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STRATEGII APLICATE PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ A ELEVILOR 
 

PROF. ACHIMESCU VIOLETA 
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,STEFAN ODOBLEJA” 

 
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. 

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. 

Evaluarea iniţială 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. 



IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ACIU CRINA MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, SATU-MARE 
 
 De ce este necesară evaluarea inițială? Este importantă pentru desfășursrea actului educativ? Care 

sunt cele mai potrivite metode, strategii aplicate pentru realizarea evaluării inițiale?, sunt o serie de întrebări 
a căror răspunsuri încercăm să le descoperim în cadrul activității pe care o desfășurăm fie la nivel preșcolar, 
primar, gimnazial sau liceal. 

Dintre toate formele evaluării, locul principal îl ocupă evaluarea inițială, aceasta reprezintă punctul 
de plecare al întregului demers educativ. Această formă a evaluării, evaluarea inițială oferă profesorului și 
elevului o perspectivă de ansamblu, reprezintă potențialul de învățare, oferă o imagine a eventualelor 
lacune, sau a unor aspecte ce trebuiesc completate sau corectate.  

Analizând impornanța 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, de a formula cerințele următoare. În urma aplicării metodelor, tehnicilor și strategiilor de evaluare 
adecvate, cadrul didactic poate planifica demersul educative următor și eventual unele 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). 
Cadrul didactic, ca manager al calității procesului educativ trebuie să conducă procesul de evaluare 

spre optimizarea lui, trebuie să realizeze o evaluare formativă, calitativă, situativă, încercând astfel să 
dezvolte un proces de autoevaluare. Pentru a obține rezultatele așteptate trebuie să aplice nu doar un singur 
instrument de evaluare, acesta are datorie de a aplica diverse tehnici, metode și strategii cu scopul de a 
obține cele mai bune rezultate. O evaluare eficientă este urmată de dezvoltare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul/copilul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru 
autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare, pentru a fi capabili să facă față provocărilor societății, 
pentru a face față idealului educațional. În zilele noastre, procesul de educație încearcă să formeze și șă 
dezvolte competențe, care reprezintă ansambluri structurate de cunoștințe și deprinderi dobândite prin 
învățare. Acestea permit identificarea si rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui 
anumit domeniu al cunoasterii. Pe lângă evaluarea deprinderilor și a competențelor, trebuie să fie realizată 
și o evaluare gradului de pregătire psihică și socio-afectivă a copilului.  

Având o imagine de ansamblu asupra grupului de copii, cadrul didactic poate să prevină prin control 
sau monitorizare permanent gradul de reușită al elevului.  

Evaluare inițială se cere a fi urmată de o evaluare continuă, această formă a proecsului educativ 
constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă 
în beneficiul școlarului. Atingerea 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, realizând o colaborare cu evaluatorul, depăsind astfel barierele unei situații evaluative. 

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. 
 *http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-evaluarea-initiala-necesitatea-si-importanta-ei-in-

activitatea-didactica.html 
*https://mesota.ro/juridic/testare_initiala.pdf  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA GRĂDINIȚĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ACS MELINDA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ ”GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT 
STRUCTURA IOJIB 

 
Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare-

învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății 
contemporane. 

Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalități ce nu 
se pot concretiza imediat, ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare cu alți factori, evaluarea 
este fragmentară, incompletă, unele rezultate apar mai târziu, în școală sau la finele ei.  

Evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, consemnarea răspunsurilor sau a observațiilor 
educatoarei. Sistemul metodologic al evaluării rezultatelor și progreselor copiilor cuprinde mai multe 
metode și procedee de examinare. 

Metoda observației constă în surprinderea și consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol de observație, precizarea instrumentelor, 
consemnarea datelor în protocol, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. Aceste date 
pot oferi un tablou complex al evoluției și dezvoltării copilului. 

Evaluare orală se realizează prin metoda conversației care se folosește mai frecvent și într-o formă 
mai complexă începând cu grupa mijlocie. Presupune implicare activă a copilului, care este cu atât mai 
productivă cu cât subiectul conversației este mai accesibil, cu cât formularea întrebărilor este mai clară și 
cu cât în alegerea răspunsurilor copiii se pot baza pe intuitiv. 

Evaluarea scrisă se realizează în principal prin utilizarea fișelor, care pot ajuta la îmbinarea muncii 
frontale cu munca individuală și constituie elemente specifice în evaluarea formativă. 

Testele reprezintă probe standardizate orale sau scrise ce pot furniza date despre nivelul cunoștințelor 
însușite dar și despre anumite caracteristici psihofizice ale copilului. 

Testele docimologice sunt instrumente de evaluare a performanțelor preșcolare, în acest caz. 
Evaluarea prin probe practice se realizează prin metoda joculuiși a exercițiului. Operarea în plan 

obiectual este specifică învățării la vârsta preșcolară și se materializează prin exerciții-joc ce solicită o 
rezolvare acțional-practică. 

Metodele tradiționale pentru evaluarea activității preșcolarilor vot fi completate de metodele 
complementare de metode alternative (portofoliul, proiectul, investigația, studiul de caz), astfel încât 
educatoarea va concepe adevărate strategii evaluative care să reflecte nivelul de dezvoltare atins de 
preșcolar, strategii ce vor fi utilizate într-un climat deschis, felxibil, degajat, permisiv, care să le inspire 
copiilor dorința de a participa la astfel de activități fără teama de eșec. 

Evaluarea realizată în preșcolaritate devine o mpdalitate de sporire a rolului educației organizate în 
formarea personalității, educatoarea îndeplinindu-și misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru integrarea 
cu succes în activitatea școlară. 



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA 
EDUCAȚIE FIZICĂ 

 
PROF. ACSINTE MARINELA 

 
Conform concepțiilor prezentate de specialiștii din domeniul științelor pedagogice, dar si a celor din 

educația fizică, metoda reprezintă calea prin care se transmit și se însușesc cunoștințele, deprinderile 
motrice, se formează priceperi motrice, se dezvoltă aptitudini psihomotrice, și se educă aptitudini morale, 
estetice și de voință. . Metodele folosite în pregătirea sportivă sunt metode cu un caracter mare de 
generalizare, folosite și în celelalte discipline de învățământ, dar adaptate la specificul activității de educație 
fizică si sport. . Alegerea metodelor, în procesul instructiv-educativ, este acțiunea ce necesită o mare 
responsabilitate din partea profesorului, întrucât aceasta trebuie sa asigure finalitatea educației fizice, 
finalitate ce este diferită de la clasa la clasa, de la un ciclu de învățământ la altul, de la un elev la altul. 
Caracteristic disciplinei Educație fizică si sport este faptul că însușirea deprinderilor motrice, a 
cunoștințelor specifice acestora, dar si a celor ajutătoare se realizează în mod pregnant în lecția de educație 
fizică, prin exersarea repetată (în proporție de 90%). Această caracteristică specifică, impune profesorului 
de educație fizică alegerea celor mai potrivite si adaptate metode si procedee metodice, în funcție de etapele 
procesului instructiv-educativ (proiectarea, predarea, învățarea și evaluarea), dar și în funcție de 
posibilitățile elevilor. Măiestria profesorului constă în realizarea combinației diferitelor metode didactice, 
care să asigure însușirea deprinderilor motrice, reținerea cunoștințelor de specialitate, dezvoltarea fizica 
armonioasă, educarea aptitudinilor psihomotrice, morale și de voință. Transmiterea, însușirea și evaluarea 
cunoștințelor este un proces complex ce se realizează prin folosirea combinației tuturor metodelor. 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ, sub formă de lecție școlară, necesită proiectarea activității (cu 
ajutorul algoritmizării si modelării) si folosirea unor metode care să stimuleze (învățarea prin descoperire, 
brain-stormingul) interesul si motivația. Evaluarea (aprecierea, notarea) vine sa sublinieze eficiența 
metodelor folosite, contribuind astfel la progresul și performanța elevilor.  

O structurare a metodelor folosite în educație fizică s-ar putea prezenta astfel:  
 Metode de învățare: exersarea (exercițiu)- practică – Problematizarea - Studiu individual  
  Metode de predare folosite in proiectare: Modelarea- Algoritmizarea- Instruirea programată 
 Metode de evaluare:- Notarea - Aprecierea verbală  
 Metode de corectare a greșelilor: Intervenția verbală -Intervenția prin gesturi , semne  
 Metode de refacere 
În identificarea nevoilor de învățare un rol important îl are evaluarea. Evaluarea, în învăţământ, 

reprezintă un act didactic complex prin care se evidențiază cantitativ cunoştinţele şi valoarea, nivelul şi 
performanţele, cât și eficienţa acestora la un moment dat. Evaluarea modernă este un proces continuu, 
integrat procesului de învățare și are rol, în special, formativ, necesitând măsuri ameliorative. Strategiile de 
evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de măsurare, de apreciere, 
de 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. 

Metode de evaluare a procesului instructiv educativ 
Sistemul metodelor de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de 

evidenţiere a performanţelor elevilor. Utilizarea în mod echilibrat a strategiilor de evaluare atrage după sine 
și diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare prin îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele 
alternative. În procesul de evaluare, ideal este a se îmbina metodele clasice, tradiționale cu cele moderne, 
alternative. Valoarea sistemului de pregătire este apreciată prin eficiența înregistrată de către elevi. Această 
eficiență este subliniată prin verificarea si aprecierea activității depuse. Evaluarea rezultatelor muncii 
instructiv-educative diferă de la o disciplina la alta, de la o ramura sportivă la alta, de la o vârstă la alta, de 
la băieți la fete etc. Conform concepției lui Stoica, A. (,,Evaluarea curentă și examenele”, pag 47-51) 
evaluarea școlară se realizează prin: 

• metode tradiționale, în care intră aprecierea verbală și cu notare, ce are la bază testele: orale, scrise 
si practice; 



• metode complementare, în care intră: observația sistematică a activității și comportării elevilor, 
investigația, proiectul, portofoliu si autoevaluarea. 

Metodele de evaluare folosite în educație fizică pot fi grupate după criterii variate, astfel: 
 În funcție de etapele evaluării: 
-  metode de verificare - metode de apreciere - metode de notare  
 În funcție de conținutul evaluării: 
-  metode de evaluare a stării de creștere și dezvoltare fizică - metode de evaluare a capacității 

motrice - metode de evaluare a capacității de efort  
 În funcție de componentele modelului de educație fizică: 
- metode de evaluare a cunoștințelor teoretice - metode de evaluare a nivelului de dezvoltare fizică 

- metode de evaluare a nivelului de dezvoltare a calităților motrice - metode de evaluare a nivelului de 
însușire a deprinderilor și priceperilor motrice - metode de evaluare a capacității de practicare independenta 
a exercițiilor fizice 

 În funcție de nivelul la care se efectuează evaluarea: 
- metode de evaluare a eficienței procesului instructiv-educativ - metode de evaluare a eficienței 

procesului de educație fizică și sport - metode de evaluare a eficienței subsistemelor educației fizice și 
sportului 

 În funcție de dimensiunea secvenței de instruire ale cărei efecte sunt evaluate și a funcției probei. 
- evaluare inițială - evaluare continuă – evaluare sumativă 
 În funcție de natura probelor: 
- evaluare cu probe practice – evaluare cu probe orale –evaluare cu probe scrise (ultimele două mai 

rar întâlnite,dar nu excluse în educație fizică școlară). 
 În funcție de persoanele care efectuează evaluarea:  
- evaluare efectuată de conducătorul procesului instructiv-educativ(profesor sau antrenor) - 

autoevaluarea efectuată de elev. 
Ca o concluzie în lecțiile de educație fizică metodele didactice contribuie la realizarea obiectivelor 

procesului instructiv - educativ. Aplicarea acestor metode trebuie sa țină cont de particularitățile 
colectivelor cu care se lucrează. Stăpânirea modalității de aplicare a metodelor didactice, îmbunătățește și 
ușurează procesul de educare al elevilor. Iar 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. Rezultatele evaluării de orice tip trebuie să reflecte realitatea, nu să încurajeze compararea 
elevilor între ei, ci competiția cu sine însuși. 



TESTARE INIŢIALĂ 
DOMENIUL ŞTIINŢE- CUNOAŞTEREA MEDIULUI 

 
ADAMESCU ANA 

 
1. Încercuieşte cu roşu legumele. (4 puncte)  
2. Încercuieşte cu albastru fructele. (2,5 puncte)  
3. Colorează folosind culorile corespunzătoare. (6,5 puncte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN LICEU 
 

PROFESOR ADELA BISTRAIE, GRADUL DIDACTIC I, BIOLOGIE 
COLEGIUL NATIONAL ,,AVRAM IANCU" CIMPENI, ALBA 

 
Cred ca nu putini sunt profesorii care au fost pusi in situatia de a raspunde la o intrebare destul de 

frecventa din partea elevilor societatii contemporane: ,,De ce sa invat ?” Daca disciplina predata de profesor 
,,nu este importanta” pentru ca nu este o materie de bacalaureat sau de admitere la facultate motivatia 
elevului pentru a memora cunostinte din diferite domenii, adeseori plictisitoare si fara relevanta practica, 
devine o problema majora cu care se confrunta profesorul.Si, intr-adevar, de ce sa inveti ,,atatea” cand 
informatiile se pot obtine atat de usor cu un simplu ,,search” pe Google? 

Da, vremurile s-au schimbat, informatia se obtine usor, timpul tuturor e parca tot mai scurt si 
important este ceea ce stii sa faci si cum poti sa te adaptezi si sa reusesti in viata intr-o societate cu totul 
diferita de cea de acum 20-30 de ani, de cand sunt in vigoare cam aceleasi programe scolare, incarcate cu 
informatii inutile si care pot fi, asa cum spuneam, gasite foarte usor pe internet . 

Raspunsul la aceasta intrebare ramane in sarcina noastra, a profesorilor si poate a parintilor,,.A educa” 
inseamna ,,a forma“oameni, oameni capabili sa isi construiasca un viitor, sa fie fericiti si nu in ultimul rand 
sa aiba o educatie aleasa. O educatie aleasa inseamna, pe langa multe alte lucruri si sa ai o cultura generala. 
Toate disciplinele studiate in liceu ar trebui sa le asigure elevilor acele informatii si deprinderi care sa 
formeze cultura generala a unui om care face parte din societatea moderna contemporana. 

 In acest context evaluarea in initiala este o etapa in acest proces de formare la elevi a culturii 
generale.Testul initial la inceput de liceu urmareste sa stabileasca nivelul notiunilor de baza, al deprinderilor 
de a opera cu aceste notiuni in alt context, de a le aplica in viata cotidiana.Testarea initiala pe care o folosesc 
in activitatea mea are loc in prima ora in care ma intalesc cu noii elevi, pentru ca face parte din etapa de 
cunoastere. De la inceput le comunic elevilor, care par crispati la ideea de test, ca nu vor fi notati, ca nu au 
nevoie de pregatire anterioara, ca nu conteaza daca gresesc, important fiind atat pentru mine cat si pentru 
ei sa constientizam care este nivelul de la care pornim. Testul vizeaza cunostintele minimale pe care ar fi 
trebuit sa le aiba pana la momentul respectiv.  

Evaluarea initiala este pentru mine si un moment de comunicare cu elevii mei privind relatia profesor-
elev. Copiii sunt placut surprinsi atunci cand le spun ca ultimul punct al testului initial este foarte important 
pentru mine pentru ca doresc sa aflu de la ei trei aspecte pozitive pe care le apreciaza la un profesor si trei 
aspecte negative care i-au dezamagit la acesta. Si am constatat pe parcursul multor ani de activitate didactica 
ca elevii au criterii corecte si valoroase in evaluarea profesorului, ca apreciaza mediul agreabil care implica 
interactiuni personale si sprijin individual. 

Am cazut de acord cu elevii mei ca vom invata mai bine daca suntem de acord ca ne vom respecta 
reciproc, ca greselile fac parte din procesul de invatare, ca este in regula daca nu intelegi un concept pe care 
il auzi prima data, ca este important sa gandesti si sa cauti raspunsuri chier daca gresesti. 

In concluzie, evaluarea initiala este un moment util al activitatii didactice atat pentru profesor cat si 
pentru elev pentru ,,a masura" cunostintele dobandite, este un moment de ,,umanizare"a relatiei profesor-
elev, un pas important in construirea unui climat cald, stimulativ, necesar in viitor pentru procesul de 
invatare.  

 
 
 
 



EVALUAREA INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN 
GIMNAZIU 

 
PROF. SIMONA AFLOAREI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL.I.CUZA” DOROHOI 
 
Reforma învăţământului presupune pe de o parte reorganizarea curriculum-ului şcolar, pe de altă parte 

adaptarea metodologiei evaluării didactice la obiectivele şi conţinuturile vizate.  
Evaluarea inițială ar trebui să deţină o poziţie privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru 

succesul şcolar al elevilor. Aceasta pune în evidenţă capacitatea cadrului didactic de a alege metode, 
procedee de evaluare care să ofere o imagine obiectivă a competențelor de care elevii dispun la începutul 
unui an școlar sau a unui ciclu de învățământ. Pentru a obține o prognoză corectă, metodologia evaluării 
inițiale trebuie să se caracterizeze printr-o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie, iar reconsiderarea 
finalităţilor şi a conţinuturilor trebuie să fie însoţită de reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica 
instructiv-educativă.  

Evaluarea cunoştinţelor inițiale se poate face prin probe orale și/sau prin probe scrise, în funcţie de 
conţinutul vizat.  Se practică evaluarea prin probe scrise, acestea permiţând profesorului o apreciere 
cât mai exactă a nivelului cunoştinţelor, luând în considerare faptul că, în contextul actual, elevii sunt 
evaluaţi la final de ciclu şcolar prin teste scrise şi examenele naţionale au doar o componentă scrisă. Se 
impune însă o schimbare a viziunii asupra evaluării inițiale și adaptarea acesteia la cerințele evaluării din 
timpul anului școlar. Având în vedere accentul pus pe competențele de comunicare orală, de exprimare a 
opiniilor pe diverse teme, ar fi necesară o reorientare a evaluării inițiale și spre componenta orală, chiar 
dacă resursele de timp necesare acestea le depășesc vizibil pe cele ale evaluării scrise. 

Un avantaj al evaluării orale îl reprezintă implicarea activă elevilor în actul didactic şi formarea 
capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra conţinutului studiat. În acest mod, elevilor le va fi 
dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Evaluarea activă 
are efecte benefice, atât pe planul învăţării, cât şi pe planul atitudinii faţă de învăţare. Aplicarea evaluării 
inițiale orale sau scrise trebuie nuanţată în funcţie de cantitatea şi dificultatea conţinuturilor prevăzute de 
programele şcolare în vigoare. 

În proiectarea probelor de evaluare este recomandabilă utilizarea tuturor modelelor de structurare, în 
funcţie de obiectivele urmărite, de conţinuturile utilizate, de nivelul de cunoştinţe al elevilor şi de alţi factori 
care ne pot influenţa deciziile. Este necesar să cunoaştem foarte bine specificul fiecărui model, scopurile 
urmărite, procesele cognitive care se utilizează în fiecare etapă sau moment de către elev, pentru a nu 
transforma evaluarea într-o succesiune de tehnici în care conţinuturile sunt abordate la un nivel superficial. 
Punerea în practică a acestor probe se poate realiza în mod creativ, flexibil, prin utilizarea unor strategii, 
metode şi tehnici variate, în funcţie de scopurile vizate şi de conţinuturile utilizate. 

 
 
 
 



EVALUAREA INIȚIALA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

AFLOROAEI MARGARETA 
 
 Dascăli au misiunea 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. 

 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. 

 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. 

 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 capacitățileintelectuale,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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ –GIMNAZIU 

 
PROFESOR, AGAFIȚA GIANINA-MARIA 

ȘC.GIMN.HATMANUL ȘENDREA,DOLHEȘTII MARI 
 
 Evaluarea inițială este prima emoție constructivă a elevilor în primele săptămâni din noul an 

școlar,deși procedura nu impune trecerea notelor în catalog,cei silitori așteaptă rezultatele cu 
interes,curiozitate,pentru că se pot compara cu ei însăși la intervalul de un an școlar,dar și cu ceilalți colegi 
cu care sunt în competiție. 

 Pentru profesor ,evaluarea inițială cu funcția general de diagnoză și prognoză,este realizată în sens 
pozitiv în măsura proiectării unor obiective ce vizează cunoașterea stadiului atins în învățare de clasa de 
elevi,la începutul unei activități de instruire. 

 Pentru părinți,evaluarea inițială este importantă din perspectiva performanțelor cognitive la care vor 
putea ajunge copiii lor,măsurabile în note mari,în participarea la concursuri și olimpiade școlare.dar 
rezultatele evaluării ințiale oferă și acea satisfacție a muncii în echipă (profesor-elev-părinte) și curajul de 
a se continua efortul comun de a crea premisele pentru o bună stare de spirit cu efecte motivaționale 
adecvate învățării pe termen lung 

 Forma de evaluare inițială cel mai des întâlnită este testul,dar se pot folosi cu success și 
investigația,chestionarul.Toate exemplele de mai sus oferă profesorului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situației existente (potențialul de învățare al elevului,lacunele ce trebuie 
completate și remediate) și posibilitatea de a formula itemii următori din viitoarele evaluări 
formative,sumative.  

Pe lângă avantaje,evaluarea inițială are și dezavantaje,pentru că nu permite o apreciere globală a 
performanțelor elevului și nici realizarea unei ierarhii.Nu-și propune și nici nu poate să determine cauzele 
existenței lacunelor în sistemul cognitive al elevului. 

Propun spre susținerea importanței evaluării inițiale un exemplu pentru programa noua,clasa a V-a 
disciplina Limba și literatura română 

 
Evaluare inițială  
Citeşte cu atenţie fragmentul următor: 
Se hotărî să treacă puţin pe la Janie înainte de a-şi continua rondul. Janie locuia într-un duplex cu 

grădină, la intersecţia dintre Bulevardul East şi Strada 84. Harriet sună la interfon şi împinse uşa când se 
auzi zbârnâitul. Janie stătea în pragul uşii şi era într-o dispoziţie îngrozitoare. Harriet îşi dădu seama de 
asta dintr-o privire. Janie părea întotdeauna extraordinar de veselă atunci când era furioasă. Harriet 
credea că acest lucru se explică prin faptul că expresia normală a lui Janie era una plină de furie pură. 
Astăzi zâmbea fericită şi o salută pe Harriet cu un ciripit plângăreţ: 

- Salutare, Harriet Welsch. Mai rău nici că se putea. 
Harriet se îndreptă precaut spre ea, aşa cum te-ai apropia de un câine turbat, încercând să-i vadă 

mai bine ochii, dar Janie o şterse înăuntru. Harriet o urmă. 
- Ce se întâmplă? şopti Harriet. 
Se aflau în micul hol din faţa livingului. 
- Mă urmăresc, şopti Janie, încă zâmbind larg. 
- Cine? 
- Şobolanii. 
Acesta era numele pe care Janie îl folosea pentru mama, tatăl, fratele şi bunica ei, care locuiau tot 

acolo.  
- De  ce? 
- Mama zice că o să arunc toată casa în aer şi că trebuie să iau cursuri de dans. Vino pe aici ca să 

nu ne vadă. 
(Louise Fitzhugh, Harriet spionează) 

  



Partea I 
Pornind de la fragmentul dat, răspunde următoarelor cerinţe: 
1. Transcrie trei termeni care exprimă o stare sufletească. 
2. Identifică trei termeni care exprimă grade de rudenie. 
3. Oferă câte un cuvânt cu sens opus pentru cuvintele a continua şi şopti. 
4. Indică un cuvânt cu acelaşi sens pentru cuvintele Se aflau şi folosea. 
5Stabileşte felul, numărul şi genul substantivelor subliniate din următorul fragment: - Mama zice că o să arunc 

toată casa în aer şi că trebuie să iau cursuri de dans. 
6. Stabileşte timpul, persoana şi numărul următoarelor verbe: Se hotărî, locuia, urmăresc, urmă, era, 

zice, să iau, să nu...vadă. 
7. Stabileşte felul, persoana, numărul şi genul (doar la persoana a III-a) pronumelor din următoarele fragmente: 

o salută pe Harriet cu un ciripit plângăreţ; se îndreptă precaut spre ea; încercând să-i vadă mai bine ochii; 
- Mă urmăresc; numele pe care Janie îl folosea; bunica ei; Vino pe aici ca să nu ne vadă. 

8. Stabileşte felul propoziţiei următoare: Se aflau în micul hol din faţa livingului. 
9. Rescrie următoarele enunţuri, eliminând greşelile existente: 
a. Mia mărturisit că a pus cartea ântr-una dintre genţile recent cumpărate. 
b. Nu înţeleg ceai făcut cu lucrarea s-a, încît săi fi produs atât de multă suferinţă. 
c. La luat cu ea în excursie, deşi sau certat de curînd. 
d. Naş fi spus că George e ne-am cu voi. 
 
Partea a II-a 
 Redactează o compunere de 7-10 rânduri, în care să-ţi imaginezi o continuare a textului citat. 

Oferă un titlu sugestiv compunerii tale. 
 



EVALUAREA INIŢIALĂ-STRATEGIE DE EVALUARE 
 

AGĂINOAIE VALENTINA, 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC" ŞTEFAN ODOBLEJA", 

 DROBETA TURNU-SEVERIN 
 
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 peda 

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. 

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 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. 



IMPORTANŢA EVALUĂRII ALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROF. ALBU EMILIA 

 
 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 didctic. 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor întermeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

 Evaluarea initial 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 criteria 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 ( tehnicadiscuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui support 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 evaluare individuală;  
- portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica foto limbajului;  
 - ciorchinele,  
- examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

ALBU LILIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA RÂMNICULUI, JUD. BUZĂU 

  
 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. 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 con- centra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot 
reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creerii premiselor favorabile unei noi învățări. . . 
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 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). 
 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; 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 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 feed- back 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 INTERACTIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV. PRIMAR ALBULESCU CORNELIA 
 
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar 

şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care 
era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 
cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 
valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. 

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, 
opinii şi argumente, crează 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. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul 
de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta 
noul şi o mare flexibilitate în concepţii.În cadrul activităţii didactice am sesizat ceea ce înseamnă pentru 
elevi aplicarea metodelor activ-interactive.Acestea îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în 
colectiv,dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă,implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al 
actului de instruire şi educare,îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc relaţii 
de colaborare şi comunicare între membrii unui grup. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, de 
dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se formează sub 
îndrumarea cadrelor didactice.  În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale 
psihologiei contemporane, urmăreşte obţinerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate şi 
potrivite scopului urmărit. 

Câteva metode moderne utilizate la clasă pentru ca activităţile să fie cât mai interactive: : 
 Copacul ideilor 
 Cubul 
 Mozaicul 
 CIORCHINELE 
 ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT 
 BRAINSTORMING 
 Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interactiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învaţare mai activă şi cu rezultate evidente. 
În cadrul învǎţǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al propriei formǎri, iar noi, cadrele 

didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Învǎţarea interactiv-creativǎ este necesarǎ pentru a crea 
omul creativ, un constructor de idei. Acest tip de învǎţare pune accent pe învǎţarea prin cercetare-
descoperire, pe învǎţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent pe echipamentul intelectual 
operatoriu, pe gândire şi imginaţie creatoare. 

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea elevului, 
dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev.Acesta este 
elementul esenţial al învăţământului modern.  
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METODE DIDACTICE UTLIZATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 

PROF. ALDEA FLORICICA  
LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEȘTI 

 
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. Astfel, dacă 
în urma acestei evaluări se constată că elevii 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 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 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. 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.  

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 aprecierii într-o notă, caracterizare, hotărâre, recomandare şi vizează 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii în etapele următoare. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional, evaluarea trebuie să fie: 
• validă şi credibilă - aceste două caracteristici ale evaluării de calitate sunt interdependente.  
• practică – evaluarea nu trebuie să fie excesiv de dificilă; 
• utilă – să evalueze munca elevului și să se facă în conformitate cu niște criterii de performanță; 
• obiectivă – evaluatorul trebuie să aleagă o metodă de evaluare adecvată care să genereze informații 

valide și credibile 



Probele scrise îndeplinesc o funcție diagnostică, contribuind la evidențierea aspectelor pozitive sau a 
lacunelor în învățare, oferă profesorului elementele de conținut asupra cărora trebuie să se revină, cât și 
elevilor care au nevoie de muncă suplimentară. Probele scrise sunt, totodată, un mijloc de autoevaluare 
pentru elevi, având deci și o valoare formativă. 

Avantajele utilizării probelor scrise: 
- asigură identitatea temei pentru toți elevii, precum și șanse egale pentru apreciere și posibilitatea 

comparării acestora; 
- oferă posibilitatea verificării unor capacități de analiză, sinteză; 
- elaborarea unui răspuns mai cuprinzător pe care examinările orale nu-l permit decât parțial; 
- permit verificarea mai multor elevi deodată în timp scurt 
Dezavantaje: 
- operează un sondaj de învățare; 
- este verificată o parte restrânsă din programa școlară; 
- nu permit ajutoarea elevilor în formularea răspunsurilor și mai ales nu asigură "întărirea" 

(pozitivă/negativă) a răspunsului imediat; 
- numarul întrebărilor trebuie să fie relevante pentru cunoașterea conținutului specificat. 
În elaborarea probelor scrise trebuie să se țina seama de precizarea scopului probei, a funcțiilor pe 

care aceasta urmează să le îndeplinească. Redactarea probei se va face în acord cu continutul de verificat și 
obiectivele corespunzatoare.  
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAȚIONALE PENTRU STABILIREA 
ACHIZIȚIILOR INIȚIALE LA GEOGRAFIE 

 
PROFESOR ALEXANDRU LAURA-MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ, COMUNA CRASNA, JUDEȚUL GORJ 
 
Softurile educaționale reprezintă programe, utilizate pe orice calculator, care indică un subiect, o 

temă, un experiment sau o lecție. Acestea se adresează direct celor implicați în procesul didactic, facilitând 
acțiuni precum procesarea tuturor informațiilor; construirea de cunoștințe noi pornind de la achizițiile 
inițiale; dobândirea de competențe noi prin faptul că acestea oferă explicații, exemple, aplicații, 
demonstrații, simulări ale unor fenomene și procese și posibilitatea realizării unor modele proprii de 
exerciții, având un rol important în stimularea atenției elevilor(Dulamă M.E., 2008).. 

În cadrul lecțiilor de geografie la nivelul clasei a V-a, pentru stabilirea nivelului de recunoaștere a 
fenomenelor din mediul geografic am folosit programele educaționale Seterra și Geografika.  

Seterra se prezintă sub forma unui program educaţional interactiv de geografie care conține aproape 
nouăzeci de exerciţii diferite. Acestea se referă la localizarea continentelor şi a diferitelor ţări, a unor regiuni 
autonome, provincii, oraşe, inclusiv capitalele și identificarea drapelelor naţionale. Totodată cuprind și 
exerciţii de tip quiz: cum se numeşte capitala ţării X , oferind patru variante de răspuns și capitala ţării Y 
este Z, cu câte patru variante de răspuns(vezi foto.1). 

 
Foto1. Prezentarea interfeței softului educațional Seterra(sursa: www.onlineseterra.com ) 

 Programul se prezintă sub forma unui joc, deoarece după terminarea exerciţiului programul afişează 
rezultatul (în procente) şi timpul consumat, exerciţiile putându-se repeta la nesfârşit. Fiecare răspuns corect, 
în cazul localizării pe hartă a ţărilor, oraşelor, provinciilor, a teritoriilor autonome, munți, vulcani și drapele, 
se simbolizează prin colorarea acestora în alb, la a doua încercare în galben, iar la a treia în galben mai 
închis. Dacă nici la a treia încercare nu avem sorţi de izbândă, calculatorul ne va indica răspunsul corect. 
În acest ultim caz, după un simplu click din partea elevului pe teritoriul, oraşul, ţară, acestea se vor colora 
în roşu. Softul educaţional Seterra este uşor de aplicat pentru că nu necesită cunoştinţe avansate de 
informatică. 

Geografika reprezintă un soft educațional cu licență din partea grupului Intuitext folosit atât pentru 
transmitere de cunoștințe, cât și pentru evaluare și exersare. Se concentrează pe prezentarea și explicarea 
fenomenelor mai dificile de studiat și de înțeles prin mijloacele de învățământ tradiționale, având 
disponibile animații, experimente virtuale, jocuri interactive, texte, desene schematice, profile, hărți, 
fotografii și probe de evaluare(vezi foto.2.). Secţiunea ”Ştiaţi că..” prezintă legende, poveşti şi imagini 
inedite din România reală, în plus elevii putând să adauge propriile experienţe prin fixarea lor cu ajutorul 
unei piuneze pe hartă(Dulamă M.E., 2008).  

http://www.onlineseterra.com/


 
Foto.2. Interfața aplicației Geografika 
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FISA DE LUCRU 
 

PROF. ALEXANDRU MIHAELA-G.P.N.,,PINOCCHIO” 
SLOBOZIA-IALOMITA 

 
COLOREAZA OBIECTELE MICI. 
TAIE OBIECTELE MARI. 

 



METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ALINA ŞEICIUC 

COLEGIUL SILVIC ,,BUCOVINA" 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

 
 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 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. 

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. 

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 sau iniţială 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 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 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 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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FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ LOGOPEDICĂ 
-TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ- 

 
PROF. PSIHOPEDAGOG ALISTAR MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”MARIA MONTESSORI” BACĂU 
 
DATA: 
ELEV(Ă): CLASA: 
 
1. Psihomotricitate: 
 a. Coordonare oculo-manuală:.............................................................................. 
...................................................................................................................................... 
 b. Schemă corporală:............................................................................................  
...................................................................................................................................... 
 c. Structuri perceptiv-motrice de bază: 
 - culoare: ............................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
 - formă: ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 - mărime: ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
 d. Orientare-organizare-structurare spaţială şi temporală:................................. 
...................................................................................................................................... 
 2. Auz fonematic (capacitate de discriminare fonematică: sunete, voci, onomatopee): 

.......................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
 3. Emitere:  
 a. vorbire reflectată: ........................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 b. vorbire independentă: ................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 4. Noţiuni integratoare/vocabular tematic: ............................................................. 
...................................................................................................................................... 
 5. Comprehensiune: ................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
 6. Planul lexico-grafic: ........................................................................................... 
...................................................................................................................................... 



IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ALMĂJAN LAVINIA GABRIELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” 

 MOLDOVA NOUĂ 
 
 Evaluarea inițială la grupa mijlocie în anul școlar 2019-2020 a vizat în primul rând observarea 

capacității de integrare în grup și de relaționare cu educatoarea și cu ceilalți copii precum și observarea 
comportamentului copiilor în diferite situații de învățare 

 Datorita particularităților de vârstă și individuale ale preșcolarilor, s-a urmărit stabilirea unor 
obiective și mijloace de realizare care să dea posibilitatea prognosticării și diagnosticării cât mai corecte a 
interpretării rezultatelor. 

 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta 
preșcolarilor și de faptul că grupa este formată din 26 copii cu vârste cuprinse între 4 si 5 ani . În acest sens 
am avut în vedere și faptul că evaluarea inițială urmărește progresul sau regresul acestora în comparație cu 
rezultatele obținute anterior la evaluarea finală a grupei mici dar și compararea acestora cu rezultatele pe 
care le va dobândi ulterior. 

 Pe parcursul evaluării s-a realizat: 
• Observarea sistematică acopiilor în timpul diferitelor activități; 
• Dialogul cu preșcolarii și părinții; 
• Studiul produselor activității; 
• Probe orale, practice; 
 Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul primelor săptămâni ale anului școlar unui 

număr de 26 preșcolari în timpul activităților desfășurate cu copiii ( ADE, ALA. ADP.), iar 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe cele 5 domenii de dezvoltare. 

I. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ 
Comportamente urmărite: 
-îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile şi bate din palme); 
-merge sau aleargă în direcţia indicată de educatoare; 
-participă în mod regulat la activități fizice 
-merge cu ușurință pe lângă obstacole 
-respect regulile de comportare pe stradă, în transportul public și în alte locuri publice 
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ  
Comortamente urmărite: 
• manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur;  
• încearcă să se autoservească în situaţii simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor); 
• reuşeşte să aştepte într-o situaţie dată; 
• se joacă împreună cu alţi copii; 
• ştie să salute când vine şi când pleacă de la grădiniţă. 
• se prezintă pe sine; 
• răspunde la întrebări privind identitatea personală; 
• isi exprima emoțiile prin activități artistice 
III. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII  
Comportamente urmărite: 
• discută cu colegii şi educatoarea  
• primeşte mesaje, îndeplineşte instrucţiuni simple; 
• utilizează dialogurile în jocurile simbolice; 
• răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune.  
• leagă cuvântul de imagine (oral) 

  



IV. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ  
• identifică, selectază și grupează obiecte / forme geometrice după diferite criterii; 
• identifică și denumește cifrele in limitele 1-3,  
• formeaza grupe / mulțimi de obiecte, raportand cantitatea la numar si compa numerele prin 

asociere globala (multe – putine);  
• descoperă elemente componente ale mediului înconjurător  
• recunoaște și denumește obiecte, animale, plante din mediul înconjurător; 
• recunoaște, identifică și denumește părți componente ale corpului omenesc, organe de simț, 

precum și obiecte de îmbrăcăminte / încălțăminte, igienă, etc. 
V. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE  
Comportamente urmărite: 
-formulează întrebări referitoare la schimbările petrecute în mediul înconjurător; 
-descoperă noi informații și le împărtașește celorlalți; 
-planifică o activitate din 3-4 pași. 
 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. 

 



IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN GRĂDINIȚĂ – METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE 

 
PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR, AMAGDEI RAMONA-ANCUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALANCA 
 
 Evaluarea, alături de predare și învățare, reprezintă o componentă importantă a procesului de 

învățământ. Cele trei forme ale evaluării (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate.  

 De ce evaluăm? 
- Măsurăm rezultatele muncii noastre; 
- Apreciem rezultatele; 
- Formulăm concluzii în urma interpretării; 
- Pentru a afla cât de pregătiți sunt copiii pentru viitoarele activități de învățare; 
- Pentru a oferi informații despre evoluția copiilor; 
- Pentru a motiva copiii 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina nivelul de 

pregătire al copilului și apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila noul conținut propus. Ea se 
adresează educatoarei, deoarece ea poate să constate situația de plecare și, astfel, poate planifica activitatea 
viitoare.  

Pentru ca evaluarea inițială să aibă rezultatele așteptate, trebuie să se țină cont de: 
- tratarea diferențiată a copiilor; 
- selecția riguroasă a conținuturilor învățării; 
- utilizarea unor metode care să antreneze cel mai mult capacitățile copiilor; 
- îmbinare eficientă a formelor de evaluare: fontală, individuală și pe grupe 
Obiectivele evaluării inițiale sunt orientate spre cunoașterea nivelului de cunoștințe, priceperi, 

deprinderi necesare desfășurării procesului de instruire care urmează. Evaluarea se poate desfășura oral sau 
scris și stabilește un dianostic real care va indica demersul didactic ce urmează a fi desfășurat pe trei planuri: 

- Modul potrivit de predare – învățare a noului conținut; 
- Continuarea unui program de recuperare pentru toți copiii; 
- Măsuri de sprijinire și recuperare pentru unii copii 
În cadrul învățământului preșcolar se utilizează metode de evaluare adaptate acestui nivel de 

învățământ, îmbinându-se metodele tradiționale cu cele moderne. 
Observația – constă în surprinderea și consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului. Rezultatele observării se vor nota în Caietul de observații a copiilor pe care fiecare educatoare 
trebuie să îl dețină și astfel se poate realiza un tablou complex al evoluției și dezvoltării copilului. Aceste 
observații se datează pentru a pune mai ușor în evidență aspectele evolutive sau, stagnările, regresele pentru 
a se putea interveni ameliorator. O evaluare eficientă nu se bazează doar pe observarea copiilor în timpul 
diferitelor momente ale zilei, ci și pe dialogul cu părinții, cu copiii pentru a obține o imagine cât mai 
apropiată de realitate cu privire la dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor 
din grupă.  

Metoda consemnării grafice a progreselor copilului este o metodă comparativă care pune în 
evidență anumite manifestări prin valorile lor de start și prin valorile înregistrate într-o fază următoare 
angajării într-o activitate oarecare. Un instrument util acestei metode este Fișa pentru aprecierea 
progresului individual al copilului, înainte de intratea în învățământul preșcolar unde se marchează 
gradul de atingere al unor comportamente observabile prin utilizarea unor indicatori comportamentali: ,,A”- 
comportament atins, ,,D”- comportament în dezvoltare, ,,NS” – necesită sprijin. Determinarea corectă a 
nivelului de atingere se realizează prin apelul la exemplele de comportament din programa școlară, 
concepute pentru a permite implinirea obiectivelor de referință cu care sunt în relație.  

 Având în vedere că activitatea predominantă în educația timpurie este jocul, educatoarea nu trebuie 
să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare și nici să se abuzeze de fișe, ci utilizând modalități 
alternative de evaluare: discuții individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea 
rezultatelor prin laude, încurajări, jocuri de rol, lucrări practice. 
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EVALUAREA ÎN CADRUL ORELOR DE RELIGIE 
 

PROF AMARIEI DANIELA, ȘC. GIMNAZIALAĂ ROMANU- BRĂILA 
 
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. 

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 cadrul orelor de Religie ortodoxă, creativitatea elevilor trebuie cultivată prin excelenţă, profesorul 
fiind cel care le stimulează dorinţa de a pune în practică zilnic învăţăturile de credinţă, regulile morale, 
cunoaşterea tradiţiilor şi a evenimentelor religioase ale Bisericii Ortodoxe. Astfel, elevii dobândesc 
deprinderi şi obişnuinţe spirituale, care îi ajută să devină mai buni, mai responsabili şi mai respectuoşi. 
Urmând exemplul Sfinţilor Părinţi, cea mai importantă moştenire pe care o putem dărui copiilor noştri este 
educaţia: „A educa înseamnă a purta de grijă de copii şi tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi 
buna cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în 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; artă mai mare decât educaţia nu există, pentru că toate artele aduc folos pentru lumea 
de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare” (Sfântul Ioan Gură de Aur). 

Profesorul va deveni un mediator, iar lecţiile, experienţe de învăţare prin stimularea imaginaţiei şi 
creativităţii elevilor, spre înaintarea lor spre idealul vieţii creştine reprezentat de atingerea asemănării cu 
Dumnezeu prin virtuţi. În realizarea lecţiilor de recapitulare finală vom avea în vedere o serie de exerciţii 
stimulative, care să cultive creativitatea şi imaginaţia elevilor. Evaluarea face parte din procesul instructiv-
educativ, având ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor şi 
deprinderilor elevilor, oferind o imagine şi asupra competenţelor şi aptitudinilor profesorului. Evaluarea 
este un proces complex ce presupune o pregătire temeinică a personalului didactic, de conducere şi de 
predare, ca şi a celui din sistemul de îndrumare. După opinia lui Jean Vogler „se evaluează peste tot şi totul, 
iar educaţia nu a scăpat acestui val!” 

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. Evaluarea 
formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. 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.  

Alături de metodele tradiţionale de evaluare, probele orale, scrise şi practice, cel mai des utilizate în 
procesul didactic sunt şi metode complementare de evaluare, strategii moderne de evaluare care caută să 
accentueze dimensiunea acţiunii evaluative. 

Metodele complementare de evaluare sunt o categorie de metode de evaluare mai ales pentru 
măsurarea acelor obiective mai greu cuantificabile prin metodele clasice de evaluare, cu un rol formativ 
pronunţat.Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematică a activităţii şi a 



compartimentului elevilor; investigaţia; proiectul; referatul; portofoliul; autoevaluarea. Metodele utilizate 
de profesor sunt: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, 
proiectul, referatul şi portofoliul. Profesorul vizează următoarele obiective: promovează evaluarea 
holistică a progresului elevului; identifică reuşitele şi erorile elevului; furnizează tehnicile de lucru, 
resursele materiale şi resursele bibliografice necesare elevilor; consolidează abilitatea de autoevaluare; 
acordă un nou statut erorilor elevilor. 

Importanţa evaluării constă în faptul că: în funcţie de rezultatele ei, profesorul poate să regleze şi să 
amelioreze activitatea didactică; în ceea ce-i priveşte pe elevi - în urma ei aceştia vor afla modul în care au 
lucrat şi ce mai au de făcut pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele obţinute; evaluarea 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. Perioadele în care se 
face evaluarea sunt cuprinse în planificările calendaristice unde evaluarea are obiective clar definite şi 
moduri eficiente de investigare a rezultatelor şcolare pentru fiecare elev şi pentru conţinuturile care vor fi 
evaluate. La disciplina Religiei 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 face în cadrul Tainei Spovedaniei, elevul fiind ajutat să-şi facă o evaluare, 
o radiografiere obiectivă a stării lui duhovniceşti, a unui sens al existenţei sale, a relaţiei lui cu Dumnezeu, 
cu părinţii şi cu semenii, a menirii lui în cadrul Bisericii şi a societăţii.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 
 

AMZA ANA-MARIA 
 
În reforma educațională intreprinsă în momentul de față în învățământ, importanța activității de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învățământ, precum și dificultățile acestuia. 

Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. 

În învățământul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, 
având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educațional. În același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de copilul preșcolar prin procesul de 
învățământ. 

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învățământ a următoarelor evaluări: 

*evaluare inițială  
*evaluare continuă 
*evaluare finală 
Evaluarea inițială. Se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 

de pregătire al elevilor, potențialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea inițială 
se identifică volumul de cunoștințe de care dispun elevii, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, 
nivelul dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea 
obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reușita viitoarei activități didactice. Datele 
obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva adecvării 
acestuia la posibilitățile reale ale elevilor. 

 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 functie predictivă, oferind informații cu privire la 
condițiile în care elevii vor putea rezolva sarcinile de învățare ale noului program. 

Rezultă că 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 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 învățătura care ar putea impiedica desfășurarea eficientă a activității; 
*adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul unui an școlar, dar 

și în condițiile în care educatorul/profesorul/învățătorul preia spre instruire și educare un colectiv de elevi 
al cărui potențial nu-l cunoaște. 



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ANA APETREI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI” BUHUȘI 
 
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 învățător, 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 studi. 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 fișe de lucru, 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 oral. 

 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. 
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. 

 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 învățător/ 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 

nvestiga 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. 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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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR ANCUȚA HOPIDEA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNTANDREI  

 
 În reforma educațională întreprinsă în momentul de față , în învățământ, importanța activi- tății de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuată , deoarece permite cadrului didactic să apre- cieze gradul în 
care au fost atinse obiectivele procesului de învățământ , precum și dificultățile acestuia. 

 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 PREDICTIVĂ-REPER ESENȚIAL ÎN EDUCAȚIE 
 

PROF. ANCUȚA MIHAELA GEORGIA 
COLEGIUL” MIHAI VITEAZUL” INEU 

 
Evaluarea, concepută ca proces intrinsec al sistemului educațional, este o dimensiune care vizează 

atât perfecționarea elevului cât și controlul și măsurarea obiectivă a cunoștințelor acestuia. 
Act integrat activității pedagogice, evaluarea nu presupune o etapă supraadăugată procesului de 

predare, ci o judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și 
criteriilor precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluare 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. 

Așadar, se pot evalua cunoștințele acumulate (date, fapte, concepte, definiții sau formule, etc); 
capacitatea de aplicare sau de utilizare a cunoștințelor (priceperi, deprinderi, stăpânirea unor modalități de 
lucru); capacitățile intelectuale (raționamentele logice, argumentarea, gândirea independentă, creativitatea, 
gândirea de tip divergent); trăsăturile de personalitate (opiniile, conduita, comportamentul sau atitudinile). 

În funcție de perspectiva temporală, se identifică trei tipuri de evaluare : predictivă sau inițială, 
formativă sau continuă și sumativă sau globală. 

Evaluarea predictivă este realizată la începutul demersului instructiv-educativ, stabilind nivelul la 
care se situează elevii, propunând repere pedagogice, didactice și metodologice fundamentale. Ea oferă o 
viziune globală și clară asupra realității clasei și orientează, ipso facto, alegerile didactice inițiale, cum ar 
fi : elaborarea de proiecte didactice, demersurile planificărilor etc. 

Pentru eficientizarea acestui moment didactic, trebuie schimbat statutul însuși al evaluării predictive: 
de la o activitate de rutină, la gestionarea unui moment și a unei viziuni pedagogice și didactice de strategie. 

 Astfel, în evaluarea inițială se pornește de la realitatea imediată a coordonatelor pe care le poate oferi 
elevul : cunoștințele anterioare, trecându-se apoi la detectarea deficiențelor, a lacunelor, a erorilor ce pot 
împiedica realizarea obiectivelor propuse ; proiectarea materiei ce va urma, evaluarea vizând activitățile de 
remediere dar și evitarea repetării problemelor întâmpinate.  

Importanța acestui tip de evaluare nu este destinată doar profesorului, ci și elevului, care poate realiza 
de unde se va porni în demersul didactic, nota nefiind un instrument de penalizare, ci o imagine 
conștientizată a ceea ce este elevul în punctul său de plecare, pentru a-și atinge scopul educativ la final. 

În practica tradițională a evaluării, se recurge la testul de evaluare inițială, prevăzut pentru o unitate 
de timp de o oră și elaborat conform materiei fie din ciclul anterior, fie din anul anterior, însă un test inițial 
poate fi și sub forma unei activități programate, individuale sau în grup. 

Rezultatele evaluării predictive pot fi apreciate cu note sau calificative pentru fiecare tip de item 
stabilit. Aceste rezultate se confruntă cu obiectivele pe care profesorul și le-a propus, în vederea observării 
a ceea ce știe să facă elevul cu informația însușită precum și la ce performanța a ajuns în cadrul disciplinei. 

Exemplificând, la disciplina limba și literatura română, pentru clasa a XII-a, structura testului 
predictiv poate viza în partea I un text literar la prima vedere, pe baza căruia se construiesc itemi de tip 
obiectiv și semiobiectiv, iar la partea a II-a, se poate opta pentru un text nonliterar, la prima vedere, pe baza 
căruia se construiește un item de tip subiectiv..  

În matricea de specificații, instrumentul care validează acest test, se va ține cont de competențele 
adecvate, cum ar fi : utilizarea corectă a a chizițiilor lingvistice în receptarea textelor literare și nonliterare, 
exprimarea în scris a propriilor reacții și opinii privind textele receptate, aplicarea conceptelor de 
specialitate în analiza și discutarea textelor literare, utilizarea corectă și adecvată a formelor exprimării 
scrise în diverse situații de comunicare. 

Așadar, se au în vedere competențele specifice din programa anului anterior de studiu, în acest fel 
putându-se identifica acele cunoștințe, abilități și deprinderi care stau la baza anticipării performanțelor 
elevilor și mai ales care facilitează proiectarea activității didactice prin corelarea cu situația reală a elevilor, 
prin particularizarea traseelor care să dețină un caracter remedial sau stimulativ.  



Se optează pentru un nivel mediu de dificultate, în ceea ce privește selecția temelor și a conținuturilor, 
care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la rezultatele de la sfârșitul ciclului de 
învățământ. 

Finalizând, evaluarea predictivă este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor 
servi pentru a ghida proiectarea și predarea, în conformitate cu ceea ce ne-am propus să învețe elevii noștri. 

A conștientiza elevul asupra necesității unei astfel de evaluări este un pas important atât în plan 
educațional, cât și personal, și, de ce nu, o premisă a calității învățării continue. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ANDREI ADELA-MARIA 
 
Strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 

Funcţiile evaluării inițiale vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei 
activităţi de instruire și sunt complementare.  

a) Funcţia diagnostică –implică evidenţierea calităţii procesului de învăţământ realizat anterior, care 
trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată. 

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”. 

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. 
Evaluarea inițială 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). 

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 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 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.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, 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).  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, este necesară evidențierea reușitelor până în acel 
moment, alegerea cu mare atenție a itemilor care alcătuiesc evaluarea inițială, ținând seama de prevederile 
curriculumului . 

Evaluarea inițială se poate realiza prin examinari orale, probe scrise sau practice. Rezultatele oferite 
de evaluarea inițială contureaăa 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 intreaga clasă, când se constata 

rămâneri în urma la învățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 
*adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiti elevi. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-CA PROCES IMPORTANT ÎN ACTUL DIDACTIC 
ȘI CHEIA ÎNTOCMIRII PLANIFICĂRII ANUALE 

 
ANDREI DALILA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBAN VODĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 4 

 
În comunicarea mea voi prezenta câteva dintre tehnicile folosite pentru evaluarea elevilor mei.  
Pornind cu evaluarea inițială și terminând ce evaluarea finală, profesorii realizează demersul didactic 

într-un mod profesionist, recurgând, atât la metodele tradiționale, cât și la cele moderne. Să nu uităm că 
folosim zilnic evaluarea în fiecare oră de curs, verificând nivelul competențelor elevilor pe tot parcursul ei 
prin verificarea temei, în sinteza parțială și finală, precum și la sfârșitul orei, folosind itemi cu rezolvare 
scrisă sau orală. 

Privind evaluarea ca tehnică didactică, am folosit metodele și precedeele de investigare a nivelului de 
cunoștințe, deprinderi și abilități ale elevilor cu care lucrez, raportate la competențele precizate în 
curriculum.  

În funcție de nivelul de vârstă al elevilor am observant că fiecare elev se manifestă diferit, în funcție 
de starea lui din momentul rezolvării sarcinilor date. Chiar și forma de evaluare, atât scrisă, cât și orală, 
poate înregistra un oarecere procent de eroare datorat factorilor interni. De aceea am folosit observarea 
elevului pe o anumită perioadă de timp, în scopul edificării stadiului în care se află capacitățile lui de a 
rezolva sarcina dată.  

În procesul de evaluare am luat în considerare și tratarea diferențiată a fiecărui elev, raportată la 
anterioara evaluare. Din această categorie, cele mai frecvente variabile sunt: 

 ritmul de lucru: lent, mediu/normal și rapid, 
 capacitățile individuale, ca factor stimulator sau perturbator, 
 competențele de care dispune elevul în rezolvarea sarcinilor date. 
Secretul unei concepții eficiente a itemilor de evaluare inițială este raportarea la competențele regăsite 

în curriculum-ul disciplinei. Astfel, programa școlară este sursa de concepție a itemilor de evaluare de orice 
fel: inițială, formală, sumativă și/sau finală. 

În cadrul comisiei metodice a disciplinei, fiecare profesor prezintă rezultatele la evaluarea inițială, 
precum și planul de ameliorare și dezvoltare individuală a elevilor, care ar trebui să stea la baza realizării 
planificării anuale. Desigur că învățătorii discută doar 2 discipline școlare (la nivelul fiecărui nivel de an 
de studiu) considerate ca cele mai importante, însă eu am utilizat rezultatele tuturor evaluărilor inițiale ale 
tuturor disciplinelor, fiindcă mi-a fost mai ușor să îmi construiesc, în ansamblul său, planificarea anuală. În 
concluzie, am întocmit pentru fiecare disciplină o evaluare inițială, deoarece, la baza construcției 
planificării calendaristice stă primordial rezultatul la evaluarea inițială. Astfel am procedat și de aceea elevii 
mei au avut un parcurs școlar mai bun, iar eu am avut la ce să mă raportez, prin comparație cu evaluarea 
inițială, atât la evaluarea sumativă (de la sfârșitul semestrului I), cât și la evaluarea finală.  

Deci, pot afirma cu responsabilitate că procesul de evaluare inițială este foarte important și se 
regăsește, ca un corolar, în procesul didactic, pe parcursul întregului an școlar.  

Din experiența anilor trecuți, vă pot spune faptul că am folosit itemii evaluărilor finale de la sfârșitul 
anului școlar precedent, la evaluarea inițială. Considerentele fiind următoarele:  

 evaluarea finală reprezintă un reper important, care încheie un an școlar. După marea vacanță 
școlară și o scurtă perioadă de recapitulare inițială, am dorit să verific nivelul competențelor elevilor mei 
prin itemii folosiți în evaluarea finală. În acest sens, am putut afla, prin comparație, valoarea/nivelul 
pregătirii fiecărui elev în parte, 

 actul educativ are continuitate în anii școlari următori. 
În încheierea comunicării mele doresc să apreciez faptul că profesorii sunt creatori ai lucrărilor de 

evaluare. În acest sens, recomand redactorilor șefi ai editurilor manualelor școlare, dar și a auxiliarelor 
didactice să încheie angajamente în special cu profesori. Nu doresc să aduc elogii colegilor mei, dar cei mai 
buni tehnicieni în construirea acestor instrumente de educație sunt chiar ei. Ca argument, pot afirma cu tărie 
faptul că evaluările inițiale aplicate de profesori pot fi considerate fundații ale construcțiilor educative 
proiectate de aceștia.   



IMPORTANȚA ŞI FUNCȚIILE EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ANDREI DANIEL 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE, GIURGIU 

 
 Evaluarea în învǎtǎmânt este o problemǎ veche cu conotaţii noi, un subiect controversat, datoritǎ 

ȋncǎrcǎturii sale morale. Evaluarea este o componentǎ necesarǎ funcţionǎrii fiecǎrui sistem şi confirm 
gradul sǎu de eficienţǎ. A fost mult timp consideratǎ o metodǎ de învǎţǎmânt de control şi apreciere a 
cunoştinţelor la anumite intervale de timp. Astǎzi rolul ei este mult mai important, fiind un act didactic 
complex, integrat procesului de învǎtǎmânt în cadrul cǎreia acţioneazǎ principiul feedback-ului. 

 Nivelul realizǎrilor întrǎ în obiectivul constatǎrii şi aprecierii sau al evaluǎrii. Evaluarea 
randamentului ȋnvăţării este procesul de constatare şi apreciere a rezultatelor ȋn care se reflectă obiectivele 
propuse şi eficienţa acţunii didactice (metodologie, organizarea instruirii, tact pedagogic etc). 

 Evaluarea constituie temeiul autoreglării procesului de ȋnvǎtǎmânt. Scopul evaluării nu este doar 
constatativ, de transmitere a anumitor informaţii, ci şi unul prospectiv, menit să perfecţioneze procesul 
educativ, să sugereze moduri de îmbunătăţire a activităţilor şcolare, menit să instituie acţiuni precise pentru 
a adapta necontenit strategiile educative la particularităţile situaţiei didactice, la cele de vârstă ale elevilor, 
la condiţiile economice şi instituţionale existente etc. 

 Preocupările în domeniul punerii în evidenţă a unor modalităţi prin care evaluarea şcolară poate 
deveni mai justă, mai umană şi mai profitabilă pentru elevi sunt numeroase. 

 Evaluarea actuală, autentică, spre deosebire de cea tradiţională a performanţelor este o formă de 
evaluare care are loc continuu în contextul unui mediu de învăţare semnificativ de dezvoltare. Prin evaluare, 
cadrul didactic monitorizează activitatea de învăţare a elevilor, aceasta ajutându-l în luarea unor decizii 
legate de buna desfăşurare a procesului de predare-învăţare, de introducere a unor îmbunătăţiri şi ajustări 
cerute de mersul procesului instructuv-educativ. 

 În practica educaţională se întâlnesc trei strategii de evaluare complementare: evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

 Deşi scoate ȋn evidenţă calitatea procesului de instruire desfăşurat anterior, diagnoza nu are ca scop 
dezvăluirea circumstanţelor care au determinat deficitul ȋn pregătirea elevilor, cȃt , mai ales, măsura ȋn care 
acestea pot fi remediate pe parcursul programului ce urmează. Evaluarea iniţială poate demonstra 
necesitatea conceperii unei subsecvenţe de recuperare a ceea ce elevii nu stăpȃnesc satisfacator, asigurȃndu-
se reamintirea unor conţinuturi sau chiar reȋnvăţarea acestora. 

 Evaluarea iniţială sprijină adoptarea măsurilor ameliorative, dar şi de dezvoltare, duce la creşterea 
gradului de eficientă al predării şi învăţării 

 a) Funcţiile caracteristice evaluării iniţiale:  
 1. Funcţia prognostică vizează precizarea perspectivelor elevilor sau a activităţii educative ȋn 

general şi permite o oarecare anticipare a rezultatelor. Evaluarea iniţială este indispensabilă construcţiei 
unui demers didactic riguros, funcţia ei dominantă prognostică, fiind asigurată doar ȋn măsura ȋn care 
resursele şi elementele necesare activităţii următoare sunt stabile, proiectate şi utilizate ȋn concordanţă cu 
potenţialul de ȋnvăţare al elevilor. Această informare continuă şi stimulantă a efectelor acţiunii este 
hotărȃtoare ȋn reuşita activităţii, prin ea, demersul ȋntreprins fiind pus ȋn concordanţă cu mersul ȋnvăţării. 

 Funcţia prognostică a evaluării iniţiale constă ȋn aceea că datele obţinute prin evaluarea iniţială ajută 
la conturarea activităţii următoare ȋn trei planuri: 

• modul adecvat de predare/ȋnvăţare a noului conţinut; 
• aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare pentru ȋntreaga clasă; 
• adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare doar a unor elevi (Marin Manolescu, Evaluarea 

scolară, metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2005, pag.35) 
 2.Funcţia diagnostică urmăreşte stabilirea punctelor slabe din pregătirea elevilor ce urmează a fi 

supuse intervenţiei ameliorative: 
• - inventariază achiziţiile existente la momentul T0; 
• - depistează eventualele decalaje ȋntre acestia; 
• - constată, la momentul respectiv, capacităţile/posibilităţile de ȋnvăţare ale elevilor; 
• - descoperă factorii(cauzele) care explică situaţia respectivă; 



• - arată şi explică nevoile de dezvoltare ale elevilor; 
• - ȋi ajută să-şi multiplice căile de stimulare a dezvoltării optimale a acestora; 
• - pun ȋn evidenţă caracteristicile diferenţiate ale elevilor si posibilităţile de a acţiona ȋn direcţia 

atingerii obiectivelor etc.(Ioan Cerghit, I.T.Radu, Evaluarea ȋn procesul didactic, E.D.P., Bucureşti, apud 
Marin Manolescu, Evaluarea şcolară metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2005, 
pag.34) 

Dacă se cunoaşte cât?, cum? şi ce? ştie elevul, atunci acesta poate primi ajutorul necesar 
pentru umplerea eventualelor lacune dar şi pentru creşterea performanţelor, profesorul poate contribui 

la optimizarea învăţării la fiecare dintre elevii săi prin dezvoltarea capacităţii lor de învăţare, dezvoltarea 
motivaţiei învăţării, îmbunătăţirea predării, crearea unor situaţii de învăţare adecvate. 
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METODE ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII 
INIȚIALE 

 
PROF. ANDREI ECATERINA 

ŞC. GIMNAZ. NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA 
 
Majoritatea cercetătorilor definesc evaluarea ca fiind o componentă esențială a procesului de 

învățământ, alături de predare si învățare și furnizează informații despre calitatea si funcționalitatea 
acestora. Astfel, cele trei componente ale procesului de învățământ sunt foarte strâns legate între ele, fiind 
văzute ca un tot unitar. Dacă una dintre cele trei componente are de suferit, atunci întregul proces se 
dezechilibrează. Importanța evaluării este foarte mare, deoarece evaluând beneficiarii actului educațional, 
se evaluează implicit profesorii, calitatea actului educational, a instituției de învățământ, a sistemului 
educațional, în general. 

Prin evaluare se stabilește dacă obiectivele și competențele actului educativ sunt realizate. 
Interpretarea rezultatelor obțiunte în urma actului evaluării este necesară pentru perfecționarea activității 
didactice. 

Ioan Jinga definește evaluarea ca fiind un proces de complex de comparare a rezultatelor activității 
instructive educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului).  

Evaluarea educaţională este procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evoluţia şi/sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de interpretare 
contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator, care poate fi 
folosită în diverse moduri, specificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” (Stoica) 

Evaluarea face parte integrantă din procesul didactic și se concretizează prin diferite metode si 
strategii de verificare, apreciere și notare a elevilor. 

Evaluarea, definită în diferite moduri de-a lungul timpului, presupune, printre altele, testarea 
cunoştinţelor asimilate de către elev pe parcursul și la finalul unei etape de învăţare, respectiv, testarea 
abilităţilor acestuia de înțelegere și de utilizare funcțională a limbii. Din perspectivă clasică, evaluarea este 
echivalată cu verificarea și măsurarea produsului finit, mai degrabă decât cu un proces. Într-o astfel de 
abordare, verificarea este mai apoi finalizată printr-un sistem de notare, urmat de un proces de triere și de 
selectare a elevilor, în funcție de performanțele obținute de către aceștia. Tot o abordare clasică o constituie 
și asocierea conceptului de evaluare cu obiectivele operaționale. Din perspectivă modernă însă, evaluarea 
este înţeleasă ca un proces prin care se descriu competențele și cunoștințele elevilor și se emit judecăţi de 
valoare, pe baza unor criterii precise. Astfel, evaluarea nu este privită strict ca o finalitate, ca o modalitate 
deverificare a unor cunoștințe, ci, mai degrabă, ca o îmbinare a obiectivelor urmărite, care vizează 
cunoștințe, abilități, atitudini, cu experiențele elevilor, ca rezultat atât al procesului, cât și al produsului 
învățării. 

În definirea procesului de evaluare, nu trebuie să pierdem din vedere caracterul unificator, in- 
strucţional şi pragmatic al examinării și al evaluării. Modelele de evaluare, în general, au un caracter 
integrat, preocupându-se atât de aspectele individuale, cât și de cele care țin de sistemul educațional. Când 
evaluăm rezultatele învățării, fie pe parcurs, fie sumativ, măsurăm, verificăm și apreciem cunoștințe, 
competențe și aptitudini printr-o formă de examinare orală sau scrisă. În cadrul acestui proces, trebuie să 
avem în vedere mai multe aspecte:  

■ conţinuturile 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);  
■ cum se evaluează; 
■ în ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile;  
■ pe baza căror criterii se apreciază.  
Funcţionalitatea și finalitatea evaluării este în continuă actualizare, datorită caracterului global şi 

sistemic al acesteia. De asemenea, actul evaluativ, prin natura lui, implică parcurgerea a două etape de sine 
stătătoare: măsurarea şi aprecierea. Materializarea celor două etape se face sub formă de note, calificative, 
procente etc. 
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IMPORTANŢA EVALUǍRII INIŢIALE ÎN PREGǍTIREA PENTRU 
EVALUAREA NAŢIONALǍ 

 
PROF. ANDREI IRINA MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, GIURGIU 
 
 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ȋn termeni de cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi. Aceasta se realizează la ȋnceputul unui ciclu de ȋnvăţare, a unui an şcolar, a unui semestru, 
ȋnceputul unui capitol sau chiar al unei lecţii. 

 Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor: program de 
ȋnvăţare; program de recuperare/ameliorare; program de dezvoltare; 

 Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărȃtoare pentru reuşita activităţii de instruire, ea oferind 
posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de ȋnvăţare al elevilor la ȋnceputul unei activităţi şi de a şti dacă elevii 
sunt apţi să se integreze cu şanse de reuşită ȋn noul program de instruire, dacă vor fi capabili să ȋnţeleagă 
conţinutul ce urmează să fie predat.  

 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: 

 -se realizează în contextul 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 

 -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 predictive, observare sistematică, etc. 
 -reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activitaţilor viitoare.  
 Evaluarea iniţială 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. 

 Ca ghid reglator al sistemului, evaluarea este în general orientată pe patru tipuri de produse: 
cunoștințe, capacități, deprinderi, personalitatea și conduita elevului.  

 Performantele viitoare ale elevilor depind şi de cunostinţele anterioare, element pe baza căruia va 
trebui alcătuit programul de instruire. 

 Informaţiile ce se obţin ȋn urma evaluărilor iniţiale ajută la pregătirea activităţilor următoare pe trei 
planuri: adaptarea acestora la posibilităţile de ȋnvăţare ale elevilor, organizarea unui program de recuperare 
pentru ȋntreaga clasă, adoptarea unor măsuri de sprijinire sau chiar de recuperare ȋn folosul unor elevi. 

 La finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează Evaluarea Naţională. 
Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. În 
funcţie de rezultatele obţinute de elevi, profesorii trebuie să dezvolte planuri individuale de ȋnvăţare, atȃt 
pentru cei cu rezultate slabe, cȃt şi pentru cei cu performanţe. 

 Ȋn vederea obţinerii unor rezultate cȃt mai bune la aceste evaluări o foarte mare importanţă o constiuie 
o bună pregătire a elevilor ȋn acest sens. De aceea pentru a proiecta o pregătire eficientă, axată pe 
necesitătile şi lacunele comune dar şi individuale ale elevilor, este necesară administrarea unor probe de 
evaluare iniţială la ȋnceputul fiecărui an şcolar şi cu precădere la ȋnceputul claselor a VI-a şi a VIII-a. 
Deţinerea unor informaţii cȃt mai exacte despre ,,ce ştie” elevul la ȋnceputul demersului educativ al fiecărui 



an şcolar, constituie cel mai important pas ȋn pregătirea pentru aceste evaluări naţionale. Ȋn urma analizării 
rezultatelor la aceste teste iniţiale se pot implementa soluţii ameliorative menite să ȋmbunătăţească actul 
didactic următor şi implicit oţinerea unor rezultate cȃt mai bune ale elevilor . 

 Ȋn baza experienţei personale acumulate ȋn cadrul acestor evaluări naţionale ca şi supraveghetor, ca 
şi evaluator, ca şi profesor de limba română al elevilor de la clasa a VI-a sau a VIII- a, pot confirma faptul 
că de fiecare dată datele furnizate la evaluările iniţiale au fost de un real ajutor ȋn pregătirea elevilor pentru 
Evaluarea naţională. Am reuşit personalizarea strategiei de lucru pentru fiecare elev ȋn parte, am construit 
demersuri ȋn vederea remedierii dificultăţilor ȋn cȃt mai scurt timp prin motivare, prin crearea de activităţi 
atractive bazate pe metode active, prin ȋmbinarea metodelor moderne cu cele tradiţionale, prin evaluări 
formative constante menite să ofere un feed-back imediat pentru o completare eficientă a lacunelor, dar şi 
pentru dezvoltarea elevilor capabili de performanţă. 



IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. ANDREI MAGDALENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA 

CARAȘ-SEVERIN 
 
 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. 

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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PLATFORME ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 
 

PROF. ANDREI MIHAELA- IULIANA, 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”, 

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU 
 
O platformă de evaluare reprezintă o aplicaţie complexă creată cu scopul de a testa cunoştinţele, 

abiltățile, deprinderile, cometențele achiziționate într-un domeniu, sau o secvență a materiei unei discipline, 
dar, şi pentru observarea evoluţiei preşcolarilor în conformitate cu standardele specifice nivelului de 
dezvoltare intelectuală, testarea capacităţii de efectuare a unor operaţii aritmetic etc. 

În ultimii ani, în România, platformele de evaluare utilizateîn scop educațional au cunoscut o 
ascensiune în dezvoltare. Sunt utilizate cu o intensitate destul de mare și în alte domenii ca: inginerie, 
medicină, comerț online etc. majoritatea domeniilor vieții sociale sau științifice își desfășoară activitatea pe 
platforme atât în cadru organizat, în interiorul unui grup de lucru cu un scop comun sau individual, de 
curiozitate de nevoie, sau de plictiseală. 

O platformă educațională este utilizată, de regulă, în spaţiul Web. 
  PLATFORMA AEL 
AeL, platformă educațională de predare, învățare, evaluare și gestionare și mamagement a 

conținutului educațional multimedia. Este dedicată tuturor instituțiilor de învățământ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Platforma Ael 4- captură de ecran 
 
Platforma AeL dispune de un sistem flexibil, care poate fi folosit în mai multe limbi limbi, acoperă 

toate regiunile, este cret pe niveluri de studiu şi pe categorii de instituţii de învăţământ. A fost creat de 
SIVECO România, instituție care se ocupă și de administrare. 

Platforma dispune funcţionalităţi complete pentru toţi actorii sistemului educational din țara noastră: 
- elevi 
- profesori 
- directorii instituţiilor de învăţământ 
- personal administrativ 
- părinţi 
De asemenea și factorii responsabili de buna desfăşurare a procesului instructiv- educativ dispun prin 

platforma AeL de suport în domeniile decizional, control, planificare, urmărire şi previziune. 
Platforma AeL, este o platformă de tip eLearning care oferă suport pentru predarea, învăţarea, 

testarea, evaluarea, administrarea conţinutului digital, gestionarea şi monitorizarea întregului proces 
educaţional. 

AeL stă la dispoziția profesorului, care poate controla întregul proces didactic, poate crea, și adapta 
lecții sau secvențe adaptând mrdiul de instruire și monitorizându-l; implică elevul în proiecte oferindu-I 
posibilitatea de a lucra în ritm propriu; iar prin posibilitatea de testare și evaluare măsoară impactul și 



eficacitatea procesului didactic. Are o interfață prietenoasă, iar învățarea este bazată pe experimente și 
descoperire. 

AeL este compatibil cu MathML, SCORM şi IMS 
 PROIECTUL INSAM (INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITATII 

EVALUARII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR)  
 INSAM este o platformă destinată sistemului de învățământ preuniversitar liceal. Obiectivul acestui 

proiect este dezvoltarea si implementarea instrumentelor și mecanismelor digitale pentru îmbunătățirea 
proceselor de evaluare și de autopozițonare/autoevaluare a elevilor din cicclurile liceale, deoarece la acest 
nivel se impune o diversificare a traseelor de învățare. Grupul țintă îl reprezintă elevii, direcrorii de instituții, 
directorii adjuncți, personalul cu funcții în conducerea, monitorizarea, evaluarea și controlul acestor 
instituții, (respectiv inspectoratele școlare), structuri centrale și locale ale MEN sau aflate in coordonarea/ 
subordonarea acestuia și personalul din Sistemul National de Examinare, Evaluare și Curriculum in 
Învatamantul Preuniversitar. 

  Este un sistem informatic performant de evaluare, accesibil participantilor la procesul de educație 
din România, elev sau cadru didactic. Răspunde nevoilor elevilor pentru a se putea integra pe piața muncii, 
fiind adaptat nevoilor acesteia și unei societăți bazate pe cunoaștere. Prin utilizarea resurselor și serviciilor 
digitale se crează premisa creșterii calității actului didactic prin modernizarea și diversificarea modului de 
furnizare a educației, prin crearea unei baze pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învățare. 

Acest proiect a presupus o desfășurare mare de forțe pentru a putea fi pus în practică : 
- scrierea proiectului 
- aprobarea fondurilor 
- crearea bazei de date prin realizarea studiilor despre evaluare 
- constituirea bazei de itemi necesari pentru teste 
- cooptarea formatorilor pentru utilizarea platformei 
- cooptarea administratorilor platformelor din licee 
- instruire cadre didactice 
- utilizare platformă la clasă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Proiect Insam- captură de ecran 
 



 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ANDRESI VICTORIA 
 ŞCOALA GIMN. ,,ARTEMIU PUBLIU ALEXI” SÂNGEORZ-BĂI 

 
 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 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ANDRONACHE ALINA MIHAELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DR.COSTICĂ BĂLAN, POIANA-CRISTEI 

 
 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 



TESTUL INIȚIAL 
 

PROF. ANECHITOAE CARMEN ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CÂMPIA TURZII 

 
Testele inițiale corelate cu notele obținute în evaluările scrise reprezintă un punct de plecare al 

progresului realizat de elev pe parcursul unui semestru și an școlar. Testele inițiale reprezintă un instrument 
de măsurare a progresului și performanței școlare, un reper calitativ al muncii profesorului si elevului.  

Fiecare cadru didactic va analiza câteva aspecte în momentul redactării testelor: modul de concepere 
– în contextul în care acestea sunt date imediat după o vacanță lungă; cum se susțin fără să afectezi 
programul școlar al elevilor - toate fiind date în aceeași saptămână (în prima sau a doua săptămână de 
școală); ce competențe să cuprinzi în evaluare astfel încât ele să fie relevante pentru curriculum parcurs în 
anul școlar în curs, eficientizarea lor ca resursă de timp, cum să motivezi elevul să-i dezvolți „acea chemare” 
astfel încât să dea maxim capacităților lor chiar dacă notele nu se trec în catalog; organizarea lor din 
perspectiva resursei de timp având în vedere că elevii susținteste în zile consecutive sau chiar două teste 
într- o zi.  

 Ce testăm de fapt? Cunoștințe, capacități, atitudini exersate de elev organizat sau spontan în 
diferite situații de învățare, rămase în mintea elevului din anul anterior? Abilitatea de a aplica aceste 
cunoștințe? Capacitatea elevului de a se readapta la sistemul școlar după o perioadă de pauză? Competențele 
dobândite de elev în anul școlar anterior astfel încât elevul să poată construi pe achiziția dobândită 
competențe și experiențe noi de învățare. O nouă competenţă se construieşte, prin transformarea achiziţiilor 
anterioare ale celui ce învaţă.  

La disciplina istorie, clasa a VII - a, întrebările formulate în testul inițial au vizat următoarele 
competențe: elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici, asocierea reperelor 
cronologice cu evenimente şi procese istorice, identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un 
fapt istoric, extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică, completarea unor texte lacunare folosind termenii 
adecvaţi dintr-o listă dată, descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe 
baza unui plan dat, descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric.  

Itemii formulați au fost următorii: 
Itemii obiectivi: selectarea unui singur raspuns corect. Ca aspect pozitiv acest tip de item dezvoltă 

capacitatea elevului de a identifica, de a selecta, etc. Ca aspect negativ acest tip de item nu incurajeaza 
exprimarea, creativitatea elevului. 

Item- alegere multiplă (alegerea răspunsului corect dintr-un număr de variante; doar 1 răspuns este 
corect. 

 Item - alegere duală (alegerea răspunsului corect din 2 variante- adevarat/fals, da/nu, corect/incorect, 
acord/dezacord).  

 Item – tip pereche în care elevii au identificat relația dintre 2 elemente: termeni-definiții, simboluri-
concepte, date-evenimente istorice. Sarcina de lucru a elevului a fost de a face asocierea între premisă și 
răspuns. 

 Itemii semiobiectivi: elevul construiește un răspuns scurt în urma unui enunț exact. 
Item – răspuns scurt (sarcina de lucru formularea unui răspuns parțial sau total la sarcina din enunț.  
Item-de completare (răspuns care să completeze un enunț căruia îi lipsesc unul sau mai multe 

cuvinte), au fost sunt omise unul sau mai multe cuvinte pe care elevul a trebuit să le completeze în 
conformitate cu sensul enunțului. 

 
  Itemi subiectivi (cu răspuns deschis) – demonstreză, în răspuns, originalitatea și creativitatea 

elevilor, imaginatia, capacitatea de transfer, de generalizare sau/și de concretizare a informatiilor. 
Comportamențele evaluate prin rezolvarea de probleme sunt: întelegerea problemei, căutarea si 
identificarea informatiilor necesare rezolvării problemei, formularea si testarea ipotezelor, selectarea si 
descrierea metodei/metodelor de rezolvare.  

 Rezolvarea corecta a testelor inițiale a fost realizată prin întocmirea unui raport care a curpins: 
media clasei, aspecte pozitive, dificultăți - probleme întâmpinate de elevi, întocmirea unui plan de măsuri 
și activități (obiective, grup țintă vizat, acțiuni, termene, mijloace de realizare).  



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ANECULOAIE CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ZEMEȘ 
 
 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Principala 

caracteristică a evaluării o reprezintă posibilitatea utilizării tuturor metodelor și tehnicilor de evaluare, pe 
care profesorul le are la dispoziție. Scopul evaluării constă în măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și 
eficientizarea procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating, prin rezultatele 
obținute, obiectivele propuse, formulate în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca 
predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

În demersul didactic folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), 
evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială, având atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică, se aplică la începutul unui 
semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Evaluarea iniţială este foarte importantă deoarece prin intermediul 
ei aflăm la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite problem, lipsuri. 

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol/unei unități de învățare. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea 
unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, evaluare națională), atestă nivelul la care au ajuns elevii 
şi ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

 Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Evaluarea 
formativă e importantă, deoarece ne putem da seama, la fiecare oră, dacă informaţia predată a fost înţeleasă.  

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care se oferă elevilor 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 foarte răspândită și are ca avantaj dialogul profesor-elev, care 
presupune o discuție liberă. În cazul unor greșeli, elevul se poate corecta imediat iar în cazul unei nelămuriri 
profesorul poate solicita elevului informații suplimentare sau motivarea răspunsului. Ea se poate realiza 
prin interviu, conversație, redarea unui conținut etc. Se folosește frecvent deoarece permite diagnoza 
înţelegerii lecţiei precedente, recapitularea cunoştinţelor anterior predate şi permite formarea, la elevi, a 
competenţei de exprimare orală.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă efectuată acasă, portofoliu, proiect etc. Evaluarea scrisă are ca avantaj posibilitatea de a verifica mai 
mulți elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai 
tradiţională şi, totodată, cea mai des folosită de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi 
de învățare, iar itemii sunt diversificaţi, folosind atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. Prin itemii subiectivi, 
în special situaţiile-problemă, elevii sunt solicitaţi să îşi exerseze gândirea logică, să realizeze operaţii 
mintale complexe de analiză și sinteză şi transfer de cunoştinţe dobândite anterior, prin studierea altor 
discipline din aceeaşi sau din altă arie curriculară, să-şi pună în valoare creativitatea. Pentru ca itemii 
elaboraţi să fie eficienţi este necesar ca profesorul să stabilească foarte clar contextul şi scopul în care vor 
fi utilizaţi. Din această perspectivă itemul poate fi privit ca ansamblul format din întrebare, formatul 
întrebării şi răspunsul aşteptat. Strânsa legătură dintre cele trei componente şi anume claritatea cerinţei, 
precizarea formatului adecvat şi rigoarea răspunsului, inclusiv prin precizarea baremului de notare, conduce 
elevul spre o abordare mai sigură şi confortabilă a instrumentului de evaluare, în timp ce pentru profesor 
conceperea unui astfel de item creează premizele unei evaluări obiective şi eficiente.  
 Eseul este un tip de item prin care elevul este solicitat să producă un răspuns liber, în concordanţă cu 
cerinţele şi criteriile stabilite. În funcţie de dimensiunea răspunsului aşteptat, putem avea eseu cu răspuns 
scurt (minieseu), unde limita de spaţiu este clar precizată în cerinţă şi eseu cu răspuns extins, în care 
dimensiunea răspunsului este la alegerea elevului fiind precizată doar limita de timp necesar expunerii 
eseului. Dacă ne vom referi la criteriile şi cerinţele stabilite în elaborarea eseului deosebim: eseu 
structurat/semi-structurat, în care răspunsul aşteptat este dirijat, orientat şi ordonat, elevul încadrându-se 
în cerinţele date şi eseu liber, în care formularea răspunsului, complexitatea acestuia şi modul său de 
prezentare este rodul creativităţii şi imaginaţiei elevului. 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. Folosind calculatorul ca instrument de evaluare pot să apară anumite dificultăți legate în 
special de faptul că testarea cunoștințelor la fizică/chimie nu se poate detașa total de cunoștințele și 
abilitățile informatice. Sunt elevi care „știu” fizică/chimie dar nu „știu” informatică sau, invers, sunt elevi 
„ași” la calculator și nu cunosc o formulă de fizică/chimie. De aceea, prin „combinarea” acestor discipline 
și încercând să se țină seama de particularitățile acestora, se pot considera drept obiective de evaluare 
următoarele: 

1. rezolvarea testelor grilă pe calculator 
2. introducerea și prelucrarea datelor experimentale 
3. analiza și reprezentarea datelor experimentale (grafice, diagrame) cu ajutorul foilor de calcul 

tabelar 
4. redactarea referatelor, a lucrărilor de laborator folosind editoarele de text 
5. folosirea internetului sau a altor surse de documentare 
6. prezentarea de portofolii și proiecte. 
In cazul unor astfel de lecții, profesorul va încerca obținerea feed-back-ului astfel: 
-urmărirea progresului elevului prin analiza produselor acestuia: documente, prezentări, tabele, 

grafice, pagini Web, etc. 
-determinarea contribuției fiecărui elev atunci când se lucrează pe grupe 
-observarea sistematică a elevilor, conversația profesor-elev 
-înregistrarea rezultatelor obținute în urma testărilor și discutarea lor. 
Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 

autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 
Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în 

legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp. Se distinge prin următoarele caracteristici: este o activitate mult mai complexă 
decât investigaţia; începe în sala de clasă şi continuă în afara şcolii (individual sau în grup) câteva zile sau 
câteva săptămâni; se încheie tot în clasă prin prezentarea unui raport sau a produselor realizate; la început 
titlul poate fi sugerat de către profesor, apoi poate fi ales de către elevi; permite o abordare interdisciplinară 
a învăţării; se pot acorda două calificative – una pentru elaborare şi alta pentru prezentare  

Prin metoda proiectului pot fi evaluate capacităţi şi aspecte diverse precum: alegerea metodelor de 
lucru, utilizarea bibliografiei, utilizarea materialului şi a echipamentului, acurateţea tehnică, corectitudinea 
soluţiei, generalizarea problemei, organizarea materialului în raport, calitatea prezentării, acurateţea 
figurilor. 

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 este o selecție realizată de elev împreună cu cadrul didactic a celor mai reprezentative 
produse ale activității sale într-o anumită perioadă de timp. Această metodă de evaluare conține atât 
avantaje, cât și dezavantaje.  

Printre avantaje se numără următoarele aspecte: 
- elevul este implicat direct și asumat în procesul de evaluare; 
- criteriile de evaluare sunt cunoscute încă de la începutul procesului; 
- elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale învățării; 
- presiunea timpului limitat este anulată; 
- conține reușitele activității elevului, profesorul înregistrând progrese le acestuia la intervale de 

timp; 
- se dezvoltă capacitatea de autoevaluare; 
- se diminuează factorul stres. 
 Principalul dezavantaj al portofoliului îl reprezintă faptul că acesta necesită un volum mare de lucru 

din partea profesorului. 



Prin utilizarea acestei metode alternative de evaluare, elevul devine parte integrantă a sistemului de 
învățare și evaluare și își poate urmări gradual calitățile, defectele, plusurile și minusurile pe care le are. Pe 
de altă parte, părinții află ce pot face concret copiii lor și care este atitudinea acestora față de o anumită 
disciplină de învățământ 

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. Prin folosirea metodelor de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi 
mai productive. 
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EVALUAREA PREȘCOLARILOR, NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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 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. 

 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.  

 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. 

 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 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, 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. 

 ( 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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 În reforma educatională întreprinsă în momentul de față în învățământ, importanța activtății de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuată , deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învățământ , precum și dificultățile acestuia. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la masurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. 

 Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic , se conturează utilizarea în învățământul preprimar a urmatoarelor forme 
de evaluare : 

- evaluare inițială  
- evaluare sumativă 
- evaluare formativă- continuă 
 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 esentiale ale activității viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinerea 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența procesului de 
învățământ preșcolar viitor,care se va oglindi în planificarea semestrială. Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajută la conturarea activității didactice în trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupă de copii ; 
- aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii copii din grupă , fie de sprijin și recuperare , fie 

activitate suplimentară pentru copiii supradotați. 
 Evaluarea iniţială este realizată pentru: 
- determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi 

şi formarea unor competenţe noi; 
 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 aspecte care necesită să fie corectate sau 
îmbunătăţite. 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. 

- pentru stabilirea unui punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 
• pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare. 
 Demersul de evaluare cu ajutorul metodelor alternative dezvolta copilului o constientizare (luare la 

cunostinta) a functie cognitive si o cautare/ cercetare personala ( cu ajutorul cadrului didactic) a mijloacelor 
pentru a regla propria invatare. Prin folosirea acestora, elevul se implica si vizualizeaza, constientizeaza 
progresul sau.Aceasta maniera contrabalaseaza o abordare foarte raspandita in practica prescolara-realizata 
cu ajutorul testelor standardizate- care evalueaza copiii fara a tine seama de contextul de invatare. Prin 
complexitatea si bogatia informatiei pe care o furnizeaza, atat in desfasurarea procesului de invatare cat si 
ca sinteza a activitatii copilului de-a lungul timpului, metodele alternative sunt in masura : 

a) sa preia o parte din sarcinile evaluarii continue, formative, putand sa elimine tensiunile induse de 
metodele traditionale de evaluare/verificare; 

b) sa constituie parte integranta a unei evaluari sumative sau chiar parte a unei examinari. 
Abordarea metodelor alternative de evaluare impune din partea educatoarei o mult mai mare atentie, 

pentru ca in esenta, folosirea acestora este benefica cel putin din doua perspective: 



- perspectiva procesuala , in sensul in care evaluarea moderna nu mai este centrata in principal pe 
produsele invatarii copilului , ci pe procesele pe care aceasta le presupune ( de la evaluare la activitate 
evaluativa); 

- perspectiva de comunicare educatoare-copil in masura in care acestea sunt considerate 
instrumente de evaluare ce corespund unui demers de evaluare democratica si autentica, intrucat faciliteaza 
cooperarea intre parteneri si incurajeaza autonomia. 

In categoria metodelor pedagogice alternative sunt incluse o multitudine de metode destinate evaluarii 
calitative, centrate indeosebi pe procesul invatarii. Acestea sunt o alternativa la metodele 
traditionale/clasice de evaluare. Ele completeaza practic informatiile evaluative pe care le dobandeste 
educatoarea prin metodele traditionale privind invatarea de catre copil. Cele care se regasesc in mai toate 
clasificarile de acest fel si sunt prezente la ora actuala in invata in invatamantul romanesc prescolar, primar, 
gimnazial si chiar liceal sunt: observarea sistematica a comportamentului copilului; proiectul, portofoliul, 
investigatia, autoevaluarea . 

Aceste metode alternative se utilizeaza in cadrul activitatilor din gradinita si implicit in cele de 
educarea limbajului, pentru ca nu este posibil aplicarea lor fara sa fie implicata comunicarea si limbajul. 
Consideram ca putem sa prezentam pe scurt metodele alternative de evaluare si rolil limbajului in aplicarea 
lor. 

 Observarea sistemica a conmportamentului copiilor ofera educatoarei informatii privind 
perspectiva capacitatilor de actiune si exprimare , de relationare si interrelationare, de comunicare si in 
general a tutoro competentelor lingvitive de care dispun. Aceasta metoda pune in evidenta in mod direct 
ceea ce celelalte metode de evaluare ofera numai indirect. 

 De asemenea , aceasta metoda ofera educatoarei posibilitatea de a cunoaste progresele inregistrate in 
invatare ( cunostinte, capacitati), interesele si aptitudinile copiilor, precum si atitudinea lor fata de 
activitatile de educarea limbajului din gradinita. 

 Indeplinirea sistematica a sarcinilor propuse , raspunsurile pe care le dau copiii in timpul activitatilor, 
dorinta de a participa activ la activitate dovedesc achizitiile copiilor in domeniul lexical si nu numai. 
Eficacitatea metodei creste atunci cand observarea comportamentului este sistemica, presuounand: 
stabilirea obiectivelor, utilizarea unor instrumente de inregistrare si sistematizare a constatarilor, precum : 
fisa de evaluare, scara de clasificare, lista de control/verificare. 
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PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE– LA DISCIPLINA 
INFORMATICĂ 

 
PROF. ANGHELACHE IULIA-NELA 

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIȚĂ, GALAȚI 
 
Actul evaluării presupune două componente: măsurarea şi aprecierea.  
Măsurarea este procesul de stabilire a realizărilor în activitatea de învăţământ. Măsurarea se exprimă 

în cifre (mărimea rezultatelor verificate). 
Aprecierea defineşte procesul de judecare a rezultatelor măsurării. Aprecierea arată la ce nivel sunt 

rezultatele obţinute faţă de cele scontate. 
Evaluarea este un concept mai cuprinzător decât măsurarea şi aprecierea. El se referă la procesul 

întreg de măsurare şi apreciere a rezultatelor, completându-l prin stabilirea elementelor izbutite şi a celor 
critice, ca bază pentru îmbunătăţirea activităţii verificate.  

Instrumentele de evaluare tradiţionale 
Instrumentele de evaluare tradiţionale sunt: 
• Proba orală este metoda de evaluare cea mai des utilizată la clasă.  
• Probele scrise sunt practicate, şi chiar preferate, atunci când se doreşte eficientizarea procesului 

de instruire şi creşterea gradului de obiectivitate în apreciere; 
• Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite 

cunoştinţe teoretice, precum şi a nivelului de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic; 
• Teme pentru acasă. 
Itemul reprezintă cerinţa formulată şi răspunsul aşteptat din partea celui evaluat. 
Itemii sunt:  
1. Itemi obiectivi: cu alegere multiplă, cu alegere duală, de tip pereche 
2. Itemi subiectivi: cu răspuns scurt, de completare, întrebări structurate 
3. Itemi subiectivi (cu răspuns deschis): rezolvarea de probleme, eseu structurat, eseu nestructurat 

(liber) 
Itemi obiectivi 
1. Item cu alegere duală – solicită elevului asocierea unuia sau mai multor enunţuri cu una dintre 

alternative: corect – greşit, adevărat – fals, da – nu.  
Exemple Stabiliţi valoarea de adevărat ,,A” sau fals ,,F” a următoarelor afirmaţii: 
1. Matricea de adiacenţă a unui graf neorientat este simetrică. 

2. Numărul grafurilor neorientate cu n noduri este 2
)1(

2
−nn

 muchii . 
Răspunsuri  1. F  2. A 
2. Item tip pereche – solicită elevul să realizeze corespondenţa între cuvinte, simboluri 

convenţionale, limbaj grafic convenţional, diagrame etc., dispuse pe două coloane. Acest tip de item 
verifică abilitatea de a relaţiona 2 elemente (lucruri). 

Exemple  Asociaţi noţiunilor din coloana A explicaţiile din coloana B: 
COLOANA A  COLOANA B  

1. Într-un graf neorientat )(
1
∑
=

n

i
ixd  

2. Un graf neorintat complet Kn are 
3. Într-un graf orientat gradul nodului x, d(x), este egal cu 
4. )(x+Γ  
5. )(x+ω  
6. d+(x)  
7. d- (x) 
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B. d+(x) + d- (x) 
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Răspunsuri 
 
1. D 
2. A 
3. B 
4. G 
5. F 
6. E 
7. C 
8.  
3. Itemi cu alegere multiplă – cere elevului să aleagă răspunsul corect dintr-o listă de răspunsuri 

posibile. se recomandă utilizarea lor pentru măsurarea cantităţii cunoştinţelor acumulate de elevi sau/şi 
măsurarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor teoretice. se utilizează pentru măsurarea rezultatelor 
învăţării care cer înţelegerea, aplicarea sau interpretarea datelor factuale. 

Exemple 
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 
Se consideră graful orientat cu nodurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi arcele (1,5), (5, 3), (3, 4), (1, 4), (3, 2), (4, 

6), (6, 4), (6, 2). 
1. Determinaţi numărul de drumuri elementare de la nodul 1 la nodul 2. 
a. 1  b. 2  c. 3  d. 0 
2. Câte circuite elementare are graful?. 
a. 1  b. 2  c. 3  d. 4 
Răspunsuri  1. c  2. a 
Itemi semiobiectivi 
1. Itemi cu răspuns scurt – solicită din partea elevului completarea unei informaţii printr-un cuvânt 

sau grupuri de cuvinte (propoziţii).  
2. Exemple 
Completaţi spaţiul liber din enunţul următor cu sintagma corespunzătoare: 
1. Un nod x pentru care d(x)=0 se numeste……….. . (izolat) 
2. Un nod x pentru care d(x)=1 se numeste……….. . (terminal) 
3. În reprezentarea prin desen a unui graf neorientat, muchiile se reprezintă prin……. (linii) 
4. Numărul nodurilor adiacente cu un nod i reprezintă ………… nodului i (gradul ) 
3. Itemi de completare – solicită drept răspuns unul sau două cuvinte. deci între itemii cu răspuns 

scurt şi cei de completare este numai diferenţa de formulare. la itemii cu răspuns scurt se formulează o 
întrebare directă, iar la cei de completare formularea este o afirmaţie incompletă. acest tip de item poate 
solicita elevului completarea unei figuri, a unui desen, notarea acestora. 

Exemple 
Să se reprezinte muchiile graful neorientat definit prin mulţimea de noduri X={1,2,3,4} şi cunoscând 

gradele fiecărui nod astfel: 
1. d(1)=1; d(2)=2; d(3)=1; d(4)=0; 
2. Matricea…………… corespunzătoare unui graf ………….. este simetrică; 
4. Întrebări structurate – sunt formate din mai multe subîntrebări de tip obiectiv, semiobiectiv sau 

eseu structurat. 
Exemplu 
Se consideră graful orientat cu nodurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi arcele (1,2), (1, 4), (4, 2), (2, 5), (3, 

2), (4, 3), (6, 4), (7, 6), (7, 5), (5, 8), (8, 7), (8, 3), (9, 3), (9, 8).  
1. Stabiliţi care din următoarele afirmaţii sunt corecte: 
a. Nodurile 7 şi 4 sunt adiacente; A 
b. d+(7) = 2; A 
c. d-(7) = 3; F 
d. 6, 4, 2, 5, 8 este un drum elementar de lungime 4; A 
e. 2, 5, 8, 3, 2 este un circuit elementar; A 
f. Nodurile 1 şi 4 aparţin aceleeaşi componente tare conexe. A 
2. Precizaţi semnificaţia următoarelor notaţii d+(x) şi d-(x). gradul exterior/gradul interior 



3. Dati exemplu de un drum elementar de lumgime 5 care pleaca din nodul 1. 1, 2, 5, 8, 7, 6 
4. Dati exemplu de un circuit elementar având ca extremitate iniţială şi finală nodul 6 
6, 4, 2, 5, 8, 7, 6 
5. Determinaţi numărul de drumuri elementare de la nodul 4 la nodul 8. b 
a. 1  b. 2  c. 3  d. 4 
6. Nodurile ……… au gradul interior zero. 1 şi 9 
Itemi subiectivi (cu răspuns deschis)  
• Rezolvare de probleme Se aplică individual sau în grup cu scopul dezvoltării creativităţii, 

imaginaţiei, capacităţii de abstractizare sau generalizare, reformulării unei probleme etc.; 
Exemple 
1. Se citeşte un graf orientat. Să se afişeze toate nodurile pentru care d+(x) = d-(x). 
2. Se dă un graf orientat în fişierul GRAF.IN prin numărul n de noduri şi perechi de numere asociate 

arcelor( câte un arc pe linie). Vârfurile grafului sunt numerotate prin numere de la 1, 2, …,n. Se cere să 
se afişeze pe ecran nodurile succesor pentru fiecare nod, respectiv nodurile predecesor pentru fiecare nod. 

3. Pentru un graf neorientat memorat prin matricea de adiacenta sa se afiseze cate noduri izolate, 
cate noduri terminale si cate noduri care nu sunt nici izolate nici terminale sunt in graf. 

4. Pentru o harta cu n tari sa se afiseze tarile cu cei mai multi vecini.  
5.  Se considera un graf neorientat si un nod k; se cere sa se determine toate nodurile accesibile din 

acest nod. 
6. Pentru un grup de persoane - pe care le consideram numerotate cu numere de la 1 la n se 

precizeaza relatiile de simpatie astfel: pentru fiecare persoana i se citesc numerele de ordine ale 
persoanelor pe care aceasta le simpatizeaza. Sa se precizeze daca in grupul amintit toate simpatiile sunt 
reciproce. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ANGHELESCU MARIA ROBERTA 

 
Trăim într-o societate pe care fluxul informaţional o invadează.Nu este rău,dar ce facem cu faptul ca 

acest flux se rezumă doar la statul în fața calculatorului, și mișcarea a fost uitată de mult.Nu mai vorbim de 
importanța ei, de faptul că avem din ce în ce mai mulți copii obezi, că ne rezumăm la multe altele decât 
ceea ce este cu adevărat important. 

Noile abordări educaţionale aduc în faţa cadrelor didactice noi cerinţe metodologice şi le invită să 
folosească cele mai eficiente căi şi metode pentru obţinerea de bune performanţe.Oare totuși pot fi atinse 
în doar 2 ore de educație fizică pe săptămână?. 

Privind activitatea instructiv –educativă putem vorbi de inovaţii în domeniul predării dar şi în 
domeniul evaluării. 

Noile modalităţi sunt mult mai flexibile în aprecierea performanţelor, în aprecierea nivelului de 
învăţare al copiilor, care tind să adauge vechilor practici evaluative o paletă largă de noi posibilităţi, mult 
mai atrăgătoare şi stimulative. 

În condiţiile actualului sistem de evaluare, la baza proiectării actului educaţional, stau câteva idei 
fundamentale: 

- ce evaluăm? 
- cum evaluăm? 
- cu ce evaluăm? 
Sistemul de evaluare creează, astfel, coordonate de bază ale proiectării şi realizării efective ale 

procesului didactic, indiferent de nivelul de şcolarizare vizat. 
Considerând momentul în care intervin, formele de evaluare rămân în esenţă, aceleaşi, respectiv: 
• evaluare iniţială- cel puțin 3 probe din atletism și una din jocurile sportive; 
• evaluare sumativă-câte 4 evaluări pe fiecare semestru; 
• evaluare formativă-pe toata perioada anului școlar, în functie de progresul elevului,interes,etc. 
Din punct de vedere practic, pentru aplicarea acestora profesorul urmează să ia o serie de decizii de-

a lungul desfăşurării procesului didactic. 
Astfel, la începutul fiecărui an, în primele două săptămâni se culeg date esenţiale privind dezvoltarea 

generală a copilului, particularităţile lui din punct de vedere cognitiv şi psihomotor. Toate aceste informaţii 
sunt subordonate unei strategii care fac obiectul unei evaluări iniţiale care constituie o condiţie esenţială şi 
hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice.Aceasta este una dintre cele mai importante evaluări! De la 
ce plecăm și unde vrem sau reușim să ajungem!. 

Evaluarea formativă, pe de altă parte, se regăseşte în derularea tuturor acţiunilor curente ale școlii. Ea 
însoţeşte activitatea de predare-învăţare şi dă profesorului posibilitatea să cunoască dificultăţile cu care se 
confruntă copilul în activitatea de cunoaştere, lacunele şi insuficienţele care îl împiedică să dobândească şi, 
mai ales, furnizează oportunităţi de feed-back pentru găsirea unor soluţii de ameliorare a intervenţiei 
educative. 

Evaluarea formativă are un caracter continuu, permanent, neproducându-se în perioade prestabilite 
legate de structura anului şcolar.Foarte importantă este competiția sportivă,cea care delimitează 
performanțele școlilor, ale elevilor. 

La sfârşitul ciclului școlar este necesar să se recurgă le modalităţi de evaluare mult mai rafinate 
care să releve nivelul dezvoltării psihofizice a copilului şi aptitudinea sa pentru aceasta disciplină. 

Evaluarea sumativă poate evidenţia o serie de aspecte definitorii din acest punct de vedere. 
Concluzionând, prin folosirea dibace a celor trei forme de evaluare ,se creează o relaţie trainică 

între evaluator şi evaluat, o relaţie care poate aduce satisfacţii deopotrivă profesorului de educație fizică 
și sport cât şi elevului,la obținerea unei cupe ce îmbogățește nu numai ,, vitrina școlii”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ANTAL VIVIANA - GABRIELA 

 
Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 

permiţând luarea unor decizii ulterioare, în ceea ce privește procesul instructiv-educativ. Actul evaluării 
presupune două momente relativ distincte: măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare.  

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). Fiecare dintre tipurile de evaluare constituie o modalitate de control distinctă asupra 
calităţii educaţiei oferite elevilor şi asupra achiziţiilor realizate de aceştia. 

Evaluarea iniţială sau predictivă se efectuează la începutul unei activităţi de instruire, în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc, a gradului în 
care stăpânesc cunoştinţele şi dacă şi-au format capacităţi necesare asimilării conţinutului etapei care 
urmează.  

 Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de instruire. Diagnosticul 
instruirii trebuie practicat la începutul unui nou ciclu de instruire, precum şi de câte ori învăţătorul preia un 
nou colectiv de elevi. A cunoaşte nivelul iniţial înseamnă a soluţiona, în mod conștient, o multitudine de 
aspecte metodologice privitoare la activitatea de învăţare ulterioară. Acest tip de evaluare are o însemnătate 
deosebită la începutul semestrului sau anului şcolar, deoarece ne ajută să reconsiderăm planificarea, să 
revedem ritmul de parcurgere a materiei şi gradul de aprofundare, precum şi metodele folosite. Pe baza 
evaluării iniţiale determinăm nivelul de pregătire al elevilor, exprimat în volumul şi calitatea cunoştinţelor 
însuşite, priceperile, deprinderile şi aptitudinile lor intelectuale, nivelul de dezvoltare a proceselor 
intelectuale, lacunele în pregătirea lor. 

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 clasa, adoptarea unor măsuri de sprijinire sau chiar de recuperare în folosul unor elevi. 

 În scopul evaluării iniţiale se dovedeşte deosebit de utilă aplicarea unor probe de inventariere, teste 
raportate la problemele esenţiale care constituie premisele însuşirii cunoştinţelor şi formării capacităţilor. 
Elaborarea testelor predicative implică definirea retroactivă a obiectelor pedagogice terminale ale anului 
şcolar precedent (capitol, grup de lecţii, materia unui semestru) în vederea stabilirii capacităţilor pe care 
toţi elevii ar trebui să le posede cel puţin până la nivelul performanţei şcolare minimal acceptabile. Pe baza 
inventarului de obiective se pot elabora teste predicative alcătuite din itemi care verifică nivelul de realizare 
al principalelor obiective. 

Orice obiectiv nerealizat cel puţin la nivelul acceptabil de performanţă şcolară, marchează o lacună 
care se va răsfrânge negativ asupra capacităţii de înţelegere a materiei în continuare. Existenţa unor lacune 
instrucţionale obligă la organizarea unui proces de instruire recuperatorie. Aceasta este modalitatea 
esenţială de stabilire a conţinutului şi a participanţilor la programele recuperatorii. În mod analog, depăşirea 
substanţială a nivelului standard de performanţă va face posibilă organizarea programelor de îmbogăţire. 
Conţinutul acestora va putea fi însă optimizat şi în funcţie de rezultatele evaluărilor formative şi sumative 
practicate în procesul propriu-zis de învăţământ desfăşurat cu întreaga clasă de elevi. 

Indiferent de tipul metodelor și instrumentelor de evaluare utilizate, cadrul didactic va trebui să 
parcurgă mai multe etape și să aibă în vedere mai multe elemente în construcția și elaborarea probelor de 
evaluare: precizarea obiectivelor vizate - cognitive, afectiv-motivaționale, comportamentale, selectarea 
conținuturilor ce urmează a fi verificate pe baza relevanței acestora, stabilirea nivelului de dificultate, al 
sarcinii de lucru, formularea unor sarcini de lucru clare, cu grad de ambiguitate redus, timpul de lucru 
alocat, etc. De asemenea, în proiectarea și realizarea probei de evaluare, cadrul didactic trebuie să aibă în 
vedere cu precădere asigurarea relevanței , validității, fidelității și obiectivității acesteia.  
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CORESPONDENTA INTRE TINERI: 
SCRISOARE, E-MAIL, MESAJ 

 
PROF. ANTICA ANCA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT PILDEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 
 
În era numerică, când trebuie să comunicăm repede, tinerii preferă texte scurte pentru a exprima 

sentimente. Răspunsul este mai rapid decât o scrisoare. „Putem să exprimăm acelașii lucru prin SMS decat 
prin scrisori”, afirma ei. Exprimarea sentimentelor prin SMS este mai personală, pe când scrisoare este mult 
mai serioasă, recunoaște majoritatea tinerilor. 

În puține cuvinte este o generatie „Zapping”. Snapchat este pe primul loc în rețelele sociale preferate 
de tinerii noștri. Al doilea loc este ocupat de Facebook in timp ce Youtube este pe locul trei. Și dacă ne 
focalizăm pe comunicare și împărtășire de păreri, Snapchat este câștigător: 

− 51% dintre tineri preferă Snapchat pentru a împărtăși fotografii; 
− 56% publica filmulețe; 
− 76% își publică poveștile și sentimentele. 
Acest studiu arată că tinerii acordă din ce în ce mai puțină importanță scrierii, în timp ce preocuparile 

lor sunt focalizate pe imagini: 
 68% dintre cei interogați utilizează adesea textul pentru a comunica cu prietenii lor și 42% trimit 

mesaje părinților; 
 22% doar fac apel la imagini simple, fără text, pentru a comunica cu prietenii lor; 
 6% utilizează filmulețe pentru a comunica cu prietenii. 
Putem afirma că 77% dintre tinerii Z spun că părinții lor sunt conectați la rețelele sociale, si 47% 

dintre ei comunica prin SMS. Nici vorbă să nu le accepte prietenia pe Facebook sau Snapchat: doar 21% 
dintre ei consideră jenantă o publicație a părinților lor.  

Corespondenta părinți – copii prin SMS se situeaza astfel: 
 80% Facebook Messenger; 
 28% WhatsApp; 
 22% își trimit Snaps; 
 8% comunică pe Skype; 
 6% au recurs la Instagram. 
Studiul „Cuvântul tinerilor Z” ne informează despre publicațiile tinerilor: 
Hashtag-ul este folosit de majoritatea tinerilor; 
 52% dintre ei nu își schimbă pozele des; 
 56% dintre tineri își publică orice pe rețelele sociale; 
 54% văd un lucru insolit să distribuie imediat o fotografie; 
 19% din tineri rămân într-un animat pe rețelele sociale. 
Tinerii Z știu cum să tasteze cu buricul degetelor și au o dexteritate surprinzătoare în a scrie și trimite 

mesaje. 
Cum comunică adolescenții între ei cu ajutorul telefonului mobil? 
Din iunie până în noiembrie 2011, observatorul Consumerlab al firmei Ericsson a făcut un studiu 

pentru a nalia comportamentul tinerilor de 13 până la 17 ani și efectele comportamentale de socilizare.  
„Comportamentele se înscriu într-o dinamică care evoluează de-a lungul unei vieți. Crescând, 

adolescenții încep să utilizeze aceleași mijloace de comunicare ca și adulții. Bineînțeles că păstrează 
facebook-ul, chatul dar înțeleg și importanța vocii sau a email-ului.” 

Studiul arată că utilizarea curentă a SMS-ului și a Facebook-ului a modificat dinamica întâlnirilor 
dintre adolescenți. Principalele schimbari sunt notabile în procesul apropierilor amoroase. 

Alt punct menționat: a se declara pe Facebbok celibatar sau într-o relație este perceput de prieteni 
ca o declarație oficială. Când întâlnirile față în față nu sunt posibile, schimbul de SMS este acolo. Este 
important faptul că le permite tinerilor să comunice fără să-și întrerupă activitățile cotidiene din viața lor. 
Apelurile vocale sunt percepute de adolescenți ca fiind mai bune pentru adulți. 



Rezultatele studiului arată în egala măsură că a avea un smartphone sau telefoane mobile clasice este 
același lucru pentru tinerii de 17 ani, în timp ce dorința tinerilor de 13 ani de avea un smartphone este mult 
mai mare. 

In cadrul acestui studiu au fost interogate 2000 de persoane dintre un eșantion de 20 de milioane de 
tineri cu varste de 13 pana la 17 ani. 

Comportamentele menționate sunt similare celor constatate în alte țări.  



EVALUAREA – PARTE INTEGRANTĂ A SISTEMULUI ŞI A PROCESULUI 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
PROF. SIMONA ANŢILĂ, COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA 

 
Procesul de învăţământ reprezintă mijlocul principal prin care societatea noastră educă şi instruieşte 

noile generaţii, responsabilitatea organizării şi conducerii acestui process revenind şcolii. Procesul de 
învăţământ ne apare ca un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate, care se desfăşoară etapizat, în cadrul 
unor instituţii specializate, sub îndrumarea unor persoane pregătite în acest scop, în vederea îndeplinirii 
anumitor obiective instructive-educative. 

Procesul de învăţământ este structurat pe trei componente fundamentale: predarea, învăţarea şi 
evaluarea, fiecare componentă fiind concretizată prin metode, procedee şi forme de activitate specifice. 
Desfăşurarea procesului de învăţământ implică participarea simultană a cadrelor didactice şi a elevilor, 
predarea referindu-se la activitatea profesorului, învăţarea la activitatea elevilor, iar evaluarea îi angajează 
pe cei doi poli ai educaţiei în egală măsură. 

Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor special pentru verificarea gradului de îndeplinire a 
sarcinilor de predare – învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare traduse de 
profesor la nivelul fiecărei activităţi didactice. Această acţiune, realizabilă sub diferite forme, la diferite 
intervale de timp – evaluare iniţială, evaluare continuă sau evaluare finală, prin tehnici specific – orale, 
scrise, lucrări practice, teste de cunoştinţe, examene vizează reglarea-autoreglarea permanent a activităţii 
didactice. 

În vorbirea curentă, evaluarea este confundată, adesea, cu verificarea cunoştinţelor elevilor şi cu 
atribuirea de note pentru aceste cunoştinţe. 

Evaluarea şcolară înseamnă mai mult decât aplicarea unui sistem de evaluare şi notare a elevilor 
participanţi la un proces organizat de instruire. Este un proces mult mai complex ce presupune o pregătire 
temeinică a personalului didactic. 

Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. 

Măsurarea consecinţelor instruirii constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor şcolare , respectiv 
de atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziţionale, prin excelenţă calitative. 

Aprecierea şcolară sau evaluarea propriu-zisă constituie emiterea unei judecăţi de valoare, 
semnificarea unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic. 

Fie că se realizează pe ansamblul sistemului de învăţământ, pe domenii, la nivelul unei clase sau 
individual, evaluarea are menirea de a furniza factorilor de decizie informaţii cât mai exacte despre sistem 
sau proces cu scopul ameliorării activităţii şi rezultatelor. 

Evaluarea înseamnă mai mult decât aplicarea unui sistem de examinare şi notare a elevilor participanţi 
la un proces organizat de instruire. 

Bine ar fi ca notarea să nu se facă după fiecare evaluare, ci numai atunci când ea reflectă cu adevărat 
pregătirea elevilor la un moment dat, apreciat ca relevant de către profesor în dinamica parcurgerii materiei. 

Evaluarea trebuie înţeleasă ca o modaliatate de ameliorare a predării şi învăţării, de eliminare sau 
diminuare a eşecului şcolar şi de realizare a unui progres constant în pregătirea fiecărui elev. Se cere 
stabilirea unui raport optim între evaluarea prin note şi evaluarea prin calificative şi nu în ultimul rând, 
transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare , prin autoevaluare. 

Evaluarea în învăţământ este o problemă veche cu conotaţii noi, un subiect controversat datorită, în 
special, încărcăturii sale morale, deoarece prin evaluare se realizează clasificări şi selecţii, se dau verdicte, 
cu alte cuvinte, se hotărăşte soarta unor oameni. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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Evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ alături de predare și învățare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ. 
Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcție de criteriile alese, mai multe strategii/ 

tipuri de evaluare. 
După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 

evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare sumativă. 
Evaluarea inițială se realizează la ănceputul unui program de instruire cu scopul stabilirii nivelului la 

care se situează elevii. Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de 
cunoștințe, competențe și abilități, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru 
etapa imediat următoare și ”este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învățări” (Ioan Cerghit, 2002). 

La începutul fiecărui an școlar am utilizat cu succes testele de evaluare inițială, teste pe care le-am 
realizat personal ținând seama de materia parcursă anterior, de particularitățile de vârstă și individuale ale 
elevilor. 

Astfel, în primele săptămâni ale anului școlar am aplicat teste de evaluare inițială la principalele 
discipline de studiu în ciclul primar, și anume limba și literatura română, matematică și științe ale naturii, 
competențele formate la aceste discipline urmând a fi evaluate la nivel național la sfârșitul ciclului primar. 

Testele de evaluare inițială pe care le-am aplicat conțin itemi, obiective operaționale, descriptori de 
performanță și matricea de specificații. 

În urma aplicării la clasă acestea au fost evaluate conform descriptorilor de performanță, au fost 
analizate și am propus măsuri ameliorative sau de dezvoltare a competențelor elevilor. 

Așadar, în funcție de concluziile desprinse, elevul își va modifica strategia de învățare, profesorul pe 
cea de predare, iar directorul strategia managerială, astfel încât procesul instructiv-educativ să se desfășoare 
în beneficiul elevului. 

 



 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ANTON ANCUȚA LILIANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT, JUD. BUZĂU 

 
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. Este 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. 
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. 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 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. 

 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 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; 
 Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
 Stabilirea unei scări de apreciere; 
 Centralizarea rezultatelor în grafic.  
Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală; investigaţia; 

chestionarul; testele. 
 Avantaje şi dezavantaje ale evaluării inițiale: 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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PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ANTON ANILENA  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA 
 
 Evaluarea 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.  

Prezentăm în continuare a analiză comparativă a celor trei forme de evaluare.  
 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.) 

 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; 
o oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit); 
o dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 
• 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); 

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 nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi; 
o nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare; 
o generează stres, teamă, anxietate. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

ANTON CONSTANTINA-LORENA 
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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). 

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, se identifica  
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create  
2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică - se realizează o diagnoză si se identifica puncte tari si puncte slabe 
♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 

pe viitor; 
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 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
Prezint în continuare evaluarea initiala prin: scopul, principiul temporalităţii, obiectul, funcţiile, 

modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi notarea: 
 SCOPUL URMARIT 
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; 
 PRINCIPIUL TEMPORALITATII 
o se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 OBIECTUL EVALUARII 
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. 

 
 FUNCTII INDEPLINITE 
o funcţie diagnostică; 
o funcţie prognostică. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
 AVANTAJELE 
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 
cerintele următoare; 

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



 DEZAVANTAJELE 
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. 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
o 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 
sfarşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 
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EVALUAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
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 Evaluarea este considerată o cale prin care profesorul 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. Metodele de evaluare sunt împărţite în două categorii: metode 
tradiţionale de evaluare şi metode alternative sau complementare de evaluare. Această clasificare are la 
bază criteriul timp sau, altfel spus, momentul apariţiei şi utilizării lor în activitatea didactică. Astfel 
metodele tradiţionale de evaluare sunt considerate clasice, în timp ce metodele alternative sau 
complementare de evaluare sunt considerate moderne.  

 Evaluarea tradiţională procedează în felul următor: constată, compară şi judecă. Este aproape 
exclusiv centrată pe individ (elevul) şi apreciază conformitatea cunoştinţelor redate (lecţia învăţată, 
cunoaşterea regulilor de ortografie sau prezentarea unei dizertaţii) şi a atitudinilor şi a comportamentelor 
(Landsheere,G.,pag.47). Pe scurt, ea apreciază conformitatea produsului, dar o face după o scară de valori 
care este lăsată la aprecierea evaluatorului şi care rămâne şi care rămâne în mare parte implicită (pentru 
elev şi pentru profesor). Din această cauză, ea incriminează doar individul evaluat, nu şi criteriile de 
apreciere, evaluatorul, programele sau instituţia”. Avem trei categorii de metode tradiţionale de evaluare: 
probele orale, probele scrise şi probele practice.  

 Evaluarea modernă evaluează indivizii în raport cu o normă. Dar această normă de referinţă, precum 
şi criteriile de apreciere sunt clar formulate, cunoscute şi de către evaluator şi de către evaluat. În plus, 
evaluarea se sprijină pe instrumente elaborate cu grijă, în funcţie de obiectul şi obiectivul evaluării. 
Evaluarea modernă se deosebeşte de evaluarea tradiţională prin trei aspecte. Mai întâi prin transparenţă 
şi ordonare metodologică, apoi prin obiectele şi obiectivele evaluării şi, în sfârşit, prin redundanţă de la 
centru (minister) spre periferie (cadrele didactice)(Velea,L.,pag.102).Metodele de evaluare moderne sunt: 
portofoliul, proiectul, investigaţia, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor şi 
autoevaluarea. 

 Probele orale – reprezintă metoda cel mai des utilizată la clasă. Ion T. Radu o consideră tehnică de 
examinare, V. Pavelcu – probă, iar I. Nicola metodă şi procedeu evaluativ – stimulativ, o formă de 
conversare prin care profesorul urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
elevilor şi capacitatea de a opera cu ele. Unele dintre caracteristicile probelor orale pot fi percepute ca 
avantaje cum ar fi: 

 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 neînţelegeriale elevului în raport 
cu un conţinut specific; 

 - formularea răspunsurilor urmărind logica şi dinamica unui discurs oral, ceeace oferă mai multă 
libertate de manifestare a originalităţii elevului, a capacităţii sale de argumentare etc.;  

 -posibilitatea dată profesorului de a realiza evaluări de ordin atitudinal saucomportamental; 
- stabilirea unei interacţiuni optime profesor-elev etc(Cristea ,G.,pag.86). 
 Probele scrise sunt practicate şi uneori chiar preferate, datorită unora dintre avantajele lor imposibil 

de ignorat în condiţiile în care se doreşte eficientizarea procesului de instruire şi creşterea gradului de 
obiectivitate în apreciereUn alt avantaj al probelor scrise ar fi acela că au o valoare de obiectivitate şi 
imparţialitate mai mare decât cele orale(Cojocariu,V.,pag.129). 

 Probele practice – oferă posibilitatea evaluării capacităţii elevilorde a aplica cunoştinţele în practică, 
precum şi a gradului de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor formate. Sunt cunoscute multiple forme 
de realizare: experienţe de laborator, lucrări experimentale, desene, schiţe, grafice etc. Activităţile practice 
oferă posibilitatea elevului de a-şi dezvolta atât competenţele generale (comunicare, analiză, sinteză, 
evaluare ), cât şi pe cele specifice, aplicative (utilizarea datelor , a instrumentelor de lucru , interpretarea 
rezultatelor). 

 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor reprezintă acea metodă 
alternativă de evaluare prin intermediul căreia profesorul poate obţine informaţii relevante asupra 



performanţelor elevilor, asupra competenţelor(Jinga,I.,Istrate,E.,pag.9).Această metodă uşurează 
activitatea profesorului, deoarece raportarea asupra abilităţilor şi a competenţelor deţinute de elevi va fi mai 
uşor de realizat, dar şi pentru că, în situaţia unei eventuale contestări a notei acordate, se poate dovedi 
modalitatea de evaluare. Pentru a evita însă astfel de situaţii, se recomandă ca la începutul anului şcolar sau 
a semestrului, profesorul să ofere o listă a tuturor aspectelor ce vor fi urmărite pe parcursul desfăşurării 
observaţiei sistematice: prezenţa la clasă, frecvenţa efectuării temelor pentru acasă, respectarea eventualelor 
termene limită, corectitudinea, etc. 

 Proiectul este o metodă alternativă de evaluare care presupune trei etape diferite:  
- prezentarea sarcinii de lucru şi explicarea acesteia de către profesor, la clasă;  
- rezolvarea proiectului, individual, de către elev, pe parcursul unei perioade de timp stabilită de către 

profesor şi elev; 
 - prezentarea proiectului de către elev, la clasă, în faţa colegilor şi a profesorului 
 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. 

 Portofoliul este o metodă din ce în ce mai folosită de către profesori, deoarece reprezintă o metodă 
de evaluare complexă, integratoare, flexibilă, care poate oferi o imagine clară nu numai asupra activităţilor 
unui semestru sau an şcolar, dar şi asupra evoluţiei unui elev de la începerea până la părăsirea unui ciclu de 
învăţământ. 

 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. 

 În literatura de specialitate se vorbeşte chiar despre “demistificarea evaluării”: eliminarea aurei 
misterioase pe care evaluarea o are uneori şi asigurarea transparenţei şi credibilităţii acestui proces.  
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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 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 inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare și scoate în 

evidență posibilele lacune sau aspecte care necesită corectare sau îmbunătățite. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și nici nu poate determina cauzele existenței 
lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Scopul evaluării inițiale este 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 al 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 asupra rezolvării itemilor propuși și 
astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei 
noi învățări. 

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 ți are funcție diagnostică, scopul 
fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, ea ilustrează 
măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele și șansele pe care le au în cazul angajării lor într-un nou 
program. Funcția prognostică redă postura de feed-back pentru un nou proces didactic, permite anticiparea 
rezultatelor în cazul angajării într-un nou program prin proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii 
materii. 

La începutul fiecărui nou an școlar se face o recapitulare de două săptămâni a materiei predate anul 
precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor folosite în predarea noii materii. În această 
etapă evaluarea se face prin examinare orală. La finalul recapitulării se dă un test ce contine aplicații din 
materia recapitulată. Exercițiile vor fi simple și cu grad mediu de dicultate, prin ele 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 în noul an 
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 acele 
conținuturi pe care le consideră relevante. 

Evaluarea inițială are o importanță deosebită deoarece oferă posibilitatea cunoașterii potențialului de 
învățare al elevilor la începutul unei activițați, dar și posibilitatea pe care o are fiecare elev de a se integra 
în noul program de instruire și dacă va înțelege ce va fi predat. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât profesorii, și părinţii reuşesc 
să-i determine 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. Fiind anunţaţi de la început 
că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii se pot concentra asupra rezolvării cu succes 
a subiectelor și vor considera evaluarea inițială un exerciţiu util activităţii de învăţare prin rezolvarea corectă 
a itemilor și încadrarea în timp. 

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.La începutul acestui an şcolar, în 
cadrul comisiei metodice se discută şi se propune câte un model de testare iniţială,conform precizărilor şi 
modelului propus, privind limba şi literatura română. Scopul testării iniţiale a fost de a observa, analiza şi 
depista lacunele şi dificultăţile pe care elevii le au în însuşirea noţiunilor de limbă şi literatură. Testul 
utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile model oferite până acum de Centrul Naţional de Evaluare 
şi Examinare, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul 
testelor. Testele au fost programate după cele două săptămâni de recapitulare,cu scopul de a reîmprospăta 



cunoştinţele dobândite anterior. Elevii primesc informaţii şi recomandări necesare legate de elaborarea 
lucrarii.   

În contextul acestei evaluării iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic și prognostic, se au în vedere 
competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra îmbinării 
echilibrate a proceselor de receptare și a proceselor de producere a mesajului susținute de competenţele 
specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate cu cele din programa pentru anul de 
studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele cunoştinţe, abilităţi și deprinderi care stau la baza 
anticipării performanţelor elevilor și, 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 de evaluare inițială, cât și a competenţelor de evaluat trebuie să 
ţină seama de trăsăturile și condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un nivel mediu de 
dificultate. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ABRUDAN ANA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TILEAGD, BIHOR 

 
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 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 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. 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 evidenţiate reușitele elevilor până în acel 
moment. Trebuie aleşi cu atenție itemii care alcătuituiesc 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. 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 
elevului. 

Totuşi ne punem următoarele întrebări: cât sunt de concludente testele iniţiale date la o clasă în care 
majoritatea elevilor le tratează cu superficialitate, ştiind că acestea nu se trec în catalog? Oare profesorii 
respectivi, nu consideră în zadar toată munca depusă pentru construirea unui test cu barem de corectare, 
matrice de specificaţie, tabele şi statistici cu privire la modul de rezolvare, plan de recurerarea cunostinţelor 
lacunare? 

Oare câtor profesori nu li se pare cunoscută şi arhicunoscută urmatoarea secvenţă din planul de măsuri 
remediale? 

- analiza realizării fiecarei probe de evaluare 
- discutarea fiecărei lucrări cu elevul care a realizat-o 
- analiza greşelilor tipice 
- analiza greşelilor frecvente 
- punerea accentului pe lecţii atractive 
- asigurarea prezenţei elevilor la orele de pregătire suplimentară 
- utilizarea metodelor de instruire diferenţiată 
- selectarea cu atenţie a exerciţiilor efectuate în clasă şi a temei pentru acasă;  
- sarcini suplimentare (pentru acasă) adaptate nivelului – pentru elevii cu rezultate foarte slab 
-  realizarea unui program individual de recuperare – unde este cazul 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ACHIM MARIANA 
GRĂDINIȚA P. N. TĂLMACIU, JUD. SIBIU 

 
 „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 
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PROF. ÎNV. PRIMAR COROBCO GEANINA, 

PROF. ÎNV. PRIMAR ACHIM NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135, BUCUREȘTI/SECTOR5 

 
 Evaluarea este o piesă de bază în domeniul educaţiei, reprezentând un element component a 

activităţii de învăţământ în general şi a procesului didactic, în special. Este etapa finală dintr-un şir de 
evenimente succesive ce cuprinde următorii paşi : stabilirea obiectivelor pedagogice, proiectarea şi 
executarea activităţilor de realizare a acestora, măsurarea rezultatelor şcolare. 

Scopul evaluării 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 al 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. 

 Există o multitudine de clasificări ale funcţiilor evaluării, dar indiferent de tipul clasificării, funcţiile 
acţiunii de evaluare didactică au o dublă semnificaţie: 

• cea socială  
• cea pedagogică. 
 M. Manolescu consideră că ,, funcţiile evaluarii pot fi clasificate în mai multe categorii, luând în 

considerare diverse criterii psihopedagogice, sociologice, docimologice [...] şi diferenţiază ( Potolea, 
Manolescu, 2005, p.25 ) : 

• funcţii sociale şi funcţii pedagogice; 
• funcţii diagnostice şi funcţii prognostice; 
• funcţii de certificare şi funcţii de selecţie; 
• funcţii generale şi funcţii specifice.  
 Dupa modul de integrare a verificarii şi evaluării în procesul de invăţământ distingem trei forme de 

evaluare mai importante “ ( Stoica, 2002, p.157) : 
1. evaluarea iniţială - care se realizează la începerea unei noi etape de studiu. Are ca obiectiv 

diagnosticarea nivelului de pregatire la începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a se 
cunoaşte de unde se va porni, ce trebuie perfecţionat. Se folosesc baremuri minimale.( Exemplu: testul 
docimologic, concursuri.) 

2. evaluarea continuă, formativă – are ca obiectiv asigurarea pregătirii sistematice şi continue, 
pentru realizarea feed-back –ului pas cu pas, nu se programeaza şi nu se anunţă dinainte.( Exemplu: 
ascultarea curentă.) 

3. evaluarea finală (sumativă) – are ca obiectiv verificarea capacităţiii de sinteză privind cunoaşterea 
întregii materii care a fost studiată. Reuşita şcolară anuală se materializează prin promovări, sau în caz de 
insucces şcolar, corigenţă, repetenţie. ( Exemplu: examane, examen de corigenţă.) 

 În ceea ce priveşte clasificarea metodelor de evaluare nu exista o unanimitate de păreri. Clasificarea 
profesorului Ion T. Radu împarte metodele de evaluare astfel : 

1. Metode tradiţionale/clasice de evaluare : 
• Evaluarea orală 
• Evaluarea scrisă 
• Evaluarea prin probe practice 
• Testul docimologic 
2. Metode moderne/alternative/complementare de evaluare : 
• Observarea sistematică a comportamentului elevului 
• Portofoliul 
• Proiectul 
• Investigaţia 



• Autoevaluarea 
Evaluarea școlară 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. 

 
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. 
 
 



EVALUARE INIȚIALĂ LA PREȘCOLARI ȘI METODELE UTILIZATE 
PENTRU PROIECTARE EI 

 
PROF.ÎNVĂȚ.PREȘCOLAR: ADĂSCĂLIȚEI GEORGIANA 

 
 Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învăţământ, este un act absolut necesar în procesul 

conducerii unei activităţi şi în luarea deciziilor, generând informaţii care au o funcţie autoreglatoare pentru 
creşterea eficienţei instruirii. Evaluare inițială este prezentă în orice activitate pedagogică şi se află în relaţie 
de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente. Procesul 
de învăţământ este abordat ca o relaţie între pr edare-învățare-evaluare. 

Esenţa procesului de evaluare și implicit evaluarea inițială este de a cunoaşte cunoștințele dobândite 
de către elevi în vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Ea trebuie să-i conducă pe elevi la 
o apreciere corectă, la a se putea autoevalua şi la îmbunătăţirea corectă a performanţelor.  

 Importanţa activităţii de evaluare inițială devine din ce în ce mai accentuată şi permite cadrului 
didactic să aprecieze gradul în care elevul a ajuns să atingă diverse obiective ale procesului de învăţământ, 
oferindu-i totodată o imagine amplă a nivelului de dezvoltare la care se află actorul educației-elevul.  

 Orice cadru didactic doreşte să asigure activităţii pe care o desfăşoară calitate şi eficienţă sporite. De 
aceea, forma de evaluare folosită trebuie să fie în deplină concordanţă cu noile stiluri şi metode de predare-
învăţare, să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o probă a ceea ce ştiu elevii 
la un moment dat. Activitatea de evaluare ne oferă informaţii suplimentare despre activitatea şi nivelul de 
achiziţii ale elevului. Conduce la cunoaşterea schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii 
lor: intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităţilor creatoare.  

 În condiţiile în care şcoala contemporană deplasează accentul de pe memorarea unei cantităţi de 
cunoştinţe, pe dezvoltarea gândirii creatoare, pe dobândirea deprinderilor de muncă independentă, elevul 
devine participant activ la propria formare, iar cadrul didactic se situează pe o nouă poziţie, aceea de 
îndrumător al elevului. 

De ce folosim evaluarea inițială? 
- pentru îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi; 
- pentru îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare; 
- pentru îmbunătăţirea metodelor, mijloacelor şi strategiilor de evaluare; 
- pentru realizarea unei selecţii; 
- pentru a cunoaşte performanţele şi progresele; 
- pentru corectarea rezultatelor; 
- pentru formarea deprinderilor de autoevaluare; 
- pentru identificarea deficienţelor şi elaborarea strategiilor corective; 
- pentru a cunoaşte care este stadiul de pornire şi cum se poate acţiona pe mai departe; 
- pentru optimizarea demersurilor realizate atât în învăţare, cât şi în predare şi evaluare; 
-pentru a elabora programe compensatorii în cazul rezultatelor nesatisfăcătoare şi al programului de 

progres etc. 
Când evaluăm? 
- la începutul unui demers educativ (evaluarea iniţială); 
- pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ (evaluarea formativă sau continuă); 
-la sfârşitul unei etape, activităţi. 
 Sistemul metodologic al evaluării performanţelor elevilor cuprinde mai multe forme de verificare, 

metode şi procedee de examinare. Numeroase discuţii s-au purata 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 multe 
argumente ,,pro’’ şi ,,contra’’ utilizării excesive a uneia sau alteia dintre metodele conoscute. În realitate, 
îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită. 

 Evaluarea inițială trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare – învăţare şi să fie 
gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu elevii la 
un moment dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii şi cadrele didactice se simt bine în 
timpul învăţării nu este un scop în sine. Trebuie să înregistrăm mereu progresele pe care le fac elevii în 
procesul de învăţare. De aceea, evaluarea inițială este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, 
nu să probeze cât știu elevii și ce anume ca şi informaţie. 



 La preșcolarii și școlarii mici, evaluare inițială presupune întâi de toate utilizarea unor metode de 
evaluare cât mai interesante, astfel încât să captiveze atenția celor mici, care la aceste vârste fragede poate 
fi ușor de distras dacă subiectul ce se discută nu prezintă interes pentru aceștia. Studiul bazat pe dezvoltarea 
spiritului creativ a condus către emiterea unor metode şi procedee specifice procesului de evaluare inițială. 
Printre acestea amintim: metoda 6-3-5 exploateză ea potenţialul creativ al copilului, metoda cubului, 
metoda Pălăriilor gânditoare. explozia stelară, brainstorming-ul și multe altele. 

Metode de evaluare inițială utilizate în activitatea didactică au un impact major asupra gradului de 
implicare și motivare a elevului în realizarea sarcinilor date. 

Societatea actuală spre deosebire de cele anterioare este caracterizată prin schimbări majore petrecute 
la nivel de conduită, la locul de muncă, în cadrul familiei, la nivel de educaţie, ştiinţă , tehnologie, religie 
şi pretutindeni în jurul nostru, astfel că utilizarea unor metode moderne de evaluare începând cu evaluarea 
inițială este mai mult decât necesară. 

 Privite în ansamblu, metodele şi tehnicile de evaluare a rezultatelor şcolare confirmă faptul că nicio 
metodă nu este aplicată cu rezultate pozitive dacă nu este adecvată vârstei elevului şi formelor de evaluare: 
iniţială, formativă şi finală. 



LOCUL ŞI ROLUL EVALUĂRII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

MURESAN ADRIANA 
 
EVALUAREA Constituie O ACTIVITATE DE COLECTARE, ORGANIZARE ŞI 

INTERPRETARE A DATELOR OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DE 
EVALUARE în 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 : 
 

 
 
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: 
a. evaluarea iniţială 
b. evaluarea continuă (formativă) 
c. evaluarea cumulativă (sumativă) 
a. 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 

Evaluarea progresului 
şcolar 

Alte componente ale 
sistemului de învăţământ 

 
  



- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
b. 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. 

c. 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 

 
INSTRUMENTE 
DE EVALUARE 

TRADIŢIONALE 

ALTERNATIVE 
(MODERNE) 

 Observarea 
sistematică 

 Investigaţia 
 Proiectul 
 Portofoliul 
 Tema pentru 

acasă 
 Activitatea 

independentă 
 Autoevaluarea 

 

 Probe scrise 
 Probe orale 
 Probe practice 



- adresarea unor întrebări pertinente 
- completarea/îndeplinirea sarcinii 
- revizuirea metodelor şi a rezultatelor 
- 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 
 



 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ADRIANA VIOLETA GHERGHE 
 ŞCOALA GIMN. ,,VASILE CRISTOFOREANU”, 

 RM.SARAT, 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 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 ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 
– CA “NOUA EDUCAȚIE” 

 
PROF. GOJEI ANDREEA/ 

PROF. AFALTER SIMONA 
GRĂDINIȚA P.P. ”PALATUL FERMECAT” REȘIȚA 

 
Modalități prin care putem verifica modul în care copiii și-au interiorizat deprinderile ecologice: 
Etapele unei plantări – joc exercițiu 
În acest joc exercițiu de evaluare, copilul trebuie să găsească ordinea logică a celor șapte imagini care 

reprezintă etapele succesive ale plantării unui sâmbure și lucrările care însoțesc creșterea viitoarei plante. 
Se vor decupa desenele de pe fișă și se vor așeza pe măsuță, amestecate. Prezentarea desenelor se va 

face în dezordine. 
Vom spune copiilor: „Vedeți, am desenat ceea ce trebuie făcut pentru a face să crească din sâmbure 

o plantă, dar imaginile sunt amestecate”. În continuare, se adaugă: „La început, am deschis fructul pentru 
a scoate samburele”. Se plasează primul desen și se intreabă: „Voi puteți așeza celelalte imagini în 
ordine?” 

Pentru a evalua corect aptitudinea de a ordona etapele, vom începe exercițiul printr-o parcurgere a 
tuturor imaginilor, pentru a ne asigura că situațiile reprezentate sunt înțelese. 

Acest joc ar putea fi folosit și atunci când tratăm și alte subiecte cum ar fi: transformarea plantei sub 
umbrela anotimpurilor. Aceste stadii succesive în transformarea plantei constituie repere temporale care 
trebuie fixate prin fotografie, pentru a fi accesibile copiilor. 

În parc – joc exercițiu 
Prezentăm copiilor desenul unui peisaj și le cerem să aleagă panourile destinate pentru protecția 

acestui mediu. 
Prezentarea desenului – „Aici sunt doi copii care merg la grădiniță. Ei locuiesc într-un cartier 

frumos.” 
Prezentarea panourilor – „Tu vei alege dintre panouri pe acelea pe care le-am putea plasa în acest 

cartier, pentru ca el sa rămână întotdeauna curat și frumos. Încercuiește-le cu creionul.” 
Panourile ar putea reprezenta: o bicicletă, un tomberon, o cutie de conserva barată cu o linie oblică, 

semafor, masina, semn de circulație de sens unic, țigara aprinsă, barată cu o linie oblică etc.  
Imaginea situației actuale a mediului înconjurător se obține zilnic prin evocarea răului cauzat naturii 

și omului de comportamente abuzive. La activitate se vor prezenta, în paralel cu comportamentele negative, 
comportamentele recomandate pentru efectul benefic asupra mediului, de exemplu: hrănirea păsărelelor 
iarna, plantarea florilor în fața grădiniței. 

Unde trăiesc? - joc exercițiu 
Sarcina copiilor constă în plasarea animalelor în cadrul lor natural. Se prezintă copiilor un desen care 

reprezintă malul unui iaz și le cerem să plaseze imaginile a șapte viețuitoare cunoscute în locul în care 
traiesc. 

Exercițiul trebuie adaptat nivelului mediu de cunoștințe ale copiilor, după activitățile de observare în 
cadrul lor natural, de referință. 

Un copil poate plasa veverița pe pământ, aproape de apă, știind că ea trăiește în copaci. Îi vom da 
posibilitatea să explice, pentru că munca pe hârtie presupune acceptarea artificiilor. 

Acest tip de exercițiu se bazează pe o generalizare care este utilizată de copil fără să fie explicit 
admisă. La începutul ciclului de lucrări, realizarea cerinței va putea fi interpretată în manieră personală, 
fiecare animal fiind considerat separat și nu ca un reprezentant al unei specii. 

Ghiciți și caracterizați! - joc exercițiu 
În acest joc exercițiu copilul trebuie să ghicească numele unui animal, pornind de la caracteristicile 

sale principale, urmând să realizeze în final și el, portretul unui animal cunoscut. Se citește textul, oprindu-
se la sfârșitul fiecarei fraze. Se notează fraza din text la care s-a dat răspunsul. Dacă copilul a știut răspunsul, 
se continuă cerându-i copilului să alcătuiască o ghicitoare pentru animalul la care s-a gandit. 

Acest exercițiu trebuie să aibă un suport în activitatile desfășurate: observări, vizionarea 
documentelor video înregistrate de pe softuri educaționale.  



Anumite caracteristici sunt specifice, altele sunt generale. Copiii vor învăța să-și compună ghicitorile 
de la unele la altele, după modelul textului exemplificat, după o ordine de dificultate descrescătoare. 

Alte modalități de evaluare pot fi: lucrările practice, portofoliile cu lucrările copiilor, serbările cu 
temă ecologică. 

Educația ecologică poate fi abordată în orice moment al zilei, în cadrul oricărei activități, atunci când 
se ivește un prilej de a discuta un subiect ce se referă la protecția mediului, la economisirea hârtiei, a 
resurselor de apă, a energiei, la conservarea speciilor de animale și plante. 

 
Bibliografie: 
Melania Ciubotaru, Nicoleta Geamana, Cornelia Jalba – Educația ecologică în grădiniță, ghid pentru 

educatoare, Ed. CD Press, București, 2007 
 
 
 



METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR AGACHE MARTA 
 

“ 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 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.  
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 . 

 - 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)  

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 - probe orale, probe scrise şi probe practice 
 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 .  
  Metode evaluativ - stimulative –sunt folosite alternativ cu cele tradiţionale şi încearcă să situeze 

elevul în centrul actului de predare – învăţare – evaluare .Ca şi cele tradiţionale sunt de mai multe tipuri:  
  
 1.Observarea şi aprecierea verbală  
  Se referă la gradul de implicare a elevilor în activitatea de învăţare ţi calitatea rezolvării sarcinilor 

primite în cadrul orelor. Profesorul are posibilitate să constate acestea în mai multe etape ale lecţiei, nu 
numai într-una singură. Informaţiile obţinute de către cadrul didactic se concretizează în aprecieri verbale 
(e bine, corectează aici, ai uitat să notezi ceva). Acestea trebuie să fie în concordanţă cu calitatea prestaţiei 
elevilor, să-i încurajeze, să le ofere sugestii, să nu-i lase pe un traseu greşit .  

 2.Chestionarea orală  
  Se practică două forme: curentă şi finală . Prima se aplică în fiecare oră, ea adresându-se întregii 

clase sau, pe rand, elevilor. Chiar şi atunci când conversaţia de chestionare se desfăşoară cu un elev, ceilalţi 
elevi vor fi atenţi, pentru a putea confirma răspunsul, a interveni în scopul completării sau al corectării. 
Chestionarea finală se practică la sfârşitul unui capitol, al unui semestru.  

 3.Portofoliul  
 Este un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute prin celelalte 

metode şi tehnici de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise şi practice, observarea 
sistematică a comportamentelor şcolare, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline.  

4.Autoevaluarea 
În mod cert, are valori funcţionale: dezvoltă capacitatea elevului de a se aprecia pe sine însuşi cât mai 

aproape de realitate, stimulează gândirea . 
 Pentru ca autoevaluarea să reprezinte un element serios şi util, este necesar ca elevii să înveţe 

procedura de evaluare.  
  5.Teste docimologice  



  Testul docimologic sau de cunoştinţe este un set de probe sau de întrebări, aplicat cu scopul 
de a verifica şi evalua nivelul asimilării cunoştinţelor şi capacitatea de a opera cu ele . Întrebările sau 
problemele-numite itemi - au în vedere informaţiile ce trebuie reţinute dintr-un capitol, dintr-o parte a 
programei; ele sunt astfel concepute încât să permită o notare obiectivă .   

 În funcţie de locul şi sarcinile pe care şi le propun, testele au trei forme :  
 a – iniţiale –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.  

 b - de progres – scopul lor este de a identifica achiziţiile elevilor într-o perioadă determinată de 
timp; de a se verifica în ce măsură au fost însuşite cunoştinţele prevăzute în programa şcolară pentru 
perioada respectivă . 

 c- finale – figurează la sfârşitul unui semestru sau al unui an şcolar .  
 a-itemii activi - cu alegere duală sau binară, alegere multiplă (elevul este solicitat să aleagă răspunsul 

corect sau să scrie în spaţiul punctat răspunsul corect)  
 b-itemi semiobiectivi –cu răspuns scurt de completare  
 c-itemi subiectivi- pe baza unei structuri de idei, de tip eseu structurat sau nestructurat. 
Evaluarea şi responsabilitatea sun scopuri ce merită să fie urmărite. Sarcina este de a crea un sistem 

care să evalueze în mod corect lucrurile pe care le considerăm cu adevărat importante. 
 
 Bibliografie: 
 Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
 Landsheere Gilbert, “Evaluarea continuă a elevilor şi examenele”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1965; 
 Radu T. Ion, “Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODE ȘI TEHNICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ALBU GABRIELA 

GRĂD. CU P.P.”ALBINUȚA”, FĂGĂRAȘ, JUD. BRAȘOV 
  
 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. Evaluarea am realizat-o la grupa mică, prin 
aplicarea de probe atât în activităţile de grup, cât şi individuale şi frontal, pe domenii de dezvoltare: 

 Copiii au fost observați în jocuri libere sau activități de scurtă durată, individual sau pe grupuri de 
câte 5-6 . 

 
 1. DOMENIUL CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE  
 Comportamente măsurabile: 
 Curiozitate și interes - să manifeste interes pentru activități și obiecte noi. 
 Inițiativă -să inițieze jocuri cu alții; 
 -să aleagă o activitate din mai multe; 
 -să exploreaze material diverse. 
 Persistență - să continue realizarea sarcinii, repetând activități; 
 - să încerce de mai multe ori o sarcină dificilă. 
 Creativitate -să manifeste creativitate în activitățile zilnice.  
  
 2. DOMENIUL DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
 Comportamente măsurabile: 
 Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme 
- să experimenteze pt. a observa efecte; - să observe acțiunile celorlalți; - să demonstreze ca înțelege 

relația cauză-efect; - să imite acțiuni; - să realizeze conexiuni între obiecte;  
- să generalizeze idei pornind de la experiențe anterioare;  
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii 
- să identifice și să compare cantități; - să utilizeze corect cuvintele; 
- să potrivească forme simple în puzzle-uri; - să grupeze obiectele; - să exprime starea vremii; 
- să descrie câteva părți ale corpului. 
 
 3.a.DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE - DEZVOLTAREA 

FIZICĂ  
 Comportamente măsurabile: 
 Dezvoltarea motricității grosiere 
- să-și coordoneze mușchii mari ai corpului cu un scop al mișcării; - să participle în jocuri, dansuri… 
 Dezvoltarea motricității fine 
- să utilizeze mâinile și degetele pentru scopuri diferite 
 Dezvoltarea senzorio-motorie 
- să utilizeze simțurile ( văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul pentru a-

și orienta mișcările. 
 3.b.DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE - SĂNĂTATEA ȘI 

IGIENA PERSONALĂ ȘI COLECTIVĂ  
 Comportamente măsurabile: 
 Sănătatea și nutriția - să utilizeze o alimentație sănătoasă variată 
 Îngrijirea și igiena personală - să păstreze sănătatea și igiena personală 
 Securitatea personală și colectivă - să demonstreze abilități de protecție față de obiecte și situații 

periculoase 
 
 4. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII 



Comportamente măsurabile: 
 Dezvoltarea capacității de ascultae și înțelegere (comunicare receptivă) să înțeleagă  
- să acționeaze adecvat la comenzi; - să repte un mesaj verbal simplu; - să asculte povești, povestiri 

scurte. 
- să participe la jocuri/cântece/poezii; 
 Dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare (comunicare expresivă) să comunice  
- își spună numele; - să folosească gesturi și limbajul corpului pentru a exprima nevoi și sentimente; 
- să folosească cuvinte care desemnează categorii simple; - să comunice în propoziții simple; 
- să întreabe pentru a cunoaște denumiri noi. 
 Premisele citirii și scrierii 
 Dezvoltarea experiențelor cu cartea; cunoașterea și aprecierea cărții să participle  
-să îl intereseze cărțile; - să privească cu adultul o carte; - să dorească o poveste preferată; 
- să rețină cuvinte, expresii din poveste. 
 
 5. DOMENIUL DEZVOLTAREA SOCIO – EMOȚIONALĂ 
 Comportamente măsurabile: 
 I.Dezvoltarea socială 
 I.a.Interacțiunea cu copiii și adulții- să interacționeze cu adulții;- să interacționeze pozitiv cu copiii 

din grupă;- să-și recunoască colegii de grupă; 
 I.b.Dezvoltarea comportamentului pro-social 
- să respecte reguli simple la grupă; 
-să recunoască comportamente negative; 
-să rezolve un conflict cu ajutorul adultului; 
- să manifeste empatie față de alte personae. 
 II. Dezvoltarea emoțională 
 II.a. Dezvoltarea conceptului de sine - să se recunoasă. 
II.b. Dezv. expresivității emoționale - să recunoască stări emoționale. 
 
 Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective 

accesibile, pentru 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 
deprinderilor de bază , necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar. 

 



IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ALBU LUMINIȚA –MARCELA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOCȘA 
/LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA, 

JUD. CARAȘ- SEVERIN 
 
 Evaluarea inițială este utilă pentru a ne prezenta valoarea cunoștințelor asimilate de elevi, pe 

parcursul unui an școlar, folosind instrumente de evaluare alcătuite în funcție de nivelul specific fiecărei 
clase de elevi. 

 Evaluarea inițială ne este utilă și nouă, cadrelor didactice pentru a obține informații valoroase despre 
felul cum elevii au dobândit o serie de cunoștințe referitoare la materia pe care o predăm, dar și pentru a ne 
îmbunăți tehnica predării, întrebând elevii despre experiența lor în procesul de învățare. Putem pune o serie 
de întrebări deschise, evitându-le pe acelea la care se poate răspunde doar prin “da” sau “nu”. 

 Metodele de evaluare, din cadrul procesului de învățământ, reprezintă felul, modul cum elevii ne 
prezintă cunoștințele asimilate, cum sunt asimilează și cum se aprofundează acestea, în vederea obținerii 
abilităților practice și intelectuale pentru a se putea stabili nivelul de performanță al fiecărui elev și 
dezvoltarea unor calități morale și intelectuale ale acestuia (1). 

 De exemplu, unul din subiectele propuse, poate cuprinde un studiu de caz, despre care voi prezenta 
următoarele: 

a)proveniența denumirii: ca metodă modernă de predare-învățare-evaluare, denumirea provine de la 
analiza și dezbaterea unui ,,caz”, care poate reprezenta o situație –problemă; situația este preferabilă una 
reală, fiind mai ușor de analizat și asimilat, dar și pentru atingerea obiectivelor operaționale propuse la 
începutul lecției. De exemplu, cazul poate fi o situație particulară, problematică a unei persoane sau mai 
multor persoane implicate în caz (2); pentru disciplina istorie, predată de mine, metoda studiului de caz este 
utilă pentru a recunoaște și cunoaște un caz anume referitor la un fapt istoric. 

-b)etape parcurse pentru aplicarea metodei: etapele pentru aplicarea metodei sunt: prezentarea 
cazului, analiza cauzelor, reflectarea și propunerea de soluții, examinarea variantelor de acțiune, decizia și 
argumentarea acesteia (3).Metoda presupune angajarea și implicarea activă, dar și interactivă a elevilui în 
studiul cazului respectiv și la analizarea acestuia. 

-c)scopuri realizabile: metoda studiului de caz poate fi utilizată ca metodă de evaluare în investigarea 
unui caz, în colectarea de date și informații despre faptul istoric propus. 

 În evaluarea inițială, ca mijloace și tehnici utilizate sun sunt: observația, studiul documentelor, 
problematizarea, interpretarea datelor adunate. Textul propus pentru studiul de caz trebuie să fie clar, pentru 
a se elimina generalitățile , care nu aduc o rezolvare a cazului (4). Prin textul propus, profesorul 
familiarizează elevii cu cazul, iar prin cerințele alcătuite, îi ghidează pe elevi, în activitatea de învățare , de 
consolidare a cunoștințelor, dar află și despre lacunele existente la lecția respective. 

 Scopul testelor inițiale se află în strânsă legătură cu obiectivele propuse, adică: elevii să identifice 
cauzele problemei, să poată studia cazul propus, să poată aduna informații concrete, să le interpreteze și să 
poată să adopte o decizie corectă. 

 Metoda studiului de caz are avantajul că obișnuiește elevii cu colectarea de informații, cu selectarea, 
structurarea, sistematizarea și valorificarea lor, cu elaborarea unor decizii argumentate (5). 

-d)capacități pe care le dezvoltă metoda: capacități cognitive, adică, dezvoltă la elevi capacitatea de 
înțelegere, analiză, sinteză, gândire critică și evaluare a cazului propus pentru interpretare; capacități 
afectiv-atitudinale, adică elevii se implică afectiv în soluționarea cazului, iau atitudine, își asumă 
responsabilități pentru rezolvarea lui; -capacități creative, adică elevii se implică în oferirea de variante 
pentru soluționarea cazului. 

 Metoda studiului de caz este eficientă pentru că poate fi folosită atât în mod indididual, când elevul 
este amplasat în mijlocul unei realități sau acțiuni concrete, față de care va lua atitudine, dar și la nivelul 
grupului de elevi, unde este dezvoltată responsabilitatea, colaborarea și implicarea în soluționarea cazului 
impus. 

 Metoda poate fi utilizată la disciplinele socio-umane, la literatură română, la biologie, fizică, chimie 
și disciplinele de instruire practică, indifferent de vârsta elevilor. În funcție de studiul de caz propus, 



activitatea se poate desfășura, atât individual, ca test initial sau nu, dar și frontal, adică toată implicând toată 
clasa, dar oferă rezultate bune când activitatea se desfășoară pe grupe. 

 În urma interpretării testelor inițiale, profesorul poate propune variante de soluționare a cunoștințelor 
neasimilate și alegerea variantei optime de recuperare a acestora, pentru a putea continua activitatea în 
procesul de predare – evaluare, la clasa respective de elevi.. 

 
 Note bibliografice  
-1. Miron Ionescu, ,,Instrucție și educație”, Ed. Garamond S.R.L. Cluj-Napoca, 2003, p. 206; 
-2. Idem, p.240; 
-3. Marin Stoica, ,,Pedagogie școlară”, Ed. Gheorghe Cârțu-Alexandru, Craiova , 1995, p. 109; 
-4. Mușata Bocoș, ,,Teoria și practica cercetării pedagogice”, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 

p.114; 
-5. Miron Ionescu, op. cit. p. 242-243. 
 



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ALBU MĂDĂLINA AMALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGEI (BIHOR) 
 
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 neîntelegerilor 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 
asupra elevilor. 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ALDEA MARIA ALINA 
GRĂDINIȚA PP ”SCUFIȚA ROȘIE” 

ALBA IULIA, JUD ALBA 
 
 Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea grădiniței. 

Teoria și practica evaluării în educație înregistrează o mare varietate de moduri de abordare și de înțelegere 
a rolului acțiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru învățământul preșcolar prefigurează printre 
tendințele de schimbare și diversificarea strategiilor de predare și acordă o altă importanță procesului de 
evaluare.  

 Un învățământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană urmărește individualizare instruirii 
copiilor, tratarea diferențiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare 
a interesului copiilor pentru afirmarea de sine și pentru instruirea conform nevoilor și capacităților fiecăruia, 
pregătirea la un nivel superior al educatorilor care să le permită înțelegerea complexă a situațiilor de 
învățare. Învățământul preșcolar actual urmărește abordarea integrată a copilului și a educației sale, 
nediscriminarea, implicarea familiei și a comunității în educația copilului, dezvoltarea politicilor educative 
de responsabilizare, precum și dezvoltarea organismelor societății civile care să promoveze alternative 
educaționale specifice vârstei. 

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.  

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  

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 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 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.  

 Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ”este mai ușor să previi decât să 
vindeci”. 

  



Bibliografie: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – METODE ȘI STRATEGII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ALDEA ROXANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” 

 
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 a 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 inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 

de diagnosticare (evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele si 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. 

Scopul evaluării inițiale 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. Evaluarea inițială „este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002).Evaluarea inițială 
oferă atât profesorului, cât şi elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi a formula 
cerințele următoare. De asemenea, pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic 
imediat următor şi, eventual, anumite programe de recuperare. 

Ca modalități de realizare a evaluării inițiale, se pot folosi: 
1. harta conceptuală; 
2. investigaţia; 
3. chestionarul; 
4. testele. 
Pe lângă acestea, se utilizează frecvent evaluarea orală, prin conversația de verificare în care inițiativa 

aparține aproape exclusiv profesorului evaluator, care ține sub control situația; evaluarea orală presupune, în 
final, comunicarea aprecierii. 

Exemple: 
Care sunt părțile de vorbire învățate? Ce esre substantivul? 
Plecând de la definiția substantivului, precizați dacă următoarele cuvinte sunt substantive: abecedar, 

gheață, delfin, verișor, brumă. 
Care sunt modalitățile de a identifica un substantiv? 
Verificați dacă cuvântul „scriere” este substantiv. 
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. 
O altă metodă de verificare a cunoștințelor asimilate este și conversația dirijată pe baza unui suport 

vizual, care presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini, scheme, grafice, chiar fenomene 
prezentate în condiţii naturale pe care elevul este solicitat să le descrie, să le explice, să le comenteze. 

De asemenea, prin redarea (repovestirea) unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, 
fapte, situaţii etc. prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic, se verifică atât capacitatea de înţelegere şi 
reţinere a ceea ce este prezentat, cât şi cea de a reda în structuri verbale proprii. 

Exemplu: 



Povesteşte dialogul dintre baba Iarnă şi ghiocel, din lectura „Legenda ghiocelului”, folosind verbe 
la persoana a III-a. 

Citirea unor dialoguri incomplete şi completarea acestora astfel încât să dobândească sensul adecvat 
reprezintă o altă metodă de realizare a evaluării inițiale în cadrul orelor de limba română. 

Astfel, 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI IMPORTANȚA EI 
 

PROF. ÎNV. ALEXANDRA CIUCIU 
LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU 

 
 Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, obțin și furnizează informații despre 

comportamentul școlarului și despre bagajul de cunoștințe cu care acesta începe sau încheie o unitate de 
învățare, an sau ciclu școlar. Astfel evaluarea poate fi privită ca fiind totalitatea activităților prin care se 
colectează, se organizează și se interpretează datele obținute în urma administrării unor teste sau altor 
instrumente de măsură. De aici rezultă trei momente principale ale evaluarii: măsurarea, aprecierea și 
decizia. Evaluarea are la bază criterii variate, profesorii folosindu-se mai ales de cel temporal. Cele trei 
tipuri de evaluare care corespund acestui criteriu sunt: evaluarea inițială, dinamică și finală.  

 Evaluarea inițială oferă informații utile despre nivelul de pregătire al elevilor și despre potențialul 
lor de învățare la începutul unei activități. Cu ajutorul evaluării inițiale profesorii vor putea măsura bagajul 
cu care elevii încep un nou an școlar sau intră într-un nou ciclu de învățare. Evaluarea inițială are rolul de 
a oferi atât profesorilor cât și elevilor o imagine exactă asupra situației existente, precum și a cerințelor de 
învățare cărora ei vor trebui să le facă față. 

 Principalele funcții ale evaluării inițiale sunt următoarele: 
• funcția constatativă – profesorul surprinde nivelul de pregătire al elevilor 
• funcția diagnostică – explicarea rezultatelor obținute prin explicarea cauzelor și a condițiilor care 

le-au provocat 
• funcția prognostică – identificarea strategiilor de ameliorare a procesului de predare/învățare 
• funcția de selecție – permite clasificare elevilor în raport cu rezultatele evaluării 
Evaluarea inițială are un rol important în procesul de predare/învățare/evaluare. Aceasta oferind 

informațiile de care un profesor are nevoie pentru a duce mai departe procesul intructiv – educativ. Acest 
tip de evaluare cuprinde un volum mare de informații ce necesită evaluate, testele trebuie să fie concepute 
cu responsabilitate, itemii să fie variați și cu nivele diferite de dificultate.  

Ca instrument de evaluare se folosește, în general, testul didactic. Acesta trebuie elaborat cu 
responsabiliate și ținând cont de toate etapele: 

• precizarea cu claritate a obiectivelor 
• documnetarea prealabilă și stabilirea materiei din care se va susține testarea 
• stabilirea variantelor de itemi și elaborarea acestora  
• organizarea testului 
• cuantificarea testului 
• experimentarea testului 
• aplicarea pe scară largă a testului didactic 
Profesorii trebuie să folosească metode și tehnici cât mai variate în procesul evaluării inițiale, fără a 

abuza de o singură metodă. Chiar dacă evaluarea inițială înseamnă multă muncă pentru profesor, aceștia nu 
trebuie să treacă cu vederea această evaluare și să o folosească mereu ca parte integrantă în procesul 
instructiv-educativ. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROFESOR MIRELA ALEXANDRESCU-TACHE 
COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA HENRI COANDA 

 
 Disciplina Istorie 
 Clasa a X-a 
 
Numele şi prenumele elevului: 
Data susţinerii testului: 
 
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 (40 de puncte) 
A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice: 
1. “Avem o constituţie care nu imită legile vecinilor, ci mai degrabă noi înşine suntem exemplu...nu 

călcăm legile când chibzuim treburile publice, mai ales din respect pentru legi, dând ascultare şi oamenilor... 
“  

 (Pericle, despre democraţie) 
2. “Ceea ce s-a petrecut în noile provincii , unite cu imperiul, a fost...creşterea influenţei latine, limbă 

a unei civilizaţii superioare şi a stăpânirii”. 
 (Gh. I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român) 
3. “Regele este suveran peste toţi şi are în dreptul său paza întregului regat. El poate să ia orice 

decizie... Este nevoit să ţină seama de trei condiţii: să consulte pe dregătorii şi baronii lui, să apere intersul 
comun şi decizia să fie conformă legilor divine şi morale”. (Philippe de Commynes, Memorii) 

 
 4. “El (regele) are asupra regatului său o autoritate deplină. Totul depinde de el: pacea şi războiul, 

impozitele şi tributurile, favorurile, beneficiile, sarcinile, guvernul şi administraţia întregului regat. Pe scurt, 
regele este stăpân absolut; nici un consiliu, nici un magistrat nu poate să-i limiteze puterea”. 

 (Raport al lui Michele Soriano, ambasadorul Veneţiei la Paris)  
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse: 
1. Democraţia, regim politic caracterizat prin puterea poporului, este întâlnită pentru prima dată în: 
 a) Atena; b) Sparta; c) Roma. 3 puncte 
2. Proces complex , care a constat în însuşirea limbii şi a civilizaţiei romane de către un popor cucerit 

: 
 a) etnogeneză; b) romanizare; c)colonizare. 3 puncte 
3. Proces de impunere a autorităţii monarhice asupra întregului teritoriu al statului, prin aducere sub 

ascultare a marilor feudali: 
 a) absolutism monarhic ; b) anarhie militară ; c) centralizare. 3 puncte 
4. Regim poltic specific perioadei de destrămare a societaţii feudale, în cadrul căruia monarhul 

concentrează, prin intermediul unor instituţii, toate puterile în stat : 
 a) absolutism monarhic; b) anarhie militară; c) centralizare 3 puncte  
 
B. Următoarele surse istorice se referă la Civilizaţia medievală: 
I. Zidul dublu din Uruk; 
II.Civilizaţia cretană şi civilizaţia miceniană;  
III.Colonie, municipiu, metropolă; 
IV.Seniori şi vasali; 
V. Rentă feudală; 
VI.Jacqueria, răscoala condusă de Wat Tyler; 
VII.Colosseumul, Parthenonul, Columna lui Traian. 



Citiţi, cu atenţie, următoarele enunţuri. Utilizând informaţiile din surse, încercuiţi litera A, în 
situaţia 

în care consideraţi enunţul adevărat, respectiv litera F, dacă îl consideraţi fals: 
1. Sursele I, a II-a şi a III-a se referă la lumea urbană în Evul Mediu; A F 3 puncte 
2. Sursa a IV-a ilustrează ierarhia feudală; A F 3 puncte 
3. Sursele a V-a şi a VI-a se referă la obligaţiile ţăranilor faţă de nobili; A F 3 puncte 
4. Sursa a VII-a ilustrează edificii ale artei romanice şi gotice. A F 3 puncte 
 
C.Scrieţi în spaţiul punctat din faţa fiecărei opere din coloana “A” litera corespunzătoare 

numelui autorului său, din coloana “B”:  
 A B 
 .............. a) ”Gioconda” 1) Homer 
 .............. b) “Moise” 2) Michelangelo 
 ...............c) “Romeo si Julieta” 3) Leonardo da Vinci 
 ...............d) “Iliada” 4) Shakespeare 
 4 x 4 puncte = 16 puncte 
 
PARTEA a II-a (50 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice: 
A.”Crescuţi în comun, în aceeaşi disciplină, ei nu învăţau decât strictul necesar, cea mai mare parte a 

educaţiei consta în supunere. Erau [...] obişnuiţi să meargă desculţi şi să se joace împreună mai mult goi. 
La vârsta de 12 ani dormeau în comun, organizaţi în trupe şi secţiuni, pe aşternuturi pregătite de ei înşişi 
din trestii rupte cu mâinile. Celor puternici li se ordona să aducă lemne, iar celor mai mici – legume. Ceea 
ce ascundeau, era considerat furat, iar cel prins era biciuit şi forţat să postească ....” 

 (Plutarh, Licurg) 
B.”Dascălii, după ce i-au învăţat pe copii literele şi ei sunt în stare să înţeleagă cuvintele scrise, îi pun 

să citească poemele poeţilor şi îi obligă să le înveţe pe de rost, căci ele conţin multe sfaturi bune, desluşiri, 
îndemnuri şi elogii ale oamenilor iluştri din trecut...Îi trimit apoi şi la instructorul de gimnastică, pentru că, 
având trupuri mai sănătoase, să le pună în slujba gândirii folositoare şi să nu se lase pradă laşităţii”  

 (Platon, Protagoras)  
C. “ Educaţia copiilor începea de la vârsta de 7 ani. Nobilii aduceau în casele lor perceptori, care să-

i înveţe pe copii să scrie şi să citească. De la 10 ani predominau exerciţiile fizice, care îi pregăteau pe copii 
ca să devină cavaleri. Fetele nobililor învăţau să recite versuri, să deseneze, să brodeze. Copiii celor de la 
oraş urmau profesia tatălui lor. Familiile cu cei mai mulţi copii erau cele de la sate. Primul născut , dacă era 
băiat, rămânea în casa părintească. Ceilalţi căutau să practice diferite meserii. Unii se călugăreau. Cei care 
învăţau puteau să devină notari, funcţionari sau învăţatori. Viaţa grea a familiilor sărace îi obliga pe 
copii...să muncească şi să-şi poarte singuri de grijă încă de mici”.  

 (Liviu Burlec, despre viaţa copiilor în Evul Mediu) 
D. “Barbaria care domnea atunci stricase toate bunele rânduieli de învăţătură, dar azi , din fericire, 

toate au fost înscăunate la locurile de cinste ce li se cuveaneau dintotdeauna, Aşa, deci, învaţă ştiinţele 
vremii tale, artele liberale şi geometria, aritmetica şi muzica, învaţă toate canoanele astronomiceşti şi nu te 
teme de astrologia prezicătoare, căci nu este decât înşelătoare închipuire. Şi mai vreau să ştii pe de rost 
toate acele paragrafe atât de frumoase din codurile dreptului. Iar despre cunoaşterea ce ţine de natură, vreau 
să o cercetezi cu multă băgare de seamă...nimic să nu-ţi rămâie necunoscut.” 

 (François Rabelais, Gargantua şi Pantagruel) 
 
E. “...Vreau ca omul nostru...să fie instruit în litere şi să ştie nu doar limba latină, dar şi pe cea 

greacă...să cunoască poeţi, oratori şi istorici şi...să se priceapă a scrie versuri şi proză...”. 
 (B.Castiglione, despre omul din perioada Renaşterii) 
 

  



Pornind de la sursele date, răspundeţi cerinţelor de mai jos: 
1. Comparaţi educaţia la spartani cu cea ateniană, arătând scopul şi calităţile beneficiarului celor două 

sisteme de educaţie; 10 puncte 
2. Argumentaţi motivul pentru care nu se poate vorbi de egalitatea şanselor în ceea ce priveşte copiii 

din Evul Mediu; 10 puncte 
3. Exprimaţi-vă opinia faţă de importanţa culturii generale în formarea omului din perioada 

Renaşterii, susţinând-o cu două informaţii din sursele D şi E; 12 puncte 
4. Analizaţi, în aproximativ 20 de rânduri, învăţământul din Antichitate până în perioada Renaşterii, 

comparându-l cu cel de azi, utilizând trei informaţii din sursele date. 18 puncte 
  
 
 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 punctajului total 

acordat 
pentru test la 10. 
PARTEA I (40 de puncte) 
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1. – a; 2. – b; 3. – c; 4. –a. 
 (3p x 4 = 12 puncte) 
B. câte 3 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1. – F; 2. – A; 3. – A; 4. – F. 
 (3p x 4 = 12 puncte) 
C. câte 4 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: a3; b2; c4; d1. 
 (4p x 4 = 16 puncte) 
 
 
PARTEA a II-a (50 de puncte) 
1. - 3 puncte pentru menţionarea scopului celor două sisteme de educaţie;  
 - 7 puncte pentru prezentarea calităţile beneficiarului celor două sisteme de educaţie;  
 10 puncte 
2. - 3 puncte menţionarea motivului pentru care nu se poate vorbi de egalitatea şanselor copiilor din  
 Evul Mediu;  
 - 7 puncte argumentarea motivului pentru care nu se poate vorbi de egalitatea şanselor copiilor din  
 Evul Mediu; 10 puncte 
3. - 6 puncte pentru pertinenţa opiniei faţă de importanţa culturii generale în formarea omului din 

perioada Renaşterii ;  
 - câte 3 puncte pentru utilizarea oricăror două informaţii din sursele date, corespunzătoare 
 argumentării; (3p x 2= 6 puncte) 
4. - 5 puncte pentru analiza învăţământului din Antichitate până în perioada Renaşterii; 
 - 2 puncte pentru comparaţia realizată; 
 - câte 3 puncte pentru utilizarea oricăror trei informaţii din sursele date; 3p x 3 = 9 puncte)  
 - 1 punct pentru utilizarea termenilor istorici specifici;  
 - 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu  
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 MATRICEA DE SPECIFICAŢII 
Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Partea I cuprinde 12 itemi obiectivi pentru care 

sunt alocate 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde 3 itemi semiobiectivi si un item subiectiv pentru care se 
acordă 50 de puncte. Pentru realizarea testului de evaluare iniţială la clasa a X-a, la disciplina Istorie, s-a 
folosit următoarea matrice de specificaţii: 
  



Conţinuturi/ 
competenţe 

 1.1.  2.1.  2.5.  4.2.  5.1.  5.3. 

Forme de 
organizare politică 
în Antichitate 

       (2)  

Moştenirea 
culturală a 
Antichităţii 

         (1) 

Civilizaţia 
medievală 

  (4)      

Statul 
medieval 

      (2)  

Umanismul. 
Renaşterea 
artistică 

 (1)   (1)  (1)  (1)  (3) 

 
Competenţele specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise; 
2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric ; 2.5. Analiza critică a 

acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în diverse contexte; 4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin 
raportarea la actualitate; 5.1. Înţelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale şi de 
istorie orală; 5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric 
şi conţinuturile asociate sunt selectate din Programa şcolară pentru Istorie - clasa a IX -a, nr. 
3458/09.03.2004.  

 



METODE ŞI MIJLOACE DIDACTICE FOLOSITE ÎN PREDAREA 
LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

 
AUTOR: PROF. LILOF ALEXANDRU BOGDAN 

LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE TITULESCU”,  
ÎNSURĂȚEI, BRĂILA 

 
Studierea limbii și literaturii române în învățământul preuniversitar presupune utilizarea unei game 

variate de metode şi procedee folosite atât de practica tradiţională cât şi de cea modernă. Metoda didactică 
este definită ca ”un drum sau cale de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaţiei, în 
îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru informarea şi formare educaţilor” de către specialiștii 
din domeniul educației dar, consultând şi alte definiţii, putem generaliza şi considera că metoda de 
învăţământ este o entitate cuprinzătoare, în timp ce procedeul didactic este doar o parte componentă a 
metodei, un element concret de valorificare a metodei sau un element de sprijin. 

Evaluarea constă într-o relaţie ce oferă un feedback, în baza căruia profesorul, își readaptează 
activitatea de predare, iar elevul îşi reajustează modalităţile de învăţare şi comportamentul. Ea nu trebuie 
confundată cu notarea propriu-zisă. 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; ele nu 
sunt consecutive, ci simultane. Întreaga activitate desfăşurată în clasă trebuie bine gândită, pentru ca 
obiectivele propuse în proiectare să devină finalităţi a căror atingere să se poate verifica prin evaluarea 
elevilor, dar şi autoevaluarea profesorului. 

Orele de limba şi literatura română implică o diversitate de situaţii didactice ce presupun conceperea 
şi aplicarea unor strategii adecvate fiecărei situaţii în parte. Astfel, raportat la nivelul de cunoștințe deţinute 
de elevi şi axa temporală de referință, se disting mai multe tipuri de evaluare: parțială, globală, predictivă, 
formativă sau sumativă. De asemenea, referitor la persoana care realizează evaluarea, putem distinge alte 
două tipuri de evaluare: internă și externă.  

 Evaluarea iniţială (predictivă) oferă posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor, 
identificării stării de fapt care va conduce la stabilirea unor strategii pe care să le adoptăm în funcţie de 
rezultatele obţinute în fiecare clasă testată. De exemplu, la începutul clasei a V-a, acelaşi test, aplicat în 
două colective, poate duce la rezultate diferite, ceea ce va necesita abordări variate, selectarea unor metode 
potrivite nivelului clasei cu care lucrăm. Astfel, sunt identificate lacunele, capacitățile de comunicare sau 
eventualele deficienţe de pregătire şi dificultăţi de învăţare.  

Evaluarea formativă (continuă) are efecte reglatoare nu numai asupra învăţării, ci asupra întregului 
proces didactic. Secvenţe de evaluare formativă pot fi inserate în orice moment al lecţiei, în funcţie de 
obiectivele urmărite. Astfel, dacă dorim să urmărim capacitatea elevilor de a identifica mesajul textului citit 
la prima vedere, putem introduce un moment de verificare a cunoştinţelor imediat după lectura textului. 
Evaluarea formativă impune o altă atitudine faţă de procesul de predare-învăţare-evaluare, atât profesorul, 
cât şi elevul manifestându-se activ, profesorul îndrumând elevul, motivându-l pentru învăţare, elevul 
dobândind încredere în sine, în forţele proprii.  

Evaluarea finală (cumulativă, sumativă) este sintetică, globală, îndeplineşte funcţii de certificare a 
competenţelor dobândite şi de ierarhizare a elevilor. Evaluarea finală trebuie să acopere obiectivele de 
referinţă / competenţele specifice urmărite pe parcursul unei unităţi de învăţare, a unui an şcolar sau de-a 
lungul unui ciclu curricular. Prin evaluare finală se constată progresul înregistrat de elevi pe parcursul unor 
trepte de şcolaritate, examenele de testare naţională şi examenul de bacalaureat fiind examene de certificare, 
ele trebuie sprijinite prin evaluarea continuă, profesorul având datoria de a-i obişnui pe elevi cu modalităţile 
diverse de evaluare, aplicând diferite instrumente şi metode de evaluare. 

În procesul evaluării, utilizarea metodelor tradiţionale este foarte importantă, îndeosebi în evaluarea 
realizării obiectivelor performative cognitive. Totuşi, obiectivele performative afective, care contribuie 
decisiv la formarea personalităţii elevului, sunt mai puţin măsurabile cu aceste metode, de aceea se impune 
cunoaşterea şi folosirea metodelor alternative. O multitudine de comportamente hotărâtoare în formarea 
elevului nu pot fi măsurate cu metodele clasice. Prin urmare sunt propuse următoarele metode alternative 
de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor; investigaţia; proiectul; portofoliul; 
autoevaluarea. 



Portofoliul este cartea de vizită a elevului, reprezintă o modalitate de evaluare complexă, care include 
rezultatele obţinute de elev prin toate celelalte metode şi tehnici de evaluare. Portofoliul urmăreşte 
progresul elevului, de la un semestru la altul, de la un an la altul, de la un ciclu de învăţământ la altul, 
utilitatea lui fiind remarcată de toţi agenţii educaţionali: elevii îşi pot urmări progresul, elevii şi profesorul 
pot comunica, fiecare element component al portofoliului este verificat şi corectat de profesor, observaţiile 
sale fiind consemnate, de regulă, în scris şi ataşate lucrărilor elevului, elevii, profesorul şi părinţii pot avea 
un dialog concret, părinţii putând urmări evoluţia, atitudinea copilului lor la limba şi literatura română, 
observaţiile profesorului atrăgându-le atenţia asupra unor eventuale probleme ce aşteaptă soluţionarea. 

Portofoliul la limba şi literatura română ar putea include: testele iniţiale şi finale de verificare a 
cunoştinţelor, proiectele, fişele de lectură, prezentările de carte, interviuri imaginare cu personalităţi ale 
culturii şi literaturii române, benzi desenate, având la bază o operă literară sau un subiect cotidian, modele 
de redactare de bilete, invitaţii, cărţi poştale, felicitări, scrisori, proiecte de coperte de carte sau de ilustraţii 
după texte studiate, note de călătorie, realizate cu ocazia unor excursii literare, albume literare, cuprinzând 
portrete de scriitori, imagini ale caselor memoriale, proiecte de spectacole literare (montaje literar-
muzicale, şezători literare), fişe de observare sistematică a comportamentului elevului, realizate de profesor, 
autoevaluările elevului. 
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*Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. 

Polirom, Iaşi, 1998. 
*Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003. 
*Samihaian Florentina, O didactică a limbii şi literaturii române, Editura Art, Bucureşti, 2014. 
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TEHNOLOGIA MODERNA CA MIJLOC DE EVALUARE 
 

PROFESOR ALEXANDRU-GRUIA FLORIANA,  
CN MIRCEA CEL BĂTRÂN, RM. VÂLCEA 

 
Care sunt cele mai populare instrumente de evaluare pe care le utilizăm în clasele moderne de astăzi? 

Este adevărat că sunt multe dintre care să alegem. Unele dintre ele sunt rapide și specifice sarcinilor, cum 
ar fi unele instrumente de evaluare digitală care ne ajută să ne înțelegem cu adevărat elevii. Ne anunță unde 
se află, astfel încât să putem identifica procesul de a-i aduce acolo unde trebuie să fie într-un mod care să 
îi motiveze și să-i inspire pentru a reuși.  

Tehnologia modernă oferă educatorilor o varietate de instrumente noi care pot fi utilizate în clasă. 
Tehnologia îi poate ajuta pe profesori să urmărească și să-și evalueze performanțele elevilor - precum și 
propriile lor performanțe în clasă. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a facilita comunicarea între elevi și 
profesori și pentru a crea înregistrări digitale de creștere și dezvoltare a elevilor, care pot fi trecute cu 
ușurință de la o clasă la o clasă. 

Profesorii pot folosi tehnologia pentru a-și face munca mai productivă - profesorii pot folosi foi de 
calcul pentru a urmări activitatea elevilor și, de asemenea, pentru a urmări planurile lor de predare. Dacă 
un grup de elevi are performanțe slabe într-o anumită zonă, acest tip de evidență poate evidenția domeniile 
pe care profesorul trebuie să se concentreze în propria lor predare. 

Internetul este un alt instrument care poate fi utilizat pentru a comunica despre evaluare, evaluare și 
reproiectare curriculum cu comunitatea mai largă. Această serie de ateliere este un exemplu al acestei idei 
în practică.  

Ceea ce se întâmplă în interiorul capului unui student este adesea un mister sau o „cutie neagră”, 
spune dr. Anthony Petrosino, profesor asociat la Universitatea din Texas și expert în revistă a acestui serial. 
Tehnologia ne oferă o modalitate de a obține feedback continuu în timpul procesului de predare, în loc de 
la sfârșitul procesului de predare. 

Cum poate tehnologia să ajute la înțelegerea minții copiilor? Puteți acumula o mulțime de cunoștințe 
vorbind cu un copil îndelung, dar acest lucru nu este adesea practic în clasă. Având în vedere constrângerile 
clasei, tehnologia poate oferi un alt set de modalități de a evalua ceea ce copiii înțeleg și învață. Permite 
evaluarea continuă a lecțiilor din clasă. 

Tehnologia poate fi folosită și în producția de portofolii. Acum sunt disponibile o gamă complet nouă 
de dispozitive pe care studenții le pot utiliza pentru a produce materiale pentru evaluare. Elevii pot utiliza 
scanere, fotografii digitale și filme generate de computer ca parte a unui portofoliu multimedia. Discursuri, 
spectacole muzicale și compoziții pot fi, de asemenea, incluse în formate de fișiere adecvate, permițând 
documentarea activităților atletice, dramatice, muzicale și alte activități bazate pe performanță. Unul dintre 
avantajele unui portofoliu digital, multi-media, este acela că poate fi pus la dispoziția unei comunități 
variate. Poate fi proiectat astfel încât să poată fi revizuit de către elev și profesor, sau de colegii de clasă. 
Un avantaj major al tehnologiei digitale este că lucrarea poate deveni parte a unei conversații mai mari și 
mai ample. Feedback poate fi apoi primit de la un univers în expansiune al comunităților. 

Feedback-ul continuu între profesori și elevi generează un mod de predare care este foarte diferit de 
abordarea tradițională. Devine mai degrabă ca navigând pe o navă, profesorul reglând constant cursul. 
Scopul este stabilit, dar calea propriu-zisă răspunde nevoilor studenților. Acesta este un model pentru cum 
arată evaluarea atunci când apare continuu în timpul instrucțiunii. 

În concluzie, putem afirma că tehnologia este doar un set nou de instrumente, care sunt utile numai 
dacă adaugă valoare experienței de învățare. 

Bibliografie 
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INITIAL ASSESSMENT AT ENGLISH 
-HIGH SCHOOL CLASSES- 

 
ALINA TOMI 

LICEUL DE MUZICA „TUDOR JARDA”, BISTRIȚA 
 
These past few years have proved to be a struggle for teachers asked to assess their students at the 

beginning of each school year. We all know that students tend to forget a lot of information during the 
summer holiday and they have a hard time focusing during the first few weeks at school. For these reasons, 
the context for the initial test is already a negative one, so how can we turn this assessment into a positive 
one?  

First of all, this is not an easy task, but it can still be done if we follow the next steps: 
- Decide what you would like to assess (writing skills, grammar, reading comprehension, speaking) 

and create a rubric that objectively matches your evaluation criteria. Your standards need to be clear and in 
accordance to the curriculum criteria; 

- Try to mix different types of assessment for a better understanding of your students’ skills in the 
area you wish you test. Depending on your students age and level of English (in this case), you can create 
a test that involves assessing grammar, vocabulary, reading comprehension and writing skills and add a 
speaking task as well. Some students tend to be better at writing in English, while others have a problem 
with spelling correctly and prefer to express themselves orally. It can also help if you give students the 
criteria for the oral or written tasks beforehand, so they know what to expect from your grading;  

- Adapt rubrics to your students level; if you teach bilingual students, the performance level 
expected should be higher than if you teach only two hours a week;  

- You can also use self-assessment, most high school students tend to be quite down-to-earth when 
it comes to evaluating their progress or the way they can accurately manage tasks; 

- Once you have the results of the initial test, decide how you are going to use them in order to 
develop a plan that will lead to their progress. If this action does not take place, then the initial test has been 
useless; 

- Give each student feedback on what their strong and weak points are, asking them questions about 
how the see their development in certain skills for the next school year. Do not forget to be encouraging! 
This dialogue can lead to students thinking more seriously about their future work and progress; 

All initial tests should be aimed at discovering the learners’ current level at their needs in order to 
progress. They are the first steps in the learning cycle and all the other stages depend on it. Students are at 
the centre of this learning process and they should be fully engaged in the development of their leaning 
plan. If we want to form a coherent picture of their level of English, then we need to carefully design such 
tests, especially due to the fact that teaching and learning English involves lots of skills and knowledge.  

 



 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. MIHAELA AMARIȚEI 
 ŞCOALA GIMNAZIALÃ „BOGDAN VODÃ” RÃDÃUȚI 

 
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 pregãtirea necesarã 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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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂGEȘTI, VRANCEA 
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PROF. ANA MARIA APOSTOLIE 
 
Evaluarea este, alături de predare și învățare, o funcție esențială în cadrul procesului de învățământ. 

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, ținând cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă 
evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp. 

Dintre cele trei tipuri de evaluăre (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 și care să îi ajute pe elevi, adaptată nivelului acestora. 

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” pentru stabilirea modului de 
abordare a materiei. 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 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 în urma acestei 
evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul didactic care predă disciplina 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înainte 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. 

Conchidem 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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Vechiul „mit” conform căruia întâi predăm și pe urmă evaluăm ar trebui să dispară în condițiile 
unui învățământ modern, axat pe formarea de priceperi și deprinderi, nu pe acumularea de informații 
disparate. Predarea și evaluarea sunt două componente ale aceluiași proces de învățare, separabile doar 
în analiză. 

Evaluarea continuă trebuie să aibă caracter formativ, un bun profesor evaluând continuu elevii pentru 
a sesiza dificultățile de învățare și a urmări progresul. Este necesar ca orice activitate desfășurată în clasă 
să aibă și un mod de evaluare în care elevul să aibă un rol active. 

Folosirea acestor strategii de evaluare duce la diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, 
probelor orale, scrise și practice adăugându-li-se metode precum: investigația, proiectul, portofoliul, 
observarea sistematică a elevului sau autoevaluarea. 

Metodele tradiționale de evaluare nu sunt depășite, așa cum se afirmă frecvent. Ele rămân cele mai 
des folosite metode și de aceea este necesară îmbunătățirea calității lor și asigurarea echilibrului între 
probele scrise, orale și practice (în condițiile în care prin probă se înțelege „orice instrument de evaluare 
proiectat, administrat și corectat de către profesor”). 

Evaluarea autentică a elevilor se realizează prin sarcini de lucru complexe, care apreciază atât 
procesul care conduce la realizarea sarcinii, cât și evaluarea produsului final, în afara unui mod de 
administrare strict formal, acestea putând fi realizate la școală sau acasă, în decurs de câteva minute sau în 
perioade mai lungi de până la un an. 

Observarea sistematică a comportamentului elevului este o tehnică aparent nouă, ea realizându-se 
conștient sau inconștient permanent în învățământ. Se pot avea în vedere cunoștințe și capacități, atitudinea 
față de desfășurarea unei activități, atitudini sociale și științifice, interese, aprecieri și adaptări.  

Investigația este o activitate care poate să dureze una sau două ore și care constă în rezolvarea de 
către elevi a unor sarcini prin instrucțiuni exacte, care să demonstreze o gamă largă de cunoștințe și 
capacități. Ea reprezintă o posibilitate de a aplica în mod creativ cunoștințele asimilate anterior sau de a 
explora situații noi. 

Proiectul se realizează printr-un „parteneriat” între profesor și elev, întrucât reprezintă o activitate 
amplă, care începe în clasă prin definirea și înțelegerea sarcinii, se continuă acasă și, uneori, în clasă pe 
parcursul câtorva zile sau săptămâni prin permanente consultări cu profesorul și aprecieri la adresa nivelului 
de realizare a sarcinii și se încheie tot în clasă, prin prezentarea rezultatelor obținute sau a produsului realizat 
în fața colegilor. Proiectul poate fi individual sau de grup și poate avea o temă aleasă de profesor sau de 
elevi. Pentru ca un proiect să fie eficient, profesorul, împreună cu elevii, trebuie să stabilească capacitățile 
care vor fi evaluate. Printre acestea ar trebui să se numere: alegerea metodelor de lucru, utilizarea 
corespunzătoare a bibliografiei, acuratețea tehnică, organizarea materialului adunat, claritatea prezentării și 
acuratețea imaginilor. 

Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care poate să includă și rezultatele 
relevante obținute prin celelalte metode și tehnici de evaluare: probe orale sau scrise, fișe de observare 
sistematică sau autoevaluări. Portofoliul poate fi evaluat la sfârșitul unui semestru sau la sfârșitul anului 
școlar. Elevul trebuie să știe de la început ce trebuie să conțină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate 
separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare 
holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup. Structura portofoliului trebuie să fie în mare 
parte definită de profesor, cu condiția ca elevul să aibă libertatea de a pune în propriul portofoliu materiale 
care se potrivesc cu personalitatea lui.  

Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu 
și de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă 
pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, 
fapt care va contribui la dezvoltarea capacităților și abilităților însușite de-a lungul școlii. 

Autoevaluarea le dă elevilor încredere în sine și îi motivează pentru îmbunătățirea performanțelor 
școlare. Această modalitate de evaluare poate să meargă de la autoaprecierea verbală până la autonotarea 



mai mult sau mai puțin supravegheată de profesor. Elevul are rolul de participant la propria sa formare și 
cultivarea motivației lăuntrice față de învățătură, alături de atitudinea pozitivă, responsabilă față de propria 
activitate. Calitatea evaluării realizate de profesor influențează direct capacitatea de autoevaluare a elevului.  

Așa cum se observă, evaluarea școlară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite 
intenții, dar este important de reținut faptul că scopul evaluării nu este de a ajunge la anumite date, ci de a 
perfecționa procesul educativ pentru a putea transforma situația educațională într-o realitate convenabilă. 
Evaluarea procesului ar trebui să devină momentul central și să amelioreze în permanență întregul sistem 
educativ. 

 
Bibliografie: Tribuna învățământului, București, 2019. 



THE IMPORTANCE OF THE STUDENT'S INITIAL TESTING 
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The beginning of the school year gives a new rhythm to daily life, both for the students and for their 

parents. And if the first day of school is marked by the euphoria of the beginnings, for some, and by the 
nostalgia of remembering the years of school, for the others, the following days bring new emotions to both 
children and parents. Entering the rhythm of the school year occurs gradually (at least in theory), but after 
the first week of school, the shift from relaxation from vacation to the stress of days with classes and 
homework occurs suddenly - the initial tests are the ones that set the tone for this change.  

In theory, the initial assessment should be given to the beginning subjects, with which the students 
have not had to deal with in the previous classes, for the teacher to see if they have some minimal knowledge 
in the field, which could help them later, in other words, to see what is the basis from which he starts (if it 
exists). The other tests, on subjects already known by the students, which are given after a revision of the 
subject from the previous year, do not have much purpose. Also, in principle, assuming that a continuity 
rule is respected in the chair, a teacher should know what the level of his students is. Therefore, the purpose 
of the revision from the beginning of the school year would simply be to update certain already assimilated 
knowledge, to proceed with the accumulation of new ones. What sense would have, therefore, the tests after 
this revision of some knowledge that was anyway marked in the previous year?  

We would not like us to see the initial assessment only as a burden for the students. The teacher has 
to evaluate them, so, the burden is two-fold. The initial evaluation offers the teacher the opportunity to have 
a more accurate representation of the existing situation (the learning potential of children, the gaps that 
need to be filled and remedied). Based on this information the teacher plans the next steps of the pedagogical 
approach and eventually, some recovery programs. For the initial assessment to be effective, criteria and 
modalities for verification, measurement, and assessment of the level of the student readiness should be 
developed, starting from the proposed objectives.  

The initial evaluation is required at the beginning of a school year, at the beginning of a semester, as 
I. T. Radu points out: “At the beginning of the lesson, the initial evaluation corresponds to a phase 
traditionally called the verification of the previous lesson. Depending on the results of this verification or 
of this initial evaluation, the teacher will confirm the anticipated course in his project or lessons or will 
make corrections, adjustments, completions. New sequences or sequences of recovery, stimulation, 
completion may be proposed. In this perspective, even from the beginning of a lesson, the initial evaluation 
fulfills a pronounced predictive function.”1  

The specific functions that the initial evaluation strategy performs, against the background of the 
predictive function, are concentrated by I.T.Radu in two reference levels: 

- diagnostic function, “aims to know the extent to which the subjects master the knowledge and 
possess the necessary skills to employ them with chances of success in a new program”2. In this way they 
can be identified: the gaps that the student has; the resources it has as a volume of information, but 
especially in terms of momentum and perspective learning capabilities; the main concepts, which the 
student masters, with which he will be able to assimilate the new contents and the fund of representations, 
which will favor their understanding; the real possibilities of the class and each student, taking into account 
the ability to work independently; the skills needed to acquire the knowledge at the theoretical level and 
their application; the real deficiencies and difficulties that arise in the learning activity. 

- prognostic function suggests to the teacher the preconditions for the development of the new 
program, which allow the anticipation of the results. Thus, the initial evaluation has a major role, an active 
role in the development of the curricular pedagogical project built by the teacher. The teacher, starting from 
the established diagnosis, will intervene for the selection, the realization and the correct development of the 
objectives of the next program (future lesson, chapter); the necessary contents; the effective teaching-
learning-evaluation methods; the optimal ways and forms of organizing the activity. 

 
1 I.T.Radu, Evaluarea in procesul didactic, Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 89. 
2 idem, p. 92. 



The prognostic function presupposes rationality, feasibility, determination, but also flexibility in 
choosing the appropriate objectives and resources for their achievement. 

The initial evaluation is inseparable from the construction of a rigorous and effective teaching 
approach. Its functions are insured until the end only if the resources are established and used to make it 
possible to carry out the activity under conditions of efficiency. 
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Evaluarea, ca parte componentă a procesului de învâțământ, deține un rol extrem de important în 

determinarea progresului sau regresului subiecților. Indiferent de forma pe care o îmbracă, rezultatele 
evaluării au rolul de a regla și eficientiza procesul instructiv-educativ, de aceea se impune o planificare 
riguroasă a acesteia atât a momentului cât și a conținuturilor.  

Dacă la începutul unui an școlar, al unui semestru sau ciclu de învățământ ne raportăm la evaluarea 
inițială, diagnosticând astfel nivelul unui elev sau al unei clase de elevi, pe parcurs, se impun evaluări 
formative cu rol de reglare, fie că sunt scrise sau orale. Evaluările sumative organizate la final de capitol, 
semestru, ciclu de învățământ au funcția de ierarhizare dar, în mod special de certificare, de recunoaștere a 
cunoștințelor, competențelor, abilităților dobândite. 

Un rol important, în învățământul actual, îl dețin metodele moderne de evaluare ce vin în completarea 
metodelor tradiționale. Acestea stimulează interesul elevilor, spiritul de colaborare, îi antrenează în 
activități complexe, îi determină indirect să-și formeze deprinderi și aptitudini noi, învăţarea devenind 
continuă şi progresivă.  

Metodele complementare implică realizarea de proiecte, portofolii, referate, observare, investigație, 
autoevaluare. Fiecare dintre acestea pot fi aplicate cu succes pe întreg parcursul anului școlar îmbinându-
le cu evaluarea clasică ce nu trebuie să fie omisă.  

La disciplinele din domeniul turismului, portofoliile elevilor devin dovada vie a interesului față de 
specialitate. Ținând cont de faptul că în turism momentul achiziției nu coincide cu momentul consumului 
produsului turistic, informațiile corecte, de actualitate, însoțite de imagini concludente obținute din surse 
diferite, validate și îmbinate astfel încât să producă efectele dorite necesită atât o muncă individuală cât și 
de echipă. Astfel, sunt colectate o serie de date, de fișe de informare, de imagini sugestive, de documentări 
reale efectuate la diferite obiective turistice în baza cărora pot fi realizate produsele complexe. Portofoliul 
elevului își dovedește utilitatea, oferind posibilitatea urmăririi evoluției elevului și furnizând profesorului 
informaţii esenţiale, în baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi pertinentă asupra 
performanţelor elevului. 

Abordarea unor metode de evaluare diversificate la disciplinele din domeniul turismului și nu numai, 
va genera, în timp, rezultatele dorite, stabilite prin obiective concrete, formulate conform programelor 
școlare. 
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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.  

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. 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. 

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.  

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). 

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. 

Teoria şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele complementare / alternative 
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 una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin întrebări / răspunsuri. 
 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, redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de 
informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic. 

 Conversaţia de verificare este puternic structurată, intenţia de verificare fiind evidentă. Acest tip de 
conversaţie îl putem întâlni în cadrul unei activităţi, la etapa de reactualizare a structurilor dobândite 
anterior.  

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”? - 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.  

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;  
- 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, variaţia comportamentului evaluatorului, etc. 
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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– Teoria și practica instruirii și evaluării, Bocoș, M., (2003), Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
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EDUCAȚIE MUZICALĂ – EXPERIENȚĂ MUZICALĂ – CULTURĂ 
MUZICALĂ 

 
PROF. ANCUȚA OANCĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE „N.N. TONITZA” BÂRLAD 
 
În sens larg, evaluarea este un proces multidimensional și este o componentă principală a procesului 

de învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece profesorul, la nivelul clasei, este dator să-şi 
stabilească din timp când şi cum va verifica dacă se află pe drumul cel bun, la capătul căruia obiectivele 
stabilite vor fi atinse. 

Cadrul didactic are datoria de a-şi îmbunătăţi practica evaluării, alternând metodele şi instrumentele 
de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare (observarea 
sistematică şi directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, proiectul de cercetare, 
portofoliul, studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale). 

A evalua un proces educativ înseamnă a măsura schimbările pe care acest proces le produce asupra 
comportamentului şi dezvoltării personalităţii elevului. 

Dacă la unele discipline multe lucruri pot fi însuşite în mod mecanic, pe de rost, nelăsînd vreo urmă 
nici în conştiinţă, nici în suflet, învăţarea muzicii, educaţia muzicală presupune o angajare totală a elevului. 

În educația muzicală nu putem evalua strict nivelul de cunoștințe, ci nivelul culturii muzicale la care 
a ajuns elevul. În formarea culturii muzicale este necesară acumularea experienţei de receptare a muzicii. 
Muzica nu poate exista în afara percepţiei. Orice formă de comunicare cu muzica, orice activitate muzicală 
îi învaţă pe elevi să audă muzica. Pătrundem sensul muzicii prin perfecţionarea continuă a capacităţii de 
percepţie muzicală. 

Prin exersare şi acumularea experienţei muzicale se dobîndeşte şi se dezvoltă simţul muzical. 
Percepţia muzicală antrenează, activizează întreaga fiinţă a ascultătorului, mobilizînd alte procese psihice 
cu care conlucrează: memoria, gîndirea, imaginaţia, atenţia, voinţa etc. 

Baza educativă a evaluării la educaţia muzicală trebuie să pună în evidenţă latura atitudinală a 
demersului evaluativ prin transformarea elevului în subiect al propriei formări (edificări culturale). În 
rezultat, experienţa muzicală se va reflecta în dinamica personalităţii elevului, care este prin excelenţă un 
produs calitativ al învăţării, iar competenţa muzicală – produs cantitativ. 

Profesorul trebuie să aprecieze nu aptitudinile muzicale, situaţia la zi, ci măsura în care s-a manifestat 
competenţa formată a elevului. Profesorul va nota gradul de acoperire a temelor cu experienţa şi competenţa 
muzicală a elevului. Acţiunea de evaluare la educaţia muzicală la fiecare treaptă de învăţămînt se axează 
nu pe aprecierea/măsurarea/notarea cunoştinţelor-capacităţilor-atitudinilor, ci pe evoluţia experienţei 
muzicale şi a gradului de formare a competenţelor muzicale a elevilor în raport cu tema generală. 

 



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ANDRAȘ ALINA ADRIANA ANIȘOARA 
 
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.  
 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 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 formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

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.  

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 

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. 

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 . 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ. Evaluarea şcolară 

este percepută astăzi ca fiind parte integrantă şi indispensabilă din procesul de învăţământ, cu rol de reglare, 
optimizare şi eficientizare a activităţilor  

 Evaluarea iniţială poate indica cantitatea de cunoştinţe acumulate de către elevi în anul şcolar 
anterior şi îi poate oferi profesorului o imagine de ansamblu asupra anumitor aspecte care ar putea fi 
îmbunătăţite. Cu toate acestea, poate prezenta ca dezavantaje faptul că elevii nu se concentrează foarte atent 
asupra testelor iniţiale, ştiind că notele obţinute nu se trec în catalog. Ea este însoţită de evaluarea formativă 
şi de cea sumativă. 

 Profesorul planifică strategiile didactice ce urmează a fi aplicate și programele de 
recuperare/îmbunătăţire. De aceea, evaluarea inițială este utilă pentru remedierea unor probleme, pentru 
aplicarea unui program de recuperare a noțiunilor de bază, esenţiale pentru a realiza progrese în învăţare.  

 Pe baza testării iniţiale putem stabili planul de învăţare, cu scopul remedierii sau al atingerii unui 
nivel de performanţă, iar apoi putem realiza împreună reale progrese în studiul limbii germane ca limbă 
străină. 

 Itemii care au alcătuit evaluarea inițială au fost aleşi cu mare atenție la toate clasele, conform 
prevederilor curriculumului pentru învăţământul gimnazial la limba germană modernă și pentru ca această 
evaluare să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se bazeze etapele de învăţare 
următoare.  

 Am aplicat testul iniţial în aceeaşi zi la toate clasele (a VI-a, VII-a şi a VIII-a), pentru care limba 
germană este cea de-a doua limbă străină studiată. 

 La clasa a VI-a L2 am aplicat itemi semi-obiectivi atât cu răspuns scurt şi de completare, cât şi 
întrebări structurate, şi itemi subiectivi – compunere liberă pe o temă dată, toate cu subiecte bazate pe 
materia studiată în clasa a V-a. La partea a II-a au avut de făcut o compunere despre universul personal. 

 La clasa a VII-a L2 am aplicat itemi semi-obiectivi atât cu răspuns scurt / de completare, cât şi 
întrebări structurate, itemi subiectivi – realizarea unei compuneri libere pe o temă dată. La partea a II-a 
aveau de scris o scrisoare, folosind anumite cuvinte date. 

 La clasa a VIII-a L2 am aplicat itemi obiectivi de tipul alegere duală (adevărat sau fals), itemi 
semi-obiectivi atât cu răspuns scurt / de completare, cât şi întrebări structurate, itemi subiectivi – realizarea 
unei compuneri libere pe o temă dată. De exemplu, la partea 1, subiectul I., au avut un text scurt, pe baza 
căruia trebuiau să aleagă varianta corectă (adevărat / fals) dintr-o serie de enunţuri referitoare la acel text. 
În final, la partea a 2-a au avut de făcut o compunere de maxim 100 de cuvinte. 

 În evaluarea lucrărilor m-am raportat la baremul de evaluare pe care l-am alcătuit, şi am acordat 
punctajele în concordanţă cu acesta. La compuneri, fiind mai subiective, am punctat respectarea temei date, 
coerenţa expunerii, respectarea numărului de cuvinte stabilit (acolo unde a fost cazul – doar la clasa a VIII-
a), utilizarea corectă a noţiunilor gramaticale în contexte diferite, ortografia şi varietatea vocabularului - 
folosit corespunzător temei. Am acordat 10 puncte din oficiu. 

 Consider că evaluarea iniţială este întotdeauna foarte utilă în alcătuirea planului individualizat de 
învăţare – fie în scop de recuperare, fie de progres -, deoarece fiecare elev are alt ritm şi alt stil de învăţare.  

 Strategii moderne de evaluare 
 Hărţile conceptuale - „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). 

 În practica educaţională, se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale: 



 Hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen” - Se plasează în centrul hărţii tema centrală, iar de la 
acesta, prin săgeţi, sunt marcate legăturile cu noţiunile secundare. 

 Hartă conceptuală ierarhică - Presupune reprezentarea grafică a informaţiilor, în funcţie de 
importanţa acestora, stabilindu-se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare.  

 Harta conceptuală lineară – Se bazează pe prezentarea lineară a informaţiilor. 
 Sisteme de hărţi conceptuale - Se diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adăugarea 

inputs şi outputs (intrări şi ieşiri).  
 Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale sunt acelea că:  
 - facilitează evaluarea structurilor cognitive ale elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între 

concepte, idei etc.; determină elevii să practice o învăţare activă, logicăpot 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; subsumate demersului de evaluare 
formativă, evidenţiază progresul în învăţare al elevilor; pot fi valorificate în secvenţele următoare de 
instruire etc. 

 Tehnica 3-2-1 
 Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează. Astfel, elevii 

trebuie să noteze:  
 - trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă;  
 - două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;  
 - o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activităţii de 

predare-învăţare.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ANDREEA MARIȘESCU 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 11 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 iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire, adică la începutul anului 
școlar; identifică nivelul achiziţiilor preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul 
asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă peșcolarii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului în noul an școlar. Acest tip de evaluare oferă copiilor şi educatorului 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 preșcolarilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. 

Importanţa evaluării:  
• Pentru copil: informaţiile dobândite prin procesul de observare şi evaluare şi utilizate în 

conceperea şi ameliorarea demersului didactic contribuie la asigurarea unei creşteri sănătoase, „...o 
dezvoltare globală, unitară a acestuia”.  

• Pentru educator: identifică modul cum s-a adaptat copilul la mediul grădiniţei, îl orientează şi îl 
sprijină în activitatea de învăţare. 

• Pentru părinte: cunoaşte progresul pe care-l face copilul în raport cu el însuşi, învaţă să-l 
valorizeze, să comunice şi să relaţioneze mai bine cu el. 

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. 

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. 

Aşa cum se precizează în curriculum, o evaluare eficientă este bazată pe observarea sistematică a 
comportamentului copilului deoarece oferă educatoarei informaţii despre copii privind perspectiva 
capacităţii lor de acţiune şi de relaţionare, despre competenţele şi abilităţile de care dispun în mod direct. 
Chiar dacă sunt menţionate şi fişele de lucru printre celelalte metode de evaluare trebuie să avem grijă ca 
probele cu sarcini pe fişe să fie echilibrate cu observarea comportamentului copilului în timpul jocului, 
copiii să nu fie reţinuţi de la joc, pentru a rezolva sarcini pe fişe. 

Probele de investigaţie trebuie integrate în activitatea obişnuită, de exemplu, jucându-se la Centrul 
„Colţul Căsuţei/ Joc de rol” „De-a bucătăria”, copilului i se pot adresa întrebări despre culorile obiectelor 
de veselă. În Centrul „Construcţii” se pot obţine informaţii despre formele geometrice pe care copilul le 
cunoaşte. La „Ştiinţe” printr-o discuţie, fără a-i întrerupe jocul cu castanele, se poate constata dacă face 
clasificări, ordonări după mărime sau poate număra. 

Copilul trebuie observat în contexte naturale cât mai variate, în mediile lui fireşti: în sala de grupă, în 
timpul jocului în aer liber, în timpul activităţilor extracurriculare, în timpul mesei, la sosirea şi plecarea din 



grădiniţă. Nu trebuie să evaluăm numai aspectele care privesc doar latura cognitivă (dacă numără, vorbeşte 
în propoziţii, recunoaşte anumite cuvinte, ştie poveşti, poezii etc.). Pentru a avea o imagine globală este 
necesar să evaluăm şi nivelul de dezvoltare al copilului din punct de vedere fizic, cognitiv şi socio-
emoţional, iar informaţiile obţinute trebuie analizate în interrelaţie. 

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. 

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 ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF.EDUCAȚIE TIMPURIE: ANDREI ELENA NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P.N.IAZU-COJASCA,JUD.DÂMBOVIȚA 

 
 Evaluarea este o componentă importantă a curriculum-ului,alături de organizarea conținuturilor, de 

stabilirea obiectivelor,de alegerea strategiilor didactice,menite să realizeze obiectivele propuse.  
 Evaluarea inițială constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădinită 

sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preșcolarității.Constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic și o condiție a reușitei acesteia. Referitor la importanța 
evaluarii inițiale D. 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”.Aceasta oferă 
preșcolarului și educatoarei posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a 
formula cerințele urmatoare.Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor și eventual al unor programe de recuperare. 

 Pentru ca evaluarea inițială să aibe rezultatele așteptate trebuie să se țină seama de:tratarea 
diferențiată a preșcolarilor,utilizarea unor metode și procedee didactice menite să antreneze capacitățile 
intelectuale care asigură învățarea activă și formativă,selectarea riguroasă a conținuturilor 
învățării,îmbinarea și alternarea formelor de activitate(frontal,individual și pe grupe).  

 La intrarea în grădinită principala metodă de evaluare este observarea preșcolarului.Metoda 
observației oferă educatoarei date importante despre comportamentul preșcolarului,atât în situații obișnuite 
cât și în situații provocate.Nu doar observarea spontană ne oferă date despre preșcolar,ci și observarea 
sistemică,prin stabilirea de obiective,metode de înregistrare,prelucrare narativă. Printre caracteristicile ce 
pot fi evaluate cu ajutorul observării sistematice sunt enumerate următoarele: concepte şi capacităţi; 
organizarea şi interpretarea datelor; selectarea şi organizarea corespunzătoare a instrumentelor; descrierea 
şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii; utilizarea diverselor materiale puse la dispoziţia lor, pentru 
a demonstra ceva; identificarea relaţiilor; atitudinea preşcolarilor faţă de sarcină; implicarea activă în 
rezolvarea sarcinii etc. O altă metodă de evaluare folosită la intrarea în grădiniță este conversația. Atât 
conversația curentă,cât și cea dirijată sau semidirijată ne oferă date importante despre copilul intrat în 
grădiniță. Alte metode de evaluare folosite la intrarea în grădiniță sunt ancheta și chestionarea părinților. 

 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 TEHNICI DE EVALUARE 
IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ANDREI IOAN, 

LICEUL TEORETIC “ION BORCEA”, BUHUŞI, BACĂU 
 
 În demersul de proiectare a oricărei probe de evaluare una din etapele fundamentală o constituie 

scrierea efectivă a itemilor, elementele componente de bază ale instrumentului de evaluare, pe baza 
obiectivelor de evaluare clar formulate. 

 Desigur, calităţile dorite ale testului ce urmează a fi produs vor depinde direct de calităţile tehnice 
ale itemilor elaboraţi. Din acest motiv, considerăm că este necesară o privire mai amănunţită asupra 
diferitelor tipuri de itemi, a caracteristicilor acestora şi a regulilor necesare de proiectare. 

  
 În cele ce urmează, vom opera cu următoarea definiţie de lucru a itemului: 
 

item = <întrebare> + <formatul acesteia> + <răspunsul aşteptat> 
  
 Pentru proiectarea itemilor şi utilizarea lor concretă, fiecare dintre aceste trei elemente este strict 

necesar, aducând un plus de informaţie util în formularea, analiza şi revizuirea acestora. De asemenea, 
aceste elemente se află într-o strânsă interdependenţă. Astfel, fără precizarea clară a formatului în care 
intenţionăm să proiectăm itemul, răspunsurile aşteptate nu pot fi formulate, deci nici modalităţile de 
corectare şi notare; de asemenea, analiza posibilelor răspunsuri aşteptate poate aduce informaţii 
semnificative asupra clarităţii întrebării iniţial formulate, precum şi asupra gradului de adecvare a 
formatului acesteia. 

 Termenul reprezentat de <răspunsul aşteptat> în definiţia adoptată mai sus necesită o clarificare 
suplimentară. Prin acest răspuns aşteptat înţelegem atât formularea unui răspuns „model” prezumat (în 
cazul itemilor în care acesta poate fi formulat în termeni absoluţi - în special cazul itemilor obiectivi şi 
semiobiectivi), cât şi schema de corectare şi notare a acestui răspuns, respectiv modul în care elemente ale 
răspunsului (sau criterii, în cazul itemilor cu răspuns deschis) vor fi evaluate şi notate. 

 În teoria şi practica evaluării există o gamă bogată de tipuri de itemi, care diferă prin anumite 
caracteristici ale acestora, itemi care se adecvează, fiecare, într-o mai mare sau mai mică măsură scopului 
instrumentului de evaluare şi obiectivelor avute în vedere. Succesul actului evaluativ poate fi asigurat doar 
prin utilizarea acelor tipuri de itemi care, prin calităţile lor, satisfac cel mai bine contextul concret 
(determinat, desigur, de scopul testării, obiectivele de evaluare, comportamentele avute în vedere etc.). 

 Criteriile de clasificare a itemilor pot fi multiple, clasificările ce derivă din aplicarea acestor criterii 
fiind şi ele numeroase. 

  
 Vom exemplifica, în cele ce urmează, două dintre cele mai frecvent utilizate. Astfel, având în 

vedere tipul de comportament cognitiv solicitat pentru producerea răspunsului, pot fi diferenţiate două 
tipuri de itemi (Osterlind, 1998, p. 30): 

 (i) itemi care solicită selectarea unui răspuns dintr-un număr de variante oferite (selected-
responde items); 

  • în acest caz, persoana evaluată primeşte răspunsul corect împreună cu variante (în general 
incorecte) la problema propusă, sarcina fiind aceea de a selecta răspunsul corect; 

  • sunt oferite în acest sens instrucţiuni clare privind modul in care se va selecta şi înregistra 
răspunsul corect; 

 (ii) itemi care solicită construirea, producerea unui răspuns corect de către cel evaluat 
(constructed-response items); 

  • în acest caz, nu sunt oferite variante de răspunsuri, subiectul evaluat urmând să creeze un 
răspuns, o soluţie la întrebarea/problema formulată; 

  • prin structura şi formatul întrebării, răspunsul solicitat poate avea dimensiuni variabile, de 
la un cuvânt, o expresie numerică, o formulă etc., până la un eseu de dimensiuni relativ ample. 

  



 Unul dintre cele mai larg utilizate criterii de clasificare care a determinat şi tipologia cea mai 
răspândită a itemilor este criteriul obiectivităţii în corectare şi notare. Această obiectivitate în notare 
reprezintă mai ales măsura în care mai mulţi corectori independenţi cad de acord asupra răspunsului corect 
şi îl punctează, deci măsura în care aceştia interpretează în acelaşi mod baremul de corectare şi notare. În 
conformitate cu acest criteriu, o clasificare a itemilor este prezentată în tabelul următor, care include atât 
categoriile corespunzătoare criteriu-lui amintit, cât şi diferitele tipuri de itemi subsumate fiecăreia dintre 
acestea. 

   
Itemi obiectivi Itemi semiobiectivi Itemi subiectivi 

(solicitând răspuns deschis) 
Itemi cu alegere duală 
Itemi cu alegere multiplă 
Itemi de tip pereche 

Itemi cu răspuns scurt 
Itemi de completare 
Întrebări structurate 

Rezolvare de probleme 
Eseu structurat 
Eseu liber (nestructurat) 

 
 Fiecare dintre aceste tipuri de itemi are caracteristici specifice, care determină gradul de adecvare 

şi posibilităţile de utilizare în diferite contexte evaluative. Vom încerca, în cele ce urmează, să realizăm o 
privire comparativă asupra caracteristicilor acestor tipuri de itemi, pentru a evidenţia elementele pe care 
este necesar să fie bazată selectarea şi utilizarea unui anumit tip în proiectarea diferitelor instrumente de 
evaluare. 

  
Proprietăţi Itemi 

obiectivi 
Itemi 

semiobiectivi 
Itemi 

subiectivi 
Pot reprezenta un eşantion larg de obiective 
educaţionale 

+ + + - - 

Pot reprezenta un eşantion larg de conţinuturi + + + - - 
Pot măsura abilitatea de a rezolva probleme 
noi 

+ + + + + 

Pot măsura abilitatea de a organiza, integra 
sau sintetiza 

- - + + + 

Pot măsura gradul de originalitate sau 
demersul inovativ de rezolvare 

- - + + + 

Prezintă o fidelitate ridicată + + + - - 
Asigură o discriminare puternică + + - - - 
Asigură o potenţială bază pentru diagnoză + + + - - 
Necesită un timp scurt pentru a fi produşi - + + 
Necesită timp scurt pentru răspuns + + + - - 
Se corectează şi notează rapid + + - - - 
Răspunsurile pot fi înregistrate electronic (cu 
ajutorul cititorului optic) 

+ + - - - 

Permit evaluarea exprimării scrise - - - + + 
Încurajează originalitatea demersului şi 
exprimării 

- - - + + 

Nu permit ghicirea răspunsului corect - + + 
  După cum se poate observa din tabelul comparativ prezentat mai sus (preluat şi adaptat după 

Walberg; Haertel, 1998, p. 448 şi Gronlund, 1998, p. 44), fiecare dintre aceste tipuri de itemi are punctele 
sale tari şi slabe în raport cu celelalte tipuri sau în raport cu anumiţi factori (care pot influenţa sau chiar 
determina decizia utilizării lor într-un anumit moment şi context). Semnificativă este necesitatea unei bune 
cunoaşteri a acestor caracteristici de către cei care proiectează probe de evaluare şi atenta cântărire a 
calităţilor şi limitelor fiecărui tip de item în momentul producerii şi utilizării acestuia. 



L’UTILISATION DES ITEMS OBJECTIFS DANS L’EVALUATION EN 
CLASSE DE FLE 

 
PROF. ANDREI OANA – MARIA 

LICEUL TEORETIC « ION BORCEA » BUHUŞI 
 
 En tant que partie de la triade enseigner-apprendre-évaluer, l’évaluation se présente comme un 

aspect essentiel du processus éducatif. 
 Du fait de la complexité des comportements des élèves, il est inconcevable de les évaluer à l’aide 

d’une démarche fortuite. Seule une gamme large d’outils d’évaluation « conçus en étroite relation avec les 
objectifs éducationnels apportera des bénéfices à l’enseignement et à l’apprentissage»3. 

 De nos jours nous assistons à des tentatives de rendre l’évaluation de plus en plus objective. On se 
propose non seulement de chasser la subjectivité de la démarche évaluative, mais d’instaurer à sa place 
l’objectivité même quand il s’agit des techniques d’évaluation considérées « subjectives ». Le choix de 
l’outil d’évaluation ne s’avère pas simple, d’une bonne sélection et conception dépendant le succès de notre 
démarche. La plus petite unité d’un test est l’item, qui connaît plusieurs formes, selon que les techniques 
d’évaluation sont « subjectives ou objectives ».4  

 Dans la théorie et la pratique de l’évaluation il y a un large éventail d’items, qui se différencient 
par leurs caractéristiques et correspondent plus ou moins au but de l’instrument d’évaluation et aux objectifs 
pris en compte. Le succès de toute démarche évaluative ne peut être assuré que par l’utilisation de ces types 
d’items qui, par leurs qualités, satisfont le contexte concret déterminé par le but de l’évaluation, ses 
objectifs, les comportements ciblés. 

 Les items objectifs sollicitent de la part de l’élève le choix de la réponse correcte ou parfois de la 
meilleure réponse d’une série de variantes possibles mises à sa disposition. 

 Les items de cette catégorie sont largement utilisés dans la démarche évaluative grâce à certaines 
de leurs propriétés5 : 

• Ils peuvent être corrigés et notés de manière objective, en comparaison avec les autres types 
d’items. 

• Ils peuvent couvrir une large plage de compétences d’évaluation et d’éléments de contenu dans un 
intervalle assez court de temps. 

• Ils sont relativement faciles à administrer, corriger et noter. 
• Ils permettent un feed-back rapide et l’utilisation des informations à des fins de diagnose. 
• Les réponses peuvent être enregistrées électroniquement, par numérisation à l’aide d’un scanner 

et par conséquent analysées rapidement, à partir de ces données. 
• Ils présentent une grande fidélité, la possibilité étant réduite que surgissent d’éventuelles erreurs 

ou différences dans la correction réalisée de personnes différentes ou à des moments différents. 
 Ils sont à même de mesurer une large gamme d’objectifs d’évaluation, dès la simple connaissance 

des faits jusqu'à la bonne mise en pratique des principes et en divers contextes, familiers ou nouveaux, ou 
du simple niveau de la reconnaissance à celui de l’évaluation. 

 Vu l’objectif principal de chaque personne qui conçoit des épreuves d’évaluation – créer des items 
et des épreuves qui peuvent offrir des résultats valides et fidèles – il est nécessaire de respecter certaines 
règles pour que les items créés possèdent les qualités techniques ciblées. Il est quand même vrai que, dans 
le cas des items objectifs, le temps nécessaire à la conception d’items jouissant de ces qualités est 
relativement grand par rapport aux autres catégories. Mais compte tenu des aspects positifs déjà 
mentionnés, il est clair que la décision en faveur d’une certaine catégorie doit être bien pesée. 

 Les items objectifs ont, par définition, une seule réponse correcte. La correction se fait par la 
simple attribution des points au cas d’une bonne réponse ou la non-attribution si la réponse choisie n’est 
pas correcte. On n’accorde pas de pointages partiels, car dans cette situation il n’y a pas de réponses 
partiellement correctes. Du point de vue de la correction et de la notation, le temps nécessaire à l’évaluation 

 
3 Adrian Stoica, « Instrumente în sprijinul evaluării randamentului şcolar », in Revista de Pedagogie, nr. 1-2, 1993, p.115. 
4 Doina Munteanu (coord.),  Ghid de evaluare pentru limba franceza, Bucuresti, 1999, 1999, p.15. 
5 Cf. Dominique Morissette, Les examens de rendement scolaire, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université de Laval, 1993, 
pp.122-123. 



est sensiblement réduit que dans le cas d’autres items. Les scores des élèves étant obtenus dans un temps 
très court, les résultats peuvent être immédiatement utilisés. 

 Les items faisant partie de cette catégorie sont les items à choix simple, les items à choix multiple 
et les items d’appariement. 

 1. Les items à choix simple sont des items pour lesquels l’élève doit choisir une réponse correcte 
de deux réponses possibles offertes. Ils peuvent être utilisés pour évaluer une gamme assez large de 
compétences et de niveaux d’habiletés ciblées, même si dans la pratique on les utilise le plus fréquemment 
pour évaluer des connaissances factuelles. 

Ils peuvent prendre des formes diverses, mais qui fonctionnent sur le même principe : choisir une 
réponse du type vrai/faux, correct/incorrect, oui/non. 

 Les items à choix simple qui sollicitent la modification de la variante fausse (le type « 
correction ») sont une adaptation des items à choix simple, tenant comme but la diminution du risque 
d’offrir des réponses au hasard et prenant en considération la principale critique apportée à ces items, celle 
que la reconnaissance d’une affirmation fausse ne prouve pas la connaissance de celle correcte. Le format 
principal est identique, une instruction supplémentaire visant d’écrire l’affirmation correcte, si celle offerte 
est considérée fausse. 

 2. Les items à choix multiple sont des items qui exigent à l’élève le choix de la réponse correcte 
ou de la meilleure réponse d’une série de variantes déjà construites. Ils comprennent « une partie initiale, 
le tronc, qui prend la forme d’une question ou d’une phrase incomplète »6 et qu’on appelle aussi prémisse, 
jouant le rôle de stimule pour l’obtention de la réponse et une deuxième partie qui « énumère ensuite une 
série de réponses plausibles ou d’expressions susceptibles de compléter la phrase »7, appelées distracteurs, 
de l’anglais « distractors »8. 

Ce sont des items qui permettent d’obtenir la réponse dans un intervalle de temps et d’espace 
convenables et qui peuvent être accompagné d’un matériel-stimule narratif, graphique, audio-vidéo, etc. En 
fonction du matériel-stimule utilisé les compétences d’évaluation peuvent avoir une plus haute complexité, 
sans donc cibler la simple reconnaissance des acquis, faits, données spécifiques au domaine évalué.. 

 Ils ne sont pas appropriés pour évaluer les compétences de production écrite, d’organisation de la 
démarche ou du discours autour d’un thème donné, d’argumentation d’un point de vue ou d’une idée. 

 L’utilisation des items à choix multiple avec plus d’une réponse correcte rend la correction plus 
difficile et diminue l’objectivité de la notation. 

 3. Les items d’appariement représentent, en fait, un cas particulier d’items à choix multiple où 
plusieurs items partagent une série commune d’alternatives, chaque prémisse accompagnée de la série des 
réponses constituant un item à choix multiple. Ils se constituent donc de deux listes et des instructions qui 
précisent la manière dont on appariera et enregistrera les éléments. Ils peuvent être utilisés pour apprécier 
les relations entre divers types d’informations –faits, noms, événements, lieux, résultats, termes, 
expressions, etc. 

Ils sont difficiles à utiliser pour évaluer des compétences et des habiletés plus complexes. 
Les réponses correctes pour chaque prémisse étant uniques, la correction sera dichotomique, chaque 

« paire » correcte bénéficiant des points du barème.  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR: ANDREI VIOLETA,  
LICEUL TEOLOGIC TG-JIU 

 
 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 necesara 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 PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BRĂTIANU ANDREIA 
G.P.N.MONARIU/BUDACU DE JOS/BN 

 
 „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.  
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) 

 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. 

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. 

 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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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF ÎNV PRIMAR ANDREICA MONICA LIVIA 
 
 Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ care asigură exidențierea 

cunoștințelor dobândite, oferind soluții de perfecționare a actului de predare-învățare. A evalua înseamnă a 
determina măsura în care obiectivele au fost atinse și metodele de predare au fost eficiente. 

 În învățământul preuniversitar sunt întâlnite frecvent trei tipuri de evaluări: evaluările inițiale, 
evaluările formative și evaluările sumative .  

 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.  

 Evaluarea inițială se aplică la începutul procesului de instruire, la început de an școlar sau 
semestru și are ca scop identificarea nivelului de pregătire de la care pornesc elevii. Datele obținute oferă 
cadrului didactic posibilitatea de a-și alege metodele de predare a noului conținut. De asemenea această 
evaluare este utilă pentru aplicarea unui program de recuperare a cunoștințelor și munca diferențiată la 
clasă. 

 Evaluarea formativă sau continuuă se aplică pe tot parcursul desfățurării procesului de 
învățământ, după fiecare unitate de învățare parcursă. Această evaluare are ca scop furnizarea către profesor 
și către elev deopotrivă, a gradului de stăpânire a materiei și dificultăților întâmpinate. După această 
evaluare fiecare elev poate să determine dacă și-a însușit materia sau nu.  

 Evaluarea sumativă se aplică la sfârșitul unei perioade lungi de timp, la sfârșit de semestru sau an 
școlar. Această evaluare evidențiază finalul procesului de instruire și de axează pe rezultatele obținute de 
elevi.  

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

Metodele de evaluare pot fi grupate în două mari categorii: 
 - metode tradiționale 
 - metode alternative 
Din categoria metodelor de evaluare tradiționale fac parte: probele orale, probele scrise și probele 

practice 
Probele orale au ca avantaje adaptarea întrebărilor la fiecare elev prin întrebări ajutătoare, clarificarea 

neînțelegerilor apărute precum și oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta 
originalitatea și capacitatea de argumentare a răspunsului dat. Ca și dezavantaje amintesc timpul prea lung 
. 

Probele scrise au ca avantaje evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt, au un 
grad mai mare de obiectivitate, oferă elevilor timizi posibilitatea de a se exprima. Un dezavantaj al acestor 
probe este necorectarea în timp util al neclarităților apărute. 

 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. Un 
punct tare al acestei metode este evidențierea originalității elevului raportată la aplicarea practică a 
cunoștințelor teoretice, iar ca puncte slabe amintesc acordarea un volum mare de timp și materiale precum 
și greutatea evaluării individuale, în condițiile în care materialul didactic permite doar realizarea de lucrări 
pe grupe 

Principalele metode alternative de evaluare sunt: observarea sistematică a activității și 
comportamentului elevilor, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea prin investigatie, metoda R.A.I, 
tehnica 3-2-1, fișa de evaluare și chestionarul. 

 Proiectul este o metodă mai amplă de evaluare. 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 finalizarea 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 trecut am folosit această metodă la clasa I şi i-am pus pe elevi să facă un proiect despre 
anotimpul toamna 

 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. 

Evaluarea permite profesorului să știe la ce nivel se găsește fiecare elev. 
 Toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi obiective de către 

profesor. Acesta 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 

 În concluzie, 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 cât și a cadrelor didactice. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR EDITIA 2019 

 
ANDRIES ANAMARIA 

 
Evaluarea este o component distincta actului didactic fiind conditionata de activitatile de invatare si 

strategiile didactice. 
 In procesul de predare-invatare, evaluarea vizeaza colectarea, organizarea si interpretarea 

informatiilor, in scopul de a potenta continuturile modelului educational. Pe de alta parte, evaluarea are rol 
de feedback pentru elevi, profesori si parintii elevilor. 

 Evaluarea este procesul de obtinere a informatiilor asupra elevului, profesorului sau programului 
educational si de valorificare a acestor informatii in vederea elaborarii unor aprecieri pe baza carora se pot 
lua decizii. 

 Evaluarea scolara este perceputa ca fiind integrate organic in procesul de invatamant, avand rolul 
de reglare, optimizate si eficientizare a activitatilor de predare-invatare. In invatamantul preuniversitar ca 
metode si tehnici de evaluare pot fi folosite: proiectul; portofoliul; posterul; eseul; cvintetul. 

 Proiectul este o modalitate de invatare prin actiune ce implica o strategie interactiva ampla si un 
instrument de evaluare complexa prin care se formeaza la elev o serie de competente, printre care 
independent, creativitatea, capacitatea de a aplica in practica notiuni, concept, procese, fenomene, rezolvare 
de probleme. 

 Proiectul cuprinde un ansamblu de activitati legate intre ele, care vor fi indeplinite organizat pentru 
realizarea de probleme. 

 Proiectul este o lucrare cu caracter aplicativ intocmita pe baza unei teme date, care cuprinde 
analiza-cauzala, cronologica, spatiala a unei probleme si un demers explicit de evolutie si solutionarea ei. 

 Fiind o activitate ampla, de durata,care implica mai multa munca si efort intelectual, proiectul 
devine o forma de evaluare motivanta pentru elevi.  

Realizarea unui proiect se bazeaza pe mai multe etape, respective: 
  -stabilirea temelor pentru proiect 
  -stabilirea si precizarea perioadei de realizare a proiectului 
  -familiarizarea elevilor cu exigentele specifice elaborarii unui proiect 
  -planificarea activitatii 
  -desfasurarea cercetarii/colectarea datelor /informatiilor 
  -realizarea materialelor 
  -prezentarea rezultatelor obtinute 
  -evaluarea proiectului 
 Metoda proiectului are numeroase avantaje, cum ar fi faptul ca este o metoda eficienta de evaluare, 

dar si de invatare interactive, plaseaza elevul intr-o situatie de cercetare autentica; faciliteaza abordarile de 
tip inter- si transdisciplinar; dezvolta la elevi capacitatile: de a observa, investiga, analiza, compara, 
generaliza, a utiliza tehnici specific de munca intelectuala; de transfer de cunostiinte, de argumentare. 

 Dupa demersal realizat, proiectele pot fi: 
- de tip constructive- sarcina elevilor este de a elabora un afis, un colaj de fotografii, o colectie de 

minerale, roci, de a redacta un articol pentru o revista; 
- de tip problema : sarcina este sa rezolve o situatie-problema 
- de tip invatare: elevii trebuie sa-si imbunatateasca o tehnica sau procedura de instruire 
Referatul- reda in mod sintetic, in ordine logica esenta unei problem sau a unor edei, pe baza 

documentarii din mai multe tehnici lucrari de specialitate apropiate de tema respectiva. 
Structura referatului cuprinde mai multe elemente, respectiv: o introducere, un cuprins, incheierea si 

bibliografia utilizata. 
Utilizarea acestei metode dezvolta in randul elevilor urmatoarele competente: 
- conceperea unui plan 
- identificarea informatiilor in diferite surse si baze de date 
- selectarea informatiilor utilizand diferite tehnici si limbaje 
- argumentarea opiniilor personale despre tema 
- ordonarea unui bibliografii etc. 



Portofoliul este definit ca “o metoda de evaluare complexa, longitudinala, proiectata intr-o secventa 
mai lunga de timp, care ofera posibilitatea de a se emite o judecata de valoare bazata pe un ansamblu de 
rezultate.”  

Portofoliul elevilor colecteaza produse ale activitatii lor in diferite context de educatie(formal, 
nonformal, informal) sub diferite forme: proiecte, referate, compuneri, teste de cunostinte, fise de lucru, 
desene, machete, etc. 

Structura unui protofoliu este influentata de profilul disciplinei si evaluarea competentelor 
formabililor in raport cu acesta. 

Portofoliul reprezinta un instrument complex de evaluare, prin intermediul caruia se poate urmari 
progresul inregistrat de elev in ceea ce priveste achizitia de cunostinte intr-o perioada mai mare de timp, 
precum si formarea unor capacitate sau competente, prin analizarea produselor curriculare elaborate de 
catre acesta. 

Portofoliul unui elev poate cuprinde: 
- instrumente “formalizate” de evaluare-teste de evaluare, teste de cunostinte, teme pentru acasa etc. 
- instrumente “non-formalizate” –referate, rezumate, recenzii ale unor carti sau articole, eseuri 

structurate sau nestructurate etc. 
Avantajele unui portofoliu: 
- evidentiaza progresele in invatare ale elevilor, stimuleaza creativitatea si originalitatea specific 

fiecarui elev; dezvolta la elevi responsabilitatea pentru propria invatare si pentru rezultate obtinute, dezvolta 
capacitatea de transfer a cunostintelor, increderea in potentialul propriu. 

Posterul (afisul)- reprezinta un instrument de comunicare, de instruire si de evaluare, in care 
informatia este prezenta sub forma de text si reprezentari grafice. Principalele functii ale posterelor sunt: 
disimilarea unor rezultate intr-un cadru interactive in timp limitat etc.. Posterul cuprinde reprezentarea unei 
teme/lucrari, care include: tema/titlul, rezultatul, metodele de cercetare, rezultatele cercetarii, bibliografia. 

Dintre avantajele acestei tehnici de lucru, pot fi mentionate: aprofundate unui fenomen, proces, 
evidentierea esentialului unei probleme, reprezentarea elementelor si relatiilor identificate intr-o forma 
logica, estetica si sintetica, dezvolta evaluarea si autoevaluarea rezultatelor obtinute. 

Eseul- este o tehnica moderna de evaluare, face parte din categoria itemilor subiectivi si permite 
evaluarea globala a unei activitati de invatare, punand in valoarea abilitatea de a evoca, organiza si utiliza 
ideile, abilitatea de exprimare personala in scris, precum si abiliatea de a realiza produce interpretarea si 
aplicarea datelor/informatiilor. 

 Eseurile se delimiteaza in functie de doua criterii: 
1) dupa dimensiunile raspunsului asteptat exista: 
- eseul cu raspuns scurt(minieseul), in care, printe cerintele enuntului este precizarta si dimensiunea 

maxima admisa a raspunsului asteptat: numar maxim de cuvinte, paragrafe si randuri. 
2) dupa tipul raspunsului asteptat: 
- eseul structurat sau semistructurat, in care, prin cerinte explicite, indicii sau sugestii, raspunsul 

elevului este organizat, structurat, orientat, ordonat; 
- eseul liber, in care originalitatea si creativitatea elevului se pot manifesta maximal/liber. 
Eseul prezinta o serie de avantaje cum ar fi: 
- dezvolta la elevi abilitatea de a evoca, organiza si integra ideile intr-un concept/tema; 
- abilitatea de exprimare personala in scris; 
- abilitatea de a realiza/produce interpretarea si aplicarea datelor; 
- valorifica gandirea/scrierea creative, imaginative, originalitatea inventivitatea etc. 
Cvintelul- este o metoda creativa, prin care intr-un numar de 5 versuri sunt sintetizate ideile 

principale. Este totodata, si un instrument de evaluare a intelegerii textului si de exprimare a creativitatii 
elevilor. 

Primul vers este, de fapt, un singur cuvant cheie referitor la timp discutiei, fiind, de obicei, un 
substantive. Cel de-al doilea vers este alcatuit din doua cuvinte care descriu substantivul discutat, fiind de 
obicei adjective. Al treilea vers este alcatuit din trei cuvinte care exprima o actiune fiind, de regula, verbe 
la modul genitiv. Al patrulea vers contine patru cuvinte si exprima sentimente fata de subiect. Cel de-al 
cincilea vers este format dintr-un singur cuvant care exprima esenta subiectului pus in discutie. 

Aceasta metoda este un instrument rapid si eficient de reflectiv, sinteza,rezumare a conceptelor si a 
informatiilor. 



In prezent, evaluarea scolara este perceputa ca fiind integrate organic in procesul de invatamant, 
avand rolul de reglare , optimizare si eficientizare a activitatilor de predare-invatare. 
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Subcapitolul de față nu reprezintă doar o meditație asupra sensului contemporan al familiei, a vieții 

conjugale și a prezenței copiilor în viața ei; ea își propune un dublu scop: a) de a dezvălui problemele de 
principiu privind valorile etice, estetice și sociale ale familiei și b) de a sugera o serie de teze de ordin 
psihopedagogic apte de a contribui la mai buna înțelegere a domeniului abordat cât și a căilor celor mai 
potrivite de intervenție prin influențare educativă a tinerilor aflați la vârsta alegerii și a marilor decizii 
proprii perioadei premergătoare căsătoriei. 

În acest sens, credem că cercetarea noastră se înscrie pe linia preocupărilor pedagogice de actualitate, 
căutând să dea un răspuns discuțiilor controversate care se duc referitor la domeniul problematicii familiei. 

Studierea vieții familiale și a temelor privind pregătirea pedagogică a adolescenților pentru acest 
sector al vieții intime- și sociale totodată-a omului este dictată de imperative individuale și social-colective 
de primă urgență. 

Pregătirea pentru viața de familie trebuie considerată a fi o latură a unei pedagogii prospective care 
se bizuie pe teza: educația trebuie să anticipeze viitorul, strecurându-se pe prezentul existent. Și pentru că 
atitudinea prospectivă obligă la prezența activă a imaginației, în lucrare se face apel la imaginația inteligentă 
și nu la aceea care ar întreține false visări. 

Insistența cu care se subliniază valoarea inteligenței, înțeleasă ca instrument al reușitei-în cazul de 
față al reușitei familiale-, necesitatea utilizării sale neîntrerupte pornește de la bunul gând de a reduce pe 
cât posibil numarul de erori generatoare de suferințe, însoțite adeseori de sentimentul iremediabilului. Mai 
mult, îndemnul la ținuta gândită, echilibrată, în viața afectivă și sexuală, caută să reducă, atât cât este cu 
putință, intervenția hazardului și a riscului-surse ale unor acțiuni la voia întâmplării. 

Generozitatea operei pedagogice se exprimă în caracterul ei preventiv, recomandând inteligenței să 
dirijeze conduita spre manifestări ponderate cu ajutorul rațiunii. În acest sens, educația are sarcina de a 
preveni graba și excesele ce pot surveni la vârsta adolescenței din sentimentul imediatului, care îi determină 
la acțiuni pripite, izvorâte dintr-un entuziasm naiv, neluminat de o îndrumare competentă, ei aflându-se la 
vârsta când, în numele noului, se cred îndreptățiți să ignore principiile etice ale vieții familiale de până 
acum. Ca urmare, in acest capitol se subliniază ideea că trebuie să beneficiem de experiențele și realizările 
trecutului, pentru a le încorpora în perspectivele prezentului și ale viitorului, construit prin cunoaștere și 
anticipație. 

În întregimea ei, prezenta teză de doctorat este rodul unei practici educative îndelungate, al unor 
lecturi diverse și al unor îndelungi reflexii asupra temelor abordate. 

Ea își propune să se înscrie în orientarea pedagogică actuală, înțeleasă ca filozofie a educației, și 
anume o filozofie izvorâtă din concepția profund umanistă, care justifică optimismul operei educative.  

Cercetarea de față nu este o lucrare de pedagogie normativă, în sensul că ar propune rețtete 
recomandări pentru orice situații de viață, și aceasta în primul rând pentru că educația sentimentelor este 
un domeniu pedagogic non-experimental, care ține seama de imperativele decenței și ale respectului, ce 
pun anumite limite investigației asupra vieții în general. 

Ne-am propus o asemenea concepere a tezei, întrucât orice lucrare de pedagogie este fundamentală 
și totodată aplicativă, deoarece reflexia pedagogică își propune implicit sau explicit, să influențeze, prin 
cunoaștere, asupra concepției și conduitei celor cărora se adresează. Soluțiile pedagogice propuse au un 
caracter de sinteză, obținute prin analiză și selecție, și exprimă tendința spre formarea unei înalte concepții 
etice despre iubirea de Dumenzeu în cadrul familiei. 

Instituție prin excelență socială, familia contemporană prilejuiește mari dezbateri teoretice. Unele 
dintre cauzele care au generat disputa referitoare la problematica familiei sunt determinate de importanța 
ei socială; astfel, prin căsătorie se reglementează relațiile dintre sexe, ceea ce asigură reproducerea 
populației și, implicit, a forței de muncă- parte a forțelor de producție. Într-o altă ordine de idei, ca mediu 



ecucativ, familia pregătește și asigură integrarea socială a tinerei generații. În exercitarea acestei funcții 
formative-primordială ca importanță in grupa funcțiilor de acest tip- familia realizează și reproducerea 
spirituală a societății, asigurându-i astfel viabiliatea. 

Valoarea socială a familiei trebuie măsurată în fucnție de gradul în care participă și asigură 
dezvoltarea originală a fiecărui membru al său, cât și a comuniunii familiale, privită în totalitatea sa. 

Grupare socială, bazată pe căsătorie sau înrudire, care posedă o anumită structură organizatorică 
istoric determinată, familia contemporană manifestă tendința de a se reduce ca dimensiune, dobândind 
caracteristicile care au condus cercetările de sociologie a familiei la a o considera nucleară. Definirea ei ca 
familie conjugală este mai corespunzătoare esenței ei ca manifestare actuală și de viitor a unor relații 
interpersonale de un anumit tip ( de tip familial).  

Ca grupare socială umană, familia reflectă, în modul său specific, progresul sau rămânerea în urmă a 
societății, totul depinzând de tipul și forma familiei, de apartenența ei socială și de clasă, de calitatea 
idealurilor morale pe care le promovează.  

Participând într-un mod permanent și activ la viața socială, familia și membrii ei intră în diferite relații 
sociale, economice, de muncă, culturale. În felul acesta, familia se impregnează și preia spiritul societății, 
care se inserează în conținutul principiilor privitoare la relațiile interpersonale din interiorul său. 

Viitorul familiei, ca instituție socială, ocazionează, în întreaga lume, dispute vii, interesante, din care 
se desprind liniile evoluției sale. Are loc, pe plan mondial, o redescoperire a sensului familiei, o reinvenție 
a unei etici familiale, care să poată face față exigențelor moderne. 

Problematica familiei și a viabilității ei preocupă psihologi, sociologi, pedagogi de pretutindeni. 
Opinii optimiste ale unor personalități de prestigiu constată că în lume are loc o revalorizare a familiei, 
mereu reînnoită, un fel de"revoluție pașnică"în relațiile familiale. 

 
 



EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

ANDRONACHE SIMONA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE HARITON,, SĂHĂTENI,  

JUD. BUZĂU 
 
Evaluarea este procesul de colectare, prelucrare şi interpretare a datelor obţinute cu ajutorul 

instrumentelor de evaluare, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor sau în scopul 
adoptării unor decizii.  

Evaluarea inițială are ca scop cunoașterea nivelului de competență al fiecărui elev în vederea stabilirii 
unui parcurs de învățare individualizat, prin adecvarea acțiunilor cadrului didactic la nevoile reale ale 
elevilor. Evaluarea inițială “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

În urma acestor testări, profesorul primește informații despre ce știe să facă elevul cu ceea ce cunoaște, 
dacă obiectivele propuse corespund nevoilor elevilor, dacă metodele și mijloacele sunt adaptate 
particularităților de vârstă ale elevilor. Testele inițiale îndeplinesc funcție diagnostică și prognostică.  

 Evaluarea inițială se poate realiza cu ajutorul hărții conceptuale, al chestionarelor, al testelor sau al 
investigației. 

Care este utilitatea reală a testelor inițiale? 
Din perspectiva profesorului, aceste teste inițiale ar trebui susținute doar la început de ciclu de 

învățământ sau atunci când predai la o clasă nouă. Pentru clasele intermediare, mai ales acolo unde 
profesorul are continuitate la clasă, este clar faptul că acesta cunoaște deja nivelul elevilor, competențele 
lor fiind evaluate individual prin teste sumative, pe o perioadă de timp mai lungă sau la sfârșitul fiecărui 
semestru din anii anteriori. În urma evaluării inițiale, profesorul își planifică activitatea de predare și 
întocmește programe remediale .  

Pentru elevi testele inițiale sunt o corvoadă. Începutul anului școlar reprezintă o alergare galopantă 
prin toate materiile din anii trecuți, urmată de o avalanșă de teste inițiale . Există situații în care elevii susțin 
într-o zi și două, trei și chiar patru teste inițiale. De asemenea, acestea nu au pentru elevi nicio consecință 
practică deoarece notele obținute nu se trec în catalog, neexistând motivație și nici riscul de a afecta media 
elevului.  

Există și situații în care elevii realizează o evaluare superficială, tratând aceste testări cu indiferență. 
Pentru părinți, testele inițiale nu au nicio relevanță, deoarece nu se realizează o ierarhie valorică, nu 

influențează media elevului și nu pot stabili cu certitudine motivele care au generat lacunele elevului.  
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC 
 

PROF. NIAGU-FORŢU ANEMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE “N. N. TONITZA” BÂRLAD 

 
 Actul aprecierii a ceea ce, în limbajul uzual, se numeste execuţie se apropie foarte mult de 

aprecierea din domeniul ştiinţelor exacte, care , de regulă, nu lasă loc la nici o interpretare a rezultatului 
problemelor supuse spre rezolvare. Scăpând însă unor algoritmizări precise şi fiind cuprinsă în domeniul 
euristicului, aprecierea ectosemantică ţine de subiectivitatea apreciatorului. Se constata mai multe tipuri de 
evaluare a actului interpretativ. 

Metoda impresiei generale 
 Foarte mulţi muzicieni se conduc în aprecierea unor interpretări în primul rând după impresia ce 

le-o produce aceasta, scăpând cu sau fără voie din vedere o serie întreagă de amănunte, uneori greşeli 
evidente. Există muzicieni care afirmă că o interpretare e valoroasă în măsura în care “le place”, “îi 
încălzeşte” sau “îi ţine atenţi”.  

 În afara exclusivismului folosirii acestei metode în apreciere, ea conţine capacitatea reala de a 
surprinde în simplitatea ei, valoarea unei interpretari. Deci fără a fi exclusivă, este necesară în laboratorul 
intim al examinatorului, pentru a se confrunta cu alte date de apreciere rezultate din actul evaluator. 

 În cadrul folosirii metodei impresiei generale, apreciatorul deosebeste câteva efecte cu grad mare 
de generalitate, care definesc linia mare a unei interpretări. Astfel, o interpretere poate apărea cu un grad 
mic de spontaneitate sau rafinament diferit. Este vorba deci de surprinderea cât mai exactă a gradului şi 
manierei folosirii de către interpretul apreciat a deschiderilor oferite de textul muzical. 

 Putem distinge efectul de intempestivitate vulcanica sau de reţinere si sobrietate în expresie, care 
ţine de justa apreciere a temperamentului executantului, precum şi de capacitatea apreciatorului de a putea 
sesiza demarcatţia dintre tipul de activitate nervoasă superioară propriu-zisă şi efectul acestuia în natura şi 
spiritul interpretării analizate. 

 Se mai poate vorbi şi despre efectul de strălucire instrumentală, având la antipodul său – 
platitudinea, sau efectul de profunzime în elaborarea discursului, cu reversul sau – superficialitatea. Se 
poate vorbi despre efectul de slujire a mesajului operei, interpretul neieşind în prim plan, şi de efectul de 
autoafirmare a acestuia, cu riscul unor deformări nedorite ale operelor interpretate. 

 Metoda impresiei generale este fără îndoială necesară evaluatorului ca un instrument de lucru 
indispensabil. Neglijarea ei ar duce la o apreciere îmbunătăţită a interpretării, ar lipsi-o de o optică de 
ansamblu care, eliberată de opţiuni subiectiviste devine un reper de bază al complexului act euristic 
comentat. 

Metoda analitică 
Metoda analitică constituie instrumentul de lucru cel mai des utilizat, fiind de fapt, o dovadă a 

profesionalităţii evaluatorului. Ea constă în descompunerea interpretării propuse spre apreciere în sectoare 
bine definite care, în fapt, sunt încorporate în unicitatea actului interpretativ, dar teoretic, se pot disocia şi 
evalua în parte. Putem desprinde trei aspecte: fidelitatea faţă de text, calitatea execuţiei tehnice şi, mai ales, 
măsura aportului personal creator. Aceste aspecte variază de la o subiectivitate la alta. 

Metoda comparativă 
Metoda comparativă este menită să producă o ierarhizare valorică între interpreţii audiaţi. Necesitatea 

ei apare ca incontestabilă datorită faptului că diferite valori interpretative apreciate cu acelaşi simbol (notă) 
atunci când au fost audiate separat, apar sensibil diferenţiate în momentul în care sunt privite comparativ. 
Punctele slabe ale acestui procedeu constă în câmpul larg ce îl oferă şi alte efecte secundare, ordinea în care 
au evoluat micii interpreţi si efectul “halo”. Din aceste cauze, examinatorul nu este la fel de exigent pe tot 
parcursul audierii candidaţilor, atât datorită simplei lor inşiruiri cât şi datorită informaţiilor colaterale ce le 
deţine asupra unor interpreţi.  
  



Metodologia autoevaluării actului interpretativ 
Feedback-ul este procesul care raportează scoarţei cerebrale date despre nivelul în fiecare moment al 

execuţiei, pentru ca, după aprecierea de rigoare, să se emită o nouă comandă corectivă. Autoevaluarea în 
cadrul studiului unei piese constituie condiţia de bază a ridicării execuţiei la standardele calitative auditive 
maxime de care dispune interpretul la un moment dat. Acest nivel de exigenţă este consituit pe parcursul 
asimilării teoretico-practice a unor principii şi modele reltiv stabile pentru o anumită perioadă din cadrul 
evoluţiei generale a interpretului. În cadrul autoevaluării, interpretul îşi desăvârşeşte prestaţia instrumentală 
pas cu pas, ajungând la o situaţie de relativă echivalenţă între idealul imaginativ şi realizarea practică.  

Micul instrumentist se autoevaluează din momentul în care cunoaşte notele, trecând prin etapele de 
bază ale interpretării, până la cel mai înalt nivel. Autovaluarea reprezintă cheia studiului individual şi a 
succesului viitor. 

Problematica evaluării şi a impactului pe care aceasta o are asupra subiectului evaluării este una pe 
cât de abordată în lucrările de specialitate, pe atât de sensibilă şi dificilă în aplicarea directă. Evaluarea este 
văzută ca interacţiunea dintre evaluator cu evaluatul (în care fiecare judecă propria performanţă), derulată 
în beneficiul tuturor factorilor implicaţi în educaţie şi respectând principiile relaţiei de parteneriat; este un 
proces în care „trebuie negociate şi consensuate interese, valori şi puncte de vedere între profesor şi elev”. 

Într-un sistem de învăţământ centrat pe elev, evaluarea este abordată şi ea din perspectiva sistemică, 
expresie a unei noi concepţii a proiectării. Strâns legat de acest aspect, a apărut conceptul de evaluare 
autentică, care valorifică punctele tari ale elevului, axată fiind pe dezvoltarea socială, afectivă şi cognitivă 
a educatului. 

Plecând de la premisa că „Sunt ceea ce pot să fac” (Erik Erikson), extragem trei recomandări în ceea 
ce priveşte realizarea evaluării: 

- elevul nu trebuie evaluat pentru ceea ce nu ştie, ci pentru ceea ce ştie; 
- evaluarea trebuie să fie prognostică sub raportul scopurilor, adică să sprijine evoluţia elevului; 
- notele slabe trebuie corelate cu aspectele care au impus o astfel de evaluare şi nu trebuie generalizate 

în enunţuri definitorii la adresa elevului. 
Evaluarea are efecte în mintea elevilor prin faptul că implică judecăţi de valoare, judecăţi raportate la 

valori morale şi la trăsături de caracter. Impactul evaluării asupra elevului (indiferent de vârstă) este generat 
de faptul că acesta nu exprimă doar performanţa şi capacitățile de tipul inteligenţă, memorie sau cunoştinţe, 
ci şi calităţi de ordin moral, însuşiri de voinţă şi caracter care pot fi dezvoltate sau inhibate. 

Cunoaşterea elevilor şi tratarea lor diferenţiat, ca indivizi cu nevoi şi aspiraţii personale, sunt cele 
două condiţii esenţiale în realizarea unei evaluări obiective şi mai ales autentice, la clasă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR: EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROFESOR ANGHEL CRINA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE GHELMEZ”, BUCUREȘTI 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială a procesului de învățământ. 

Evaluarea inițială este o primă componentă a acestui proces, fiind un segment foarte important, deoarece 
oferă atât cadrului didactic, dar și elevului, o imagine a nivelului de cunoștințe, lipsurile ce trebuie 
completate și aspectele ce necesită remediere sau îmbunătățire. Acest tip de evaluare are un rol deopotrivă 
diagnostic și prognostic și trebuie înțeles ca un exercițiu util în activitatea de învățare, nu ca pe o evaluare 
ce implică emoții sau stres. Deoarece rezultatele nu se consemnează în catalog, elevii au ocazia să se 
concentreze relaxați asupra rezolvării subiectelor, fără a considera ca este o evaluare, ci doar un exercițiu. 

Celelalte forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt într-o relație permanentă de 
complementaritate. Evaluarea inițială oferă cadrului didactic o primă reprezentare a situației existente și 
ajută în demersul pedagogic următor. Se urmărește cunoașterea capacităților generale de învățare ale 
elevilor, a faptului că aceștia stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținuturilor ce 
urmează a fi asimilate.  

Evaluarea inițială se realizează în special prin probe scrise ce îndeplinesc o funcție predictivă, 
indicând cadrului didactic condițiile prin care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de 
instruire, ce urmează a se desfășura. 

Ca profesor de limba engleză, în redactarea testului inițial, am întotdeauna în vedere competențele 
fundamentale vizate de această disciplină. Atenția este concentrată pe receptarea și pe producerea unui 
mesaj în limba engleză. Urmăresc competențele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, 
corelate cu cele din programa pentru anul de studiun curent. Astfel, urmăresc să identific cunoștințele, 
abilitățile și deprinderile ce stau la baza anticipării performanței elevilor. În funcție de aceste aspecte, îmi 
voi structura proiectarea didactică, prin corelarea cu situația reală a elevilor. Concep trasee particularizate, 
cu planuri remediale și stimulative.  

Durata testului este de 50 de minute, iar subiectele conțin itemi de completare, de alegere, de 
transformare, cu răspuns scurt etc. (vizează atât elemente de vocabular, cât și de gramatică). La clasele V-
VIII, introduc și un item subiectiv, pe o temă cu care elevii se simt familiarizați.  

În final, după corectarea testelor inițiale, în conformitate cu baremul de notare, realizez un grafic al 
rezultatelor, însoțit de un plan remedial, pentru a ieși în întâmpinarea completării lacunelor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ LA ORA DE LIMBA 
FRANCEZĂ 

 
PROF. ANGHEL DANIELA 

COLEGIUL ECONOMIC « ION GHICA » BACĂU 
 
Evaluarea este o componentă a procesului educativ și poate fi de mai multe feluri: orală / scrisă 

(după modul de realizare), inițială / formativă / sumativă (după momentul evaluării), internă / externă 
(după proveniența evaluatorului), punctuală / continuă (după momentul evaluării), predictivă / 
formativă (după obiectivul evaluării). 

 
În acest articol am dori să prezentăm o modalitate de a face evaluarea inițială. Aceasta este o etapă 

esențială la fiecare început de “program de instruire – ciclu de învățământ, an școlar, semestru, începutul 
unui capitol și chiar al unei lecții” (Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). 
Organizată la începutul anului școlar, evaluarea inițială este necesară atât pentru profesor (deoarece ea 
marchează punctul de plecare pentru organizarea materiei) cât și pentru elev în vederea înțelegerii unde se 
situează, după o lungă perioadă de pauză datorată vacanței.  

 
Pentru a fi cu adevărat luată în serios de elev, această evaluare inițială trebuie să fie corelată cu 

realitatea și bine justificată. La clasa a XII-a, de exemplu, este o modalitate foarte ușoară de a ajuta elevii 
să se decidă la ce disciplină vor susține examenul de competențe lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională. În acest sens, noi folosim Documente Google pentru a genera teste, reluând subiectele din 
anii trecuți de la examenul de bacalaureat pentru limba franceză, dar și telefonul mobil al elevului pentru 
a putea rezolva, acolo unde dotările sălii nu permit utilizarea calculatorului.  

 
Astfel, aceste subiecte sunt organizate exact după cele două etape ale examenului scris: audiție și 

probă scrisă. Pentru proba de audiție, chestionarul conține cele 10 întrebări (4 pentru nivelul A1-A2 și 6 
pentru nivelul B1-B2), iar documentul audio rulează pe boxe în clasă pentru a fi auzit de către toți elevii 
simultan. Proba a două, cea scrisă, conține ambele probe de evaluat (înțelegerea unui document scris și 
producerea de mesaje scrise).  

 
Din punctul nostru de vedere, această modalitate de evaluare este foarte eficientă din foarte multe 

puncte de vedere: folosim telefonul la oră în mod constructiv, elevul primește nota imediat fără ca 
profesorul să mai piardă timp cu corectarea (acolo unde e necesar se poate face și evaluare manuală), 
facem economie la hârtie (un set complet de subiecte la competențe are cel puțin 6 pagini), rezultatele pot 
fi salvate în diferite forme (pdf, excel), graficele fiind generate automat și ușor accesibile din Google 
Drive.  

 



 
 
Acest formular noi îl folosim de asemenea la clasele a X-a și a XI-a deoarece elevii au acum telefoane 

smart cu acces la Internet și se poate accesa foarte ușor. Evităm să îl folosim la clasa a IX-a deoarece, dacă 
elevii nu își amintesc parola de la contul de Google, durează destul de mult recuperarea acesteia și 
conectarea la test.  

În concluzie, putem afirma că preferăm să folosim tehnologia în folosul nostru pentru a schimba 
evaluarea inițială (și nu numai), pentru a dinamiza activitatea didactică și pentru a face (de ce nu?) 
economie la hârtie, mai ales acolo unde multiplicarea se face pe banii profesorului.  

 
Bibliografie: 
Radu, Ioan T., Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007 
https://www.google.com/forms/about/  

https://www.google.com/forms/about/


METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ  
”CĂPITAN AVIATOR CONSTANTIN M. CANTACUZINO” 

JILAVELE- IALOMIȚA 
 
 Când vorbim despre evaluare ne gândim la ”măsurarea”, ”interpretarea și aprecierea rezultatelor”. 

Ne întrebăm : de ce evaluăm?, ce evaluăm?, când, cum, și în funcție de ce evaluăm?. 
 De ce evaluăm? Să știm cum am muncit, pentru diagnoză și prognoză, uneori poate din obligație 

sau pentru ierarhizare.  
 Ce evaluăm? Cunoștințe, deprinderi, abilități, competențe, atitudini și comportamente. 
 Cu ce evaluăm? Cu metode tradiționale (probe scrise, orale, practice, testul docomologic) și cu 

metode moderne (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, investigația sistematică a activității și 
comportamentul elevului). 

• Examinarea orală – este o metodă obișnuită de evaluare; ea poate fi realizată în diferite momente 
ale desfășurării lecției și permite aprecierea participării elevilor la actul de predare-învățare. Elevii sunt puși 
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. Nu toate examinările orale se tremină prin notarela sfârșitul orei. Se păstrează o evidență 
a rezultatelor examinării orale zilnice ale elevilor, ce pot fi transformate o dată sau de două ori pe semestru 
în calificative/note ce oglindesc nivelul de pregătire atins. 

Avantajele utilizării probelor orale sunt:  
- se micșorează acțiunea factorilor aleatori ce pot să apară într-o lecție, perturbând o corectă evaluare 

finală; - este înlăturată teama elevului că va obține un calificativ slab; - este stimulată participarea elevilor 
la lecție; - se eveidențiază 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 unui capitol sau al unei unități mai mari de învățare. Anunțarea din 
timp, aceste teste se pot întinde pe durata unei ore și sunt direcționate prin sublinierea inițială a obiectivelor 
propuse; 

b) probele de control curent , 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, 

ceea ce favorizează și compararea rezultatelor. Un alt avantaj al acestui tip de evaluare constă în faptul că 
elevii timizi, sau cei care elaborează mai greu un răspuns spontan, au posibilitatea de a-și expune 
cunoștințele asimilate.  

 Verificarea prin probe scrise nu permite ca unele erori ale elevilor să fie lămurite și corectate pe loc 
de către profesor. 

 Investigația – reprezintă posibilitatea de a aplica în mod creator cunoștințe. Constă în îndeplinirea 
unor sarcini precise de lucru pe durata unei ore. Urmărește formarea unor tehnici de lucru în grup și 
individual. 

 Autoevaluarea – are drept scop să-i ajute pe elevi să-și dezvolte capacitățile de autocunoaștere, să 
compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învățării concretizate de standardele de 
performanță. 

 Observarea sistematică a comportamentului elevului – această metodă oferă resurse de 
cunoaștere a elevului în raport cu interesele și preocupările acestuia, cu motivația pentru studiu și cu 
posibilitățile sale raportate la cerințele vieții școlare. 



Clasificarea observărilor: -observarea spontană (ocazională, accidentală, sporadică); -observarea 
directă, observarea indirectă; -observarea integrală, observarea selectivă/parțială; -observarea colectivă, 
observarea individuală. 

 Portofoliul – este un instrument de evaluare care ”povestește istoria unui elev”(Paulson). Portofoliul 
reprezintă ”cartea de vizită ” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an școlar 
la altul, de la un ciclu școlar la altul. 

 Proiectul – este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elev. Implică un volum de muncă 
mare realizându-se atât prin activități în clasă cât și în afara clasei. 

 Investigația – oferă elevului posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru, în mod creator. 
 Tehnica de evaluare – reprezintă modalitatea structurală prin care cadrul didactic declanșează și 

orientează obținerea unor răspunsuri din partea elevilor, în conformitate cu obiectivele testului. Un test/o 
probă cu mai mulți itemi poate incude una sau mai multe tehnici de testare (itemi cu alegere duală, itemi cu 
alegere multiplă etc.). 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-COMPONENTĂ DE BAZĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

 
ÎNV. ANGHEL MIHAELA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,TRAIAN LALESCU” REȘIȚA 
 
 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 învățătorului 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 înțeleagă importanța evaluării, 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 sau caietele de evaluare. 

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. 

 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). 
 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. 

 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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STRATEGIA DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROFESOR: ANIȚESCU FLORINA MIRABELA 
C.S.E.I. “CONSTANTIN PUFAN”, DR.TR.- SEVERIN 

 
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). 

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): 

 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. 

• 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”. 

• 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”. 

 



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI EVALUAREA 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. ANTAL GABRIELA LUCIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 TÂRNĂVENI/MUREȘ 

 
’’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 
 
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 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, ea fiind chiar o modaliatate de a asigura achiziţii 
temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. Reprezintă actul didactic complex, integrat 
procesului de învăţământ,ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea.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. 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  

să fie motivantă,să utilizeze mijloacele adecvate,să nu fie stresantă pentru preşcolari,să fie 
completă,să se realizeze prin diferite procedee 

 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. 

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 iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la 
intrarea în grădiniţă, 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.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. Teoria 
şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele complementare / alternative de evaluare. 

Metoda de evaluare orală,este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin 
întrebări / răspunsuri. 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, verificarea realizată pe baza unui 
suport vizual, 



Conversaţia de verificare este puternic structurată, intenţia de verificare fiind evidentă. Acest tip de 
conversaţie îl putem întâlni în cadrul unei activităţi, la etapa de reactualizare a structurilor dobândite 
anterior. 

 Exemplu de conversaţie de verificare:grupa – mare 
• Activitatea –DEC 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 „Punguța cu doi bani”?-Care sunt caracteristicile unei poveşti? -Ce alte 
poveşti a mai scris I. Creangă?-Care sunt personajele din poveste? -Care sunt personajele pozitive din 
această poveste? De ce?-Dar cele negative? De ce? etc.Interviul sau tehnica discuţiei cuprinde, alături de 
întrebări şi punerea în discuţie a unor probleme, fapt pentru care dobândeşte caracterul unei discuţii relativ  

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.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: consumă mult timp,dezavantajează copiii timizi şi pe cei care elaborează mai greu 
răspunsurile 

Probele scrise,sunt mijloace de evaluare utilizate sub forma testelor sau a fişelor de evaluare. 
Dezavantajele acestor probe sunt:-uneori operează un sondaj în învăţare,-nu permit dirijarea copiilor 

în formularea răspunsurilor sau în rezolvarea sarcinilor.În probele practice 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. Probele sunt adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de 
competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare. 
Această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme, în funcţie de specificul domeniului evaluat. 
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. 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. Avantajele lor sunt că reduc starea de încordare 
şi neîncredere resimţite de unii copii faţă de cerinţa de a rezolva sarcini şi trăirea subiectivă a efortului. 
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Exemple de instrumente de evaluare: 

 
 - 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; 
  
 



IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 
PROFESOR ANTOHE SILVIANA ANTONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TG. OCNA, JUD.BACAU 
 
 În calitate de profesor de matematică și fizică,am observat,de-a lungul carierei,cât de importante sunt 

testele inițiale în evaluarea cunoștințelor elevilor. 
 La matematică ,este foarte important faptul că elevul nu trebuie să aibă pauze în însușirea 

cunoștințelor,materia trebuind însușită în mod constant și continuu. 
 Prin analiza rezultatelor obținute de elevi la testele inițiale iți poți da seama,ca și profesor,dacă elevii 

au însușit materia.Dacă au rezultate proaste la testul inițial, este clar că este nevoie de pregătire suplimentară 
și trebuie întocmit un Plan remedial la nivelul clasei,dar și în mod individual pentru fiecare elev. 

 Se poate întâmpla ca elevul,deși la sfârșitul anului,ar fi știut unele noțiuni,probleme și exerciții,la 
începutul anului școlar următor,să observi că nu le mai cunoaște.În timpul vacanței de vară,majoritatea 
elevilor nu mai rezolvă exerciții și probleme de matematică,fiind ocupați cu activități recreative.In mod 
sigur,în acest caz,uită unele tipuri de exerciții și probleme,noțiuni teoretice,deoarece nu au fost învățate în 
mod riguros în timpul anului școlar anterior.Intervine,în unele cazuri,spaima de matematică,deoarece elevul 
nu mai întelege materia ce trebuie predată. 

 Este imperios necesar ca profesorul să facă o recapitulare înainte de testul inițial și ,apoi,în cazul în 
care, pentru unii elevi ,rezultatele au fost nemulțumitoare , să facă ,după cum am spus,ore suplimentare,să 
lucreze la clasa diferențiat,să faca în așa fel încât,la fiecare elev,să se observe un progres și nu un regres 
școlar. 

 Rezultatele la testele inițiale sunt prezentate diriginților de la clase.Diriginții 
informează,ulterior,părinții elevilor. 

 În ultimii ani au fost interzise așa-zisele teme pentru vacanță.Acest lucru are avantaje și 
dezavantaje.Pe de o parte ,elevii au timp să își odihnească mintea,să își ocupe timpul și cu altceva. 

 Pe de alta parte, există dezavantajul prezentat anterior,elevii uită unele din cunoștințele 
însușite,artificii de calcul,formule,teoreme e.t.c. 

 Profesorul trebuie să fie diplomat,să nu sperie și să dezamagească elevul,să lupte împreună pentru a 
recupera rămânerile în urmă la învățătură. 

 Matricea de specificație trebuie întocmită de către profesor,având un rol important in analiza globală 
a rezultatelor la testele inițiale,pentru fiecare clasă. 

 Ca o idee finală, specific că,evaluarea inițiala este importantă atât pentru elevi,cât și pentru profesor, 
fiind un punct de plecare în învățarea materiei din anul școlar ce abia incepe. 

  



MANAGEMENTUL EFICIENT LA CLASĂ 
 

ANTON ANA 
LICEUL „CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI 

JUDEȚUL PRAHOVA 
 
Managementul clasei reprezintă abilitatea profesorului de a programa și organiza activitățile clasei 

având ca scop asigurarea unui climat favorabil învățării care să-i permită atingerea obiectivelor 
instrucționale, în care elevii să se simtă confortabil, să îi încurajeze să participe activ la activități.  

Se întâmplă ca elevii, în clasa pregătitoare să se plimbe prin clasă, să discute cu colegii, să se joace 
cu diverse obiecte, să deranjeze colegii etc.  

Auzim tot timpul „copiii nu mai sunt cum au fost”, că sunt răsfățați, că „profesorii nu mai sunt 
respectați”.  

Dar cum reușește un cadru didactic să mențină disciplina în clasă? Cum poți să ții sub control o clasă 
întreagă, fără să apelezi la intimidare, la ridicarea tonului? 

Plimbatul prin clasă, în special la clasa pregătitoare, zumzăiala, discuţiile, apar mai des dacă 
mobilierul clasei este aranjat pe rânduri, copiii stau unul în spatele celuilalt, materialele didactice nu sunt 
riguros aranjate şi nu se găsesc la îndemâna copiilor. Asemenea comportamente neplăcute pot fi diminuate 
sau eliminate prin rearanjarea mobilierului, materialelor didactice sau prin modificarea strategiilor de 
predare-învățare. 

Pentru a face liniște, putem folosi semnalul sonor pe care l-am stabilit cu clasa, oprindu-ne de câte 
ori este nevoie, folosind tăcerea ca un mijloc corectiv. Explicațiile pe un fond de gălăgie nu sunt 
recepționate de copii. 

Contactul vizual, permanent, cu elevii, ne ajută să sesizăm când elevii se plictisesc. Când aceștia își 
pierd atenția, e semn că trebuie să schimbăm strategia de lucru. 

Întrebările al căror răspuns poate fi prevăzut, pot plictisi copiii și putem folosi metoda „întrebare-
răspuns”, pentru a nu vorbi numai noi. 

Unii elevi sunt kinestezici. Pentru a le stimula cercetarea permanentă le vom da prilejul să se ridice 
mai mult din bancă. Dacă nu-și vor consuma energia la timp, vor deveni agitați, deranjând procesul 
instructiv-educativ și pe colegi.  

Micile îmbunătățiri ale comportamentul micilor școlari trebuie apreciat, atât pe parcursul activității, 
cât și la sfârșitul acesteia. Aș puncta câteva dintre asemenea „cuvinte magice”: „bine făcut”, „excelent”, 
„știam că poți să faci asta”, „minunat”, „bine gândit”, „mai bine ca oricând” și exemplele ar putea continua. 
Predarea cu entuziasm, dublată de disponibilitatea profesorului de a utiliza lauda şi încurajarea, creşte 
implicarea elevilor în activităţile clasei şi creează o atmosferă pozitivă, lipsită de tensiune. 

Cu răbdare, să le arătăm că avem încredere în posibilitățile lor și, în spatele comportamentelor pe care 
nu ni le dorim, să căutăm să le descoperim nevoile: de dragoste, de atenție etc. Confidențialitatea este cheia 
câștigării încrederii. Nu se recomandă discutarea cu alte persoane situația elevului, ci apelarea la consilierul 
școlar sau la directorul școlii, persoane abilitate să rezolve problemele ce apar.  

Un cadru didactic competent utilizează tehnici eficiente de captare a interesului elevilor, știe să-și 
dozeze timpul didactic, reușește să aibă minime momente de întrerupere, confuzie sau de pierdere de timp, 
de comportament neadecvat al copiilor pe parcursul activităților. Un management al clasei eficient 
maximizează potențialul de învățare al școlarilor mici, într-un mediu relaxant și pozitiv de relaționare.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ: METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ANTON GEORGETA 

GRADINITA VOINICEL, CHITILA, JUD.ILFOV 
 
Metoda RAI ( Răspunde-Aruncă-Interoghează) 
 
Am decis sa folosesc aceasta metoda la sfarsitul lectiei, in momentul Fixarea cunostintelor, dupa ce 

am realizat activitatea de predare –invatare. 
Aceata metoda se poate folosi foarte bine in cadrul activitatilor de evaluare orala(fie initiale, continue 

sau sumative). 
Am la dispozitie o minge de care va trebui sa ma folosesc pentru a pune in aplicare aceasta metoda.  
Pentru a realiza aceasta metoda va trebui sa respect regulile acestei metode, si anume: 
- cel ce arunca mingea trebuie sa puna o intrebare din lectia predata celui care o prinde; 
- cel care prinde mingea raspunde la intrebare , dupa care arunca mingea altui coleg, punand o noua 

intrebare; 
-elevul care nu cunoaste raspunsul iese din joc, iar raspunsul va veni din partea celui care a pus 

intrebarea; 
-in cazul in care cel care intreaba este descoperit ca nu cunoaste raspunsul la propria intrebare, este 

scos din joc, in favoarea celui caruia i-a fost adresata intrebarea. 
- astfel raman in joc (pana la final) cei mai buni elevi.  
Jocul incepe astfel: 
Eu, in calitate de invatator, la clasa a IV-a, la lectia de Geografie, tocmai am predat lectia Grupa de 

Nord a Carpatilor Orientali.  
La momentul Fixarea cunostintelor , voi realiza un joc, impreuna cu elevii, in care voi folosi metoda 

RAI. 
Ca elemente de joc avem: o minge si aplauze. 
Prima data voi arunca eu mingea unui elev, acesta va trebui sa raspunda la intrebarea: Unde este 

situata grupa de nord a Carpatilor Orientali? 
Raspunsul elevului: Grupa de Nord a Carpatior Orientali este situata in partea de nord a Carpatilor 

Orientali(aplauze). 
Dupa ce elevul a raspuns, formuleaza la randul sau o intrebare unui alt coleg, caruia, in prealabil i-a 

fost aruncata mingea. Intrebarea este: Care sunt muntii vulcanici din aceasta grupa? 
Elevul intrebat raspunde: Muntii vulcanici din aceasta grupa sunt: Oas-Gutai-Tibles (aplauze).La 

randul lui, elevul arunca mingea altui coleg si il intreaba: Care sunt Obcinele Bucovinei? Numeste-le! 
Elevul intrebat raspunde: Nu stiu! Acesta iese din joc.  
In acest caz, elevul care a pus intrebarea trebuie sa raspunda, iar raspunsul lui este ... Obcinele 

Bucovinei sunt in numar de doua: Obcina Mestecanis si Obcina Mare!  
Invatatoarea (eu)sesizeaza raspunsul gresit al elevului si il exclude si pe acesta din urma din joc. 
Se lamureste intrebarea si jocul continua pana cand vor fi epuizate toate intrebarile cu privire la lectia 

ce tocmai a fost predata sau pana la ultimul elev ramas in joc. 
Ultimii elevi care raman in joc vor fi declarati castigatori. 
La sfarsitul jocului am facut aprecieri si recomandari fata de activitatea efectuata. 
Mentionez faptul ca elevii au fost foarte entuziasmati, in cadrul activitatii desfasurate, au cooperat 

intre ei, s-au ajutat reciproc.  
Invatatoarea (eu)sesizeaza raspunsul gresit al elevului si il exclude si pe acesta din urma din joc. 
Se lamureste intrebarea si jocul continua pana cand vor fi epuizate toate intrebarile cu privire la lectia 

ce tocmai a fost predata sau pana la ultimul elev ramas in joc. 
Ultimii elevi care raman in joc vor fi declarati castigatori. 
La sfarsitul jocului am facut aprecieri si recomandari fata de activitatea efectuata. 
Mentionez faptul ca elevii au fost foarte entuziasmati, in cadrul activitatii desfasurate, au cooperat 

intre ei, s-au ajutat reciproc.  



Aceasta metoda s-a dovedit a fi foarte eficienta, motiv pentru care am sa o refolosesc ori de cate ori 
voi considera ca imi va fi de folos.  

 



IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

MATERIAL REALIZAT DE, 
PROF. INV PRIMAR, ANTON GIANINA OANA 

 
 „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. 

Se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 
începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), 

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. 

Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au ocazia 
de a se concentra asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare 
propriu-zisă, ci un exerciţiu necesar activităţii de învăţare  

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 iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele. Are avantaje şi dezavantaje. Aceasta, 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. Nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

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. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
1.Stabilirea exemplelor în funcţie de obiective; 
2.Formularea itemilor; 
3.Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
4.Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
5.Stabilirea unei scări de apreciere; 
6.Centralizarea rezultatelor . 
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 
UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ANTONIE DELIA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOCȘA, JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN 

 
Evaluarea este un proces continuu, formal și informal, ce are ca scop aprecierea calității și importanței 

activității de predare-învățare. O evaluare corectă trebuie să definească caracteristicile procesului evaluat 
și să identifice cele mai relevante tehnici și instrumente de evaluare. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Evaluarea inițială oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare.  

Funcțiile evaluării inițiale sunt: funcția diagnostică și prognostică. Pe baza evaluării inițiale se 
planifică demersul pedagogic imediat. Cunoștințele evaluate inițial sunt premise pentru asimilarea noilor 
conținuturi și formarea noilor competențe. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

Modalitățile de realizare a evaluării inițiale sunt: 
- testul; 
- chestionarul; 
- investigația; 
- harta conceptuală. 
Evaluarea inițială ar avea ca dezavantaje faptul că nu permite o apreciere globală a performanțelor 

elevului, nu permite realizarea unei ierarhii și nu poate determina cauzele existenței lacunelor în sistemul 
cognitiv al elevului. 

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. 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 înainte de a începe noul an școlar, 
un așa numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei elevi care au cerințe speciale. 

Ca o concluzie, evaluarea inițială 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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. AMĂRIUȚEI MARINICA 
 
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 deinstrumente 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 (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 

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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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ANTONIE GEORGETA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FLOREȘTI 

 
 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 



HĂRȚILE CONCEPTUALE – INSTUMENTE MODERNE DE EVALUARE 
 

PROF. ANUȚA MIRELA 
LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA” EFORIE SUD 

 
 O componentă importantă a procesului educațional o reprezintă evaluarea, pentru ca și demersul 

evaluativ să fie atractiv, stimulativ și eficient, este necesar să analizăm cu atenție metodele, tehnicile și 
instrumentele utilizate. Hărțile conceptuale reprezintă un mod dinamic de expresie, fiind un important 
instrument pentru predare, învățare, cercetare și evaluare la toate nivelurile de învățământ și la toate 
disciplinele școlare. 

 O clasificare a acestor hărți conceptuale cuprinde următoarele tipuri de hărți:  
a) hărți conceptuale tip „pânză de păianjen” – se plasează în centrul hărții conceptul nodal, iar de la 

acesta, prin săgeți, sunt marcate legăturile cu noțiunile secundare. 
b) harta conceptuală ierarhică – presupune reprezentarea grafică a informațiilor în funcție de 

importanța acestora, stabilindu-se relații de supraordonare/subordonare și coordonare, se obține astfel o 
clasificare a conceptelor. 

c) harta conceptuală lineară – prin această hartă informațiile sunt prezentate într-o formă lineară. 
d) sisteme de hărți conceptuale – acest tip de hartă conceptuală conține intrări și ieșiri. 
 În realizarea unei hărți conceptuale se impune respectarea următoarelor etape: elaborarea listei de 

concepte și identificarea exemplelor; transcrierea fiecărui concept și a fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie; 
pe o coală de flip-chart se trec mai întâi conceptele, organizate în funcție de tipul hărții conceptuale; se 
marchează prin săgeți/linii relațiile de supraordonare /subordonare /derivare /coordonare stabilite între 
concepte/idei; se notează pe săgețile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relația 
dintre concepte; se plasează pe hartă și exemplele identificate, sub conceptele pe care le ilustrează, 
marcându-se această conexiune printr-un cuvânt de genul exemplu; se copiază harta conceptuală obținută 
pe o foaie de hârtie, plasând conceptele și exemplele aferente acestora în interiorul unei figuri geometrice.  

 Între avantajele utilizării acestor instrumente moderne se numără: facilitatea evaluării structurilor 
cognitive ale elevilor, evidențiind relațiile stabilite între concepte; determină elevii să practice o învățare 
activă, logică; permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficiența stilurilor de învățare al elevilor 
și să îi ajute să-și regleze anumite componente ale acestuia; asigură vizualizarea relației dintre componenta 
teoretică și cea practică a pregătirii elevilor; permite identificarea modului în care gândesc elevii, a modului 
în care își construiesc 

demersul cognitiv, permițând diferențierea și 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 contrucția unor probe de evaluare; permit evaluarea nivelului de realizare a 
obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenția și elemente de ordin afectiv; în cadrul evaluării formative, 
evidențiază progresul în învățare al elevilor. 

 La categoria dezavantaje, pot fi incluse următoarele aspecte: consumul mare de timp; riscul crescut 
de subiectivitate în apreciere, în absența unor criterii de evaluare clare; efort intelectual și voluntar mare 
din partea elevilor, care trebuie să respecte anumite standarde și rigori impuse de specificul acestei metode. 

 
Bibliografie: 
Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2006 
Dogaru-Ulieru V., Drăghicescu, L., Educație și dezvoltare profesională, Craiova, Editura Scrisul 

Românesc, 2011  



IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE- METODE, TEHNICI, STRATEGII 
 

PROF. ANUȚI LENUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 „GEORGE ENESCUˮ  

NĂVODARI, JUD. CONSTANȚA 
 
„Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și se 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.”- se precizează în capitolul I din Ghidul de 
evaluare- Limba și literatura română- elaborat de Serviciul Național de Evaluare și Examinare.1 

Evaluarea inițială se realizează în condițiile în care un profesor preia spre instruire și educare un 
colectiv de elevi al cărui potențial nu-l cunoaște, dar și la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul 
unui an școlar,  

Îndeplinind o funcție importantă în cadrul procesului de invățămant, aceea de diagnosticare - 
(evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele, care sunt punctele tari și punctele slabe ale acestora) -, 
evaluarea ne ajută, pe noi, profesorii, să stabilim cum putem îmbunătăți, remedia și corecta neajunsurile 
identificate. O altă funcție, importantă, pe care o îndeplinește evaluarea inițială este funcția de prognosticare 
-se referă la nivelul de realizare a obiectivelor propuse și ritmul de desfășurare a activității viitoare, dar și 
la performanțele posibile ale elevilor. 

La disciplina limba și literatura română, importanța evaluării inițiale constă în identificarea volumului 
de cunoștințe de care dispun elevii, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării 
competențelor și abilităților, acestea fiind premise importante în atingerea obiectivelor stabilite pentru noul 
program de instruire. Datele obținute la evaluarea inițială sunt valorificate de profesor în elaborarea unui 
program de lucru adecvat posibilităților reale ale elevilor și chiar în realizarea unor programe diferențiate 
în funcție de capacitățile elevilor. Dacă în urma testării inițiale constatăm ezitări în scrierea corectă a unor 
cuvinte, incercăm să proiectăm activități în care elevii să transcrie pasaje, să completeze enunțuri cu 
ortograme și să explice utilizarea acestora, dacă se constată confuzii de recunoaștere a părților de vorbire, 
respectiv de propoziție, se va insista asupra diferențierii lor, toate acestea vor fi lămurite prin exerciții 
suplimentare, prin itemi diferiți..  

De asemenea pentru o evaluare inițială eficientă, profesorul de limba română trebuie să fie un bun 
cunoscător al programei școlare, nu doar al nivelului la care se predă, ci și al nivelurilor anterioare. Să nu 
uităm faptul că acest test de evaluare inițială este o oglindă a profesorului, iar modul în care vom formula 
cerințele, poate avea urmări pozitive sau negative în relația viitoare pe care o vom avea cu elevii. 

Rezultă că datele oferite de evaluarea inițială conturează trei direcții principale pe care trebuie să 
acționeze profesorul în planificarea activității pentru etapa următoare a activității didactice: 

-proiectarea activității viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun elevii 
pentru realizare sarcinilor unui program; 

- conceperea modului de organizare și desfășurare a programului de instruire; 
- 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 anumiti elevi. 
Acest tip de evaluare se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. 
Observăm tot mai des că elevii preferă evaluarea orală deoarece se poate realiza folosind diferite 

tehnici și procedee, printre care: interviul, conversația de verificare, redarea unui conținut, completarea 
dialogurilor lacunare, oferă o conexiune iversă imediată (se pot clarifica și corectaeventualele greșeli), 
elevul poate fi original, demonstrand capacități de argumentare, de convingere, poate îmbina comunicarea 
verbală cu cea nonverbală și paraverbală. Dezavantajul acestei forme de evaluare este că profesorul nu 
poate revedea răspunsul, iar acesta nu poate oferi o imagine completă a obiectivelor, gradul de dificultate 
al întrebărilor nu permite o evaluare obiectivă. 

Avand o valoare formativă mai mare decat celelalte modalități de evaluare, proba scrisă, constituie 
un real ajutor pentru profesori deoarece elevii au șanse egale, rezolvă același subiect, iar profesorii au 
posibilitatea de a compara rezultatele obținute. Chiar dacă necesită o mai mare atenție din partea 
formatorului consider că ar trebui să îi obișnuim pe elevi cu modelele de teste oferite de CNEE, în care să 
includem itemi difer și formulări de sarcini care ar putea constitui posibile subiecte de examen. 



În concluzie, evaluarea inițială trebuie să încurejeze elevul, să îl indemne să descopere valorile 
proprii, să se bucure de progres și să îi ofere posibilitatea să iși ilustreze capacitățile dobandite în timpul 
orelor de curs. Acest lucru se întamplă atunci cand profesorii și elevii colaborează, fiecare parte încercand 
să își îmbunătățească comportamentul și stilul de predare, in cazul profesorului, în funcție de cerințele și 
reacțiile celuilalt. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR APETREI ANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” 

TG. NEAMȚ 
 
 Pentru cadrele didactice, evaluarea este o parte esențială a procesului instructiv-educativ, alături de 

predare şi învăţare. Ea are ca scop principal identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și 
eficientizarea procesului de învățământ. Evaluarea ne arată 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 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). 

 Este foarte dificil să găsim întotdeauna metoda cea mai eficientă de evaluare. Elevii demonstrează 
în mod diferit că și-au însușit noțiunile predate. Unora le este mai ușor să comunice oral informațiile, iar 
altora evaluarea scrisă le este mai la îndemână. Oricare ar fi modalitatea de evaluare, aceasta trebuie să 
oglindească obiectiv nivelul de înțelegere al elevului, pentru a se putea trasa o cale de urmat atentă și riguros 
stabilită, după care cadrul didactic să se ghideze. Este esențial ca lacunele care apar să fie corectate, pentru 
ca învățarea să aibă continuitate. Fiecare verigă lipsă poate duce în ultimă instanță la eșec școlar, de aceea, 
rezultatele evaluărilor trebuie tratate cu foarte mare seriozitate. Analiza, centralizarea și interpretarea 
rezultatelor evidențiază măsura în care obiectivele propuse au fost atinse 

 După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
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 și “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregătirea 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 “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare 
integrării în activitatea următoare. 

 Modalitățile de realizare ale evaluării inițiale sunt: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
 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), “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.) 

 Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. “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 și ,,oferă posibilitatea tratării 
diferenţiate ”(I. Cerghit). 

 Ca învățătoare, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul 
acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. Îmi pot stabili chiar din start calea pe 
care o am de urmat. Este bine de știut că această formă de evaluare nu poate fi aplicată decât după două sau 
trei săptămâni de recapitulare și trebuie să cuprindă modele de exerciții în funcție de nivelul de dezvoltare 
intelectual și de vârstă a elevilor. De multe ori ne băgăm singuri bețe în roate, ridicând ștacheta atât de sus 
încât doar unii elevi pot să o atingă. Atunci intervin o serie de probleme. Cei mai mulți copii vor fi 
demoralizați, iar interesul lor pentru actul didactic va scădea simțitor. Din punctul meu de vedere, un 



rezultat bun în urma unui test accesibil, fără capcane, îi va încuraja și motiva pe viitor. Din păcate, această 
formă de evaluare are și unele dezavantaje:nu permite o apreciere global a performanțelor elevului și nici 
realizarea unei ierarhii și nici nu poate determina cauzele existenței lacunelor în sistemul cognitive al 
elevului 

 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. În sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a 
comportamentului elevului. 

 Oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradiţionale” sau „moderne”) trebuie 
utilizate de profesori şi apreciate în raport cu „fidelitatea” lor, adică cu gradul în care ele reuşesc să măsoare 
cât mai riguros ceea ce vrem să măsurăm, măsurarea fiind o caracteristică importantă a oricărei evaluări. 
Trebuie utilizate un sistem de metode, amplificându-le astfel avantajele şi diminuându-le dezavantajele și 
astfel elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR APETREI SIMONA 

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ,,N. IORGA" PAŞCANI, JUD. IAŞI 
 
 Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 

exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea şi evaluarea reprezintă un moment esenţial 
al ,,lanţului” didactic. Cum acţiunea didactică este premeditată şi vizează atingerea unor scopuri, este firesc 
ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut. 

 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. Evaluarea 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. 

 Strategiile sau formele de evaluare îngăduie o anumită clasificare, dacă plecăm de la trei repere 
principale: cantitatea de informaţie sau experienţă încorporabilă de către elevi, axa temporală la care se 
raportează verificarea şi sistemul de referinţă pentru emiterea valorizărilor. În funcţie de primul criteriu, 
analiştii au stabilit două tipuri: evaluarea parţială, când se verifică elemente cognitive sau comportamentele 
secvenţiale (prin ascultare curentă) şi evaluarea globală, când cantitatea de cunoştinţe şi deprinderi este 
mare, datorită cumulării acestora (prin examene si concursuri). 

În funcţie de perspectiva temporală, putem identifica:  
 evaluarea iniţială, care se face la începutul secvenţei de instruire ( prin teste docimologice, 

concursuri etc.);  
 evaluarea continuă, care se face în timpul secvenţei de instruire (prin tehnici curente de ascultare, 

teze etc.);  
  evaluarea finală, care se realizează la sfârşitul unei perioade de formare ( prin examene, de 

exemplu). În funcţie de cel de-al treilea criteriu putem delimita evaluarea formativă (când sistemul de 
referinţă este extern, cerinţele fiind explicate în programe sau manuale şcolare), evaluarea clasificatorie 
(când sistemul de referinţă îl constituie performanţele grupului de apartenenţă (clasa de elevi) şi evaluarea 
autocentrică (când sistemul de raportare este constituit din nivelul propriilor performanţe anterioare ale 
elevului). 

 Caracterul alternativ presupune o înlocuire cvasitotală a metodelor clasice cu cele moderne, ceea ce, 
deocamdată, nu este oportun şi nu se poate generaliza. Practica docimologică de la noi şi din alte părţi 
demonstrează că nu se poate renunţa la practicele curente de evaluare. Mizăm deci mai mult pe o împletire 
funcţională, o complementare fructuoasă, optimă dintre cele două tendinţe metodologice, şi nu pe o folosire 
unilaterală, exclusivă, concurenţială a acestora. 

 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, 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; 
 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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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR APÎNTEI MARIA-CRISTINA 

COLEGIUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA NEAMȚ 
 
Când vorbim de procesul de învățământ, nu ne referim numai la predare și învățare ci și la evaluare, 

ea constituindu-se ca o parte importantă în acest proces. O educație autentică presupune ca tot ce s-a predat 
și învățat să fie evaluat. Scopul evaluării este să identifice, să măsoare obiectivele propus, să regleze și să 
eficientizeze întreg procesul educativ-instructiv. Activitatea didactică se desfășoară în conformitate cu 
anumite obiective pedagogice sau didactice. Evaluarea ne permite să știm în ce măsură obiectivele propuse 
de noi, profesorii, au fost atinse prin rezultate. Deci, evaluarea trebuie pregătită cu mare grijă, vizând 
asigurarea și pregătirea resurselor atât materiale cât și a celor umane și planificarea și organizarea muncii. 
Stabilirea strategiei de evaluare în învățământ înseamnă să ne fixăm când să evaluăm, sub ce formă 
evaluăm, cu ce mijloace și metode evaluăm, la finalul cărora, elevul își va putea schimba strategia de 
învățare, profesorul își va putea schimba strategia de predare iar directorul instituției de învățământ pe cea 
managerială. 

Se poate vorbi de trei forme de evaluare în învățământ: 
• Evaluarea inițială are loc la începutul unui an școlar, al unui semestru, al unui ciclu de învățământ, 

având o funcție atât diagnostică, cât și una prognostică. 
• Evaluarea sumativă are loc la sfârșitul unui semestru, al unui capitol sau al unui ciclu de 

învățământ, având funcție de ierarhizare și de recunoaștere a unor cunoștințe de bacalaureat sau de evaluare 
națională. 

• Evaluare formativă are loc în orice moment al lecției, având o funcție de reglare. 
Pentru mine, ca profesor de limbă engleză, cele trei forme de evaluare sunt foarte importante. 

Evaluarea inițială îmi permite să aflu la ce nivel sunt elevii și să identific eventualele probleme cu care ei 
se confruntă. Evaluarea sumativă îmi permite să aflu nivelul la care este clasa prin intermediul tezelor, a 
testelor de progres la sfârșitul unor unități. Iar prin evaluarea formativă îmi dau seama dacă toate 
informațiile predate au fost înțelese de elevii mei. 

Metodele și tehnicile de evaluare ne oferă posibilitatea de a vedea nivelul de pregătire al elevilor. Ele 
sunt de mai multe tipuri: 

• Metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice. 
• Metode complementare: investigația, observarea, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema 

de lucru în clasă, autoevaluarea. 
Proba orală – constă într-un dialog profesor-elev, discuția fiind una liberă. Se poate realiza sub forma 

unui interviu, conversație, redarea unui conținut. Ca profesor de limbă engleză, această metodă mă ajută să 
recapitulez cunoștințele predate elevilor anterior. Pe parcursul orei, evaluarea orală presupune exerciții de 
vorbire de tipul întrebări-răspunsuri pe anumite teme date, prin descriere de imagini, de experiențe 
personale. 

Proba scrisă – include: teză, chestionar, extemporale, eseu, referat, proiect, portofoliu. Aceasta 
metodă este mai obiectivă decât cea orală. În timpul orelor mele, folosesc testul la sfârșitul unei unități, 
itemii fiind atât obiectivi cât și subiectivi. În ce privește competențele de înțelegere a textului citit și audiat, 
folosesc itemi cu alegere multiplă, de completare sau duală iar în cazul competențelor de producere de 
mesaje scrise, folosesc itemi subiectivi. Aceste teste mă ajută să identific potențialele greșeli de gramatică, 
de scriere sau de vocabular a elevilor mei.  

Proba practică – se poate face cu ajutorul calculatorului. Constituie un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor dobândite de elevi, evaluarea făcîndu-se obiectiv. La limba engleză, această evaluare este 
utilă examenelor Cambridge și IELTS, în urma cărora elevii pot obține certificatul de atestare a nivelului 
lor de cunoștințe de limbă engleză. 

Portofoliul – constă în teme pentru acasă, compuneri, fișe de lucru, ele fiind un instrument de 
evaluare sau autoevaluare. Portofoliul include toate compunerile pe un întreg semestru. 



Proiectul – în care profesorul formulează tema, explică sarcinile de lucru și perioada de realizare. 
Folosesc proiectul pe diverse teme ca tradiții și obiceiuri de Crăciun la englezi și americani, de Sfântul 
Valentin, etc. 

În concluzie, evaluarea în procesul de învățământ trebuie văzută nu numai ca un control al 
cunoștințelor oferite sau ca mijloc de măsurare obiectivă ci și o metodă de perfecționare. De aceea, ea este 
deosebit de importantă în întreg procesul instructiv-educativ. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. APOSTOL IULIANA – ANDREEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE POMPEIU” BROSCĂUȚI, 

 JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 Evaluarea inițială este un element important al procesului instructiv-educativ.  
 Evaluarea inițială constă într-un test de evaluare alcătuit din diverse categorii de itemi care au în 

vedere cuprinderea integrală a materiei studiate într-un an școlar. La Limba și literatura română, pe lângă 
itemii de completare sau cu răspuns scurt, de tip pereche sau cu alegere multiplă, este foarte important ca 
elevii să aibă de redactat o compunere cu respectarea cerințelor stricte. În acest fel se verifică redactarea, 
registrul de comunicare, stilul și vocabularul, așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea, ortografia, 
punctuația.  

 Compunerile cu un anumit număr de rânduri îi obligă pe elevi să se concentreze și să realizeze o 
creație complexă, pe o temă dată. Testele se corectează după un Barem de evaluare și de notare iar 
rezultatele se discută în cadrul comisiei metodice și se prezintă individual părinților, insistând asupra 
aspectelor negative constatate, pentru a se urmări îmbunătățirea lor.  

 În articolul de față voi discuta despre evaluarea inițială desfășurată la începutul fiecărui an școlar. 
Referindu-mă la disciplina pe care o predau la gimnaziu - Limba și literatura română pot afirma că acest 
tip de evaluare mă ajută să observ măsura în care elevii stăpânesc acele cunoștințe necesare pentru buna 
desfășurare a orelor viitoare. De asemenea rezultatele testelor inițiale îmi sunt folositoare pentru a-mi 
organiza munca și a stabili ce strategii trebuie să aplic pentru ca elevii să poată atinge competențele specifice 
disciplinei de studiu predate de către mine dar și pe cele generale după 4 ani de studiu.  

 Faptul că notele de la testele inițiale nu se consemnează în catalog este, de cele mai multe ori, o sabie 
cu două tăișuri: unii elevi vor privi evaluarea ca pe un exercițiu necesar activității de învățare însă alții o 
vor trata cu superficialitate, neînțelegând importanța acestor teste în munca viitoare pe care o va depune 
cadrul didactic la orele de curs. 

 Testele de evaluare inițială reprezintă punctul de plecare, la început de an, pentru fiecare cadru 
didactic în general și pentru mine, în mod special. 

 Informațiile relatate mai sus sunt rezultatul experienței de la catedră dobândită în cei 12 ani de 
învățământ, prin urmare nu voi menționa o bibliografie anume.  



IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, APOSTOL SANDICA 
 
 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. 

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 initiala 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. 
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. 

 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).  



• 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). 
 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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EVALUARE INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV.PREȘC. APOSTOL SIMONA 
GRĂDINIȚA P.P.NR.2, PAȘCANI 

 
 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 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. Acestea 
au fost corelate cu indicatorii specifici grupei mijlocii (37-60 luni ) din Reperele fundamentale privind 
învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 ani ( RFÎDTC) 

 Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale a fost utilizat 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, pictura,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. 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:  
A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 
 A.1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare  
 Indicatori: 37. Participã cu entuziasm în diverse activitãți fizice: alergare, cãțãrare, aruncãri, 

rostogoliri, dans etc. 
 A.1.3. Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activităţi variate 
 Indicatori: 58.Utilizeazã diverse materiale din centrul de artã (creioane, pensule, bureți, pictura cu 

degetele etc.). 
A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
 A.2.2. Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. 
 Indicatori: 80. Demonstreazã o mai bunã coordonare oculo-motorie (prinde mingea dupã ce a fost 

aruncatã spre pãmânt). 
A.3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 
 A.3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale  
 Indicatori: 111. Își spalã mâinile și și le șterge înainte de masã și dupã utilizarea toaletei, fãrã 

sprijinul adultului. 
Mijlocul de realizare și tema: ”Drumul de acasă la grădiniță” –DPM-activitate psiho-motrică 

(parcurs aplicativ-forme de mers și alergare),”Zâna Anotimpurilor”- DEC-activitate artistico-plastică 
(pictură), ”Animal sau plantă?”- DEC-activitate artistico-plastică (modelaj), ALA- Joc de atenție: ”Prinde 
mingea”, ”Mă spăl pe mânuţe/Că sunt mai drăguţe!”-ADP- deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

Itemi  
I1 – Execută corect tipurile de mers și alergare învățate - 2 p (Comportament A.1.2) 
I2 – Utilizează pensula și degetele pentru realizarea unor lucrări artistico-plastice -2 p ( 

Comportament A.1.3 ) 
I3 – Frământă corespunzător plastilina, modelând-o sub diverse forme 2p (Comportament A.1.3) 
I4 – Execută corect aruncarea și prinderea mingii -2p (Comportament A.2.2) 
I5 – Își spalã mâinile și și le șterge înainte de masã și dupã utilizarea toaletei -2 p (Comportament 

A.3.2) 
 Centralizare pe domeniu de dezvoltare: Centralizare pe comportamente:  
A – comportament e atins: 8-10 p A – comportament  atins: 2 p 
D – comportamente în dezvoltare: 5-7 p D – comportament în dezvoltare: ˂ 2 p 
NS – comportamente care necesită sprijin: 2-4 p NS – comportament care necesită sprijin: ˂ 1 p 



 
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:  
B.1.Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  
 B.1.3.Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 
 Indicatori :188. Coopereazã, face schimb de obiecte în joc 
B.2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 
 B. 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 
 Indicatori : 220. Recunoaște comportamentul pozitiv al altor copii. 
B.3.Conceptul de sine  
 B.3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice 
 Indicatori : 265. Folosește corect pronumele (nu mai folosește persoana a III-a pentru a se referi la 

sine). 
B.4 Autocontrol și expresivitate emoțională 
 B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de 

artă,etc. 
 Indicatori: 295. Asociazã emoțiile cu cuvinte și expresii faciale. 
Mijlocul de realizare și tema: ALA-„La grădiniță” ( Joc de rol), „Micul constructor”( Construcții); 

”Așa da, așa nu!” – DOS-educație pentru societate (lectură după imagini) ; ”Să mă prezint”, ”Termometrul 
emoțiilor”,-ADP-Întâlnirea de dimineață; 

 
Itemi  
I1 – Cooperează cu ceilalți colegi în realizarea unor activități diverse, schimbă, împart obiecte și 

jucării între ei -2 p (Comportament B.1.3) 
I2 – Selectează imaginile cu comportamente pozitive -2p (Comportament B.2.2) 
I3 – Își spune corect numele, prenumele și vârsta - 2p (Comportament B.3.2) 
I4 – Precizează minim două emoții învățate, imitându-le prin expersii faciale -2 p (Comportament 

B.4.1) 
I5 – Asociază emoția exprimată în imagini cu o situație în care au trăit acea emoție- 2p 

(Comportament B.4.1)  
Centralizare pe domeniu de dezvoltare: Centralizare pe comportamente:  
A – comportament e atins: 8-10 p A – comportament  atins: 2 p 
D – comportamente în dezvoltare: 5-7 p D – comportament în dezvoltare: ˂ 2 p 
NS – comportamente care necesită sprijin: 2-4 p NS – comportament care necesită sprijin: ˂ 1 p 
 
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate: 
C.1.Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
 C.1.1.Manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi  
 Indicatori : 306. Experimenteazã materiale noi și combinații noi de materiale. 
C.2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități) 
 C. 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
 Indicatori : 337. Își menține atenția concentratã pe sarcinã între 5 și 10 minute. 
C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ 
 C.3.2.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative 
 Indicatori : 352. Își exprimã ideile prin activitãți artistice, construcții, muzicã sau mișcare 
 
Mijlocul de realizare și tema: ”Rochița păpușii”-DOS-activitate practică, ALA-”Îmi construiesc o 

jucărie”(Construcții),” „Jucăria preferată” (Artă-desen) ”Cutiuța cu surprize” – DEC-activitate muzicală, 
”Muzică și dans cu Gașca Zurli”- DPM-activitate psihomotrică, DEC-activitate muzicală,  
  



Itemi  
I1 – Combină diverse materiale pentru realizarea unei lucrări artistico-plastice/practice -2p 

(Comportament C.1.1) 
I2 – Realizează diverse construcții prin ansamblarea/alăturarea/îmbinarea a minim trei materiale 

diferite din cele puse la dispoziţie-2 p(Comportament C.1.1) 
I2 – Finalizează lucrarea artistico-plastică, respectând tema dată -2 p (Comportament C.2.1) 
I3 – Interpretează singur sau în grup, cu ajutor din partea educatoarei ,un cântec învățat -2 p 

(Comportament C.3.2) 
I4 – Execută mişcările sugerate de textul cântecului/jocului muzical -2 p (Comportament C.3.2) 
 
Centralizare pe domeniu de dezvoltare: Centralizare pe comportamente:  
A – comportament e atins: 8-10 p A – comportament  atins: 2 p 
D – comportamente în dezvoltare: 5-7 p D – comportament în dezvoltare: ˂ 2 p 
NS – comportamente care necesită sprijin: 2-4 p NS – comportament care necesită sprijin: ˂ 1 p 
 
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate: 
D.1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă)  
 Indicatori : 367. Participã la discuțiile unui grup ascultând interlocutorii pentru un timp scurt. 
 D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 
 Indicatori : 382. Demonstreazã un grad înalt de înțelegere și participare în conversații alãturi de 

copii sau adulți 
D.2.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
 D.2.1. Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii 
 Indicatori : 409. Își exprimã propriile opinii folosind cuvinte, gesturi sau diferite semne. 
D.3.Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute 
 D.3.1. Participarea la experiențe de lucru cu cartea; cunoașterea și aprecierea cărții  
 Indicatori : 491.Recitã o strofã sau repetã ultimul vers al unei poezii preferate sau redã cuvinte, 

expresii, sintagme, din povestea preferatã. 
 
Mijlocul de realizare și tema: „Să vă povestesc ce am făcut...”-ADP ( Întâlnirea de dimineață) ,”În 

lumea poveștilor”- DLC-educarea limbajului (convorbire), ”Cutiuța cu surprize” – DLC-educarea 
limbajului (joc didactic) , ”Ce frumoase sunt cărțile din grădinița mea!”ALA-Bibliotecă;  

 
Itemi  
I1 –Ascultă interlocutorul în timp ce vorbește, așteptându-și rândul la dialog/replică/răspuns -2p 

(Comportament D.1.1) 
I2 – Povestește un eveniment sau o poveste cunoscută, respectând succesiunea evenimentelor -2p 

(Comportament D.1.2) 
I3 – Recunoaște din ce poveste sunt imaginile selectate, denumind personajele din imagine -2 p 

(Comportament D.1.2) 
I4 – Iși exprimă propriile opinii și sentimente vis-a-vis de comportamentul unor personaje din povești 

-2p (Comportament D.2.1) 
I5 – Redă dialogul dintre personajele din scena ilustrată pe imagine, interpretând rolul acestora- 2 p 

(Comportament D.3.1) 
 
Centralizare pe domeniu de dezvoltare: Centralizare pe comportamente:  
A – comportament e atins: 8-10 p A – comportament  atins: 2 p 
D – comportamente în dezvoltare: 5-7 p D – comportament în dezvoltare: ˂ 2 p 
NS – comportamente care necesită sprijin: 2-4 p NS – comportament care necesită sprijin: ˂ 1 p  



E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
 
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate: 
E.1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
 E.1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat 
 Indicatori :589. Identificã unele caracteristici în funcție de care se pot face comparații (mãrime, 

culoare, formã etc.). 
E. 2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 
cunoașterea mediului apropiat 
 E. 2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 
 Indicatori: 622.Utilizeazã numerele și numãratul în activitãți cotidiene (numãrã câți copii sunt în 

grup, numãrã câte farfurii sunt pe masã etc.). 
 E. 2.3. Identificarea şi numirea formelor obiectelor din mediul înconjurător 
 Indicatori: 650. Identificã și numește: cercul, pãtratul, triunghiul.  
E.3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 
 E.3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului 
 Indicatori : 693. Sorteazã ființele vii și plantele dupã mediul de viațã sau caracteristicile lor (ființe 

terestre/ marine sau legume/fructe/flori).  
 E.3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului 
 Indicatori: 715. Poate descrie caracteristicile anotimpurilor. 
 
Mijlocul de realizare și tema: ” La magazinul de jucării ” DȘ-activitate matematică (joc didactic), 

”Spune cum sunt!” -DȘ-activitate matematică (joc logico-matematic), ”Zânele Anotimpurilor” – DȘ-
cunoașterea mediului (lectură după imagini) , ”Animal sau plantă?” – DȘ-cunoașterea mediului (joc 
didactic)  

 
Itemi  
I1 – Raportează corect numărul și cifra la cantitate și invers -2p (Comportament E.2.1) 
I2 – Identifică și denumește figurile geometrice învățate ( cerc, pătrat, triunghi) -2p (Comportament 

E.2.3)  
I3 –Sortează obiectele după mărime, culoare și formă alcătuind mulțimi -2p (Comportament E.1.2) 
I4 – Sortează ființele vii de plante, alcătuind mulțimi după caracteristicile lor -2p (Comportament 

E.3.2) 
I5 – Descrie caracteristici ale anotimpurilor primăvara, vara, toamna și iarna, pe baza imaginilor -2p 

(Comportament E.3.3) 
 
Centralizare pe domeniu de dezvoltare: Centralizare pe comportamente:  
A – comportament e atins: 8-10 p A – comportament  atins: 2 p 
D – comportamente în dezvoltare: 5-7 p D – comportament în dezvoltare: ˂ 2 p 
NS – comportamente care necesită sprijin: 2-4 p NS – comportament care necesită sprijin: ˂ 1 p 
 
* Dimensiunile de dezvoltare și comportamentele sunt preluate așa cum apar în Curriculum pentru 

educație timpurie 2019. Acestea au fost corelate cu indicatorii corespunzători grupei mijlocii (37-60 luni) 
din Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani.  

 



 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU 

REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR APOSTU AURA FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ, ALBEȘTI 

ȘCOALA GIMANZIALĂ GALA GALACTION, MANGALIA- BIOLOGIE 
 
Evaluarea ințială poate fi considerată temelia pe care se începe constuirea competențelor specifice de 

specialitate la începutul anului școlar. Astfel, noile cunoștințe care vor fi asimilate în noul an școlar, noile 
cărămizi ale cunoșterii care se vor adăuga prin activitatea de învățare a elevilor, vor dispune de o temelie 
mai solidă sau mai instabilă.  

Evaluare initială ar trebui să constituie în mod ideal, mai ales o formă de autoevaluare astfel, elevul 
să își conștientizeze nivelul la care se situează la începutul anului școlar din punct de vedere al 
competențelor specifice de specialitate și în funcție de rezultatul de la evaluarea inițială să își propună noi 
obiective pe care să le îndeplinească până la sfârșitul anului școalar, să se autodepășească. De preferat ar fi 
ca evaluările inițiale să fie păstrate în portofoliile elevilor, astfel încât să își urmărească propriul parcurs 
de-a lungul ciclului gimnazial. Toate aceste evaluări înițiale ar trebui să le dezvolte elevilor capacitatea de 
autoevaluare, de stârnire a spiritului autodepășire, atitudini necesare și pentru viitorul adult.  

Un exemplu de evaluare inițială pentru clasa a-Va pe care am conceput-o în acest an școlar, în 
activitatea didactică la disciplina biologie 

1. Completeză desenul cu noțiunile corespunzătoare (organele unei plantei)  

 
 2. Coloana A cuprinde exemple de plante și animale, iar coloana B mediile de viață ale acestora. 

Scrieți, în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 
 A B 
 –– 1. nufăr, alge, trestie, crap    a) mediul terestru 
 –– 2. Vulpe, in, grâu, piersic    b) mediul aerian 
 –– 3. albină, fluture, vultur, pescăruș   c) mediul suteran  
        d) mediul acvatic  
 3. Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că 
 afirmația este adevărată, scrieți, în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare, litera A. 
 Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare, litera F  
 și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată.  
 –– a. Delfinul face partre din grupul mamiferelor. 
 –– b. Tulpina absoarbe apa cu sărurile minerale din sol. 
 –– c. Frunza este ”bucătăria” plantei. 
 –– d. Fructul se transformă în floare.  



 

 IV. Încerciuește litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
 1. Tuberculul la cartof este: 
 a. tulpină aeriană c. tulpină subterană  b. bulb d. sămânța  
 
 2. Plante specifice pădurilor de foiase:  
a. bradul și molidul b. stejarul și fagul c. mărul și caisul d. grâul și secara 
  
 3. Insectă polenizatoare:  
a. șoarecele b. albina c. Furnica d. tânțarul  
 
V.Casetele cu imagini, notate cu A,B,C redau etape din ciclul de viață al grâului 
 

 A  B  C  
 
 Identifică ordinea corectă de formare a grâului  
  
 
 VI. Subliniază cu o linie mamiferele:  
 vrabie, liliac, caras, cămilă , urs, vultur, râs, elefant, balenă, pescăruș 
  
 VII. Scrie două măsuri de protecție a mediului înconjurător. 
  
 VIII. Enumeră două lucrări de îngrijire a plantelor dintr-o livadă  
 
 
 
Bibliografie 
https://www.magicgardenseeds.com/The-Good-To-Know/Common-dandelion-(Taraxacum-

officinale)-A.1097 
https://www.google.com/search?q=grau+incoltit&sxsrf=ACYBGNQJ0ZwWlJTO6Q7JxNlRU1_oL

khjsA:1572090749218&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCuqW17rnlAhXxpIsKHaSjCI
wQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657#imgrc=rOO2BrFXKZyDLM 

https://www.magicgardenseeds.com/The-Good-To-Know/Common-dandelion-(Taraxacum-officinale)-A.1097
https://www.magicgardenseeds.com/The-Good-To-Know/Common-dandelion-(Taraxacum-officinale)-A.1097


 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 
 

PROF. ARCHIP DIANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÎRNOVA, JUDEȚUL IAȘI 

 
La orice început de ciclu de învățământ se aplică evaluarea inițială la fiecare disciplină de studiu 

pentru a se constata nivelul de cunoștințe al elevilor și posibilele probleme pe care aceștia le întâmpină în 
rezolvarea sarcinilor trasate. La disciplina Istorie, evaluarea inițială este scrisă, având în componența sa mai 
multe categorii de itemi: obiectivi, semiobiectivi și/ sau subiectivi. 

În momentul elaborării unui test la disciplina Istorie, fie el inițial, sumativ sau final, trebuie avute în 
vedere următoarele aspecte: 

- recapitularea materiei în vederea reactualizării cunoștințelor care urmează să fie evaluate. În acest 
context pot fi identificare lacune și/ sau informații care trebuie reexplicate pentru că inițial nu au fost pe 
deplin înțelese de către elevi; 

- elaborarea testului propriu-zis, care este necesar să corespundă nivelului clasei, puterii de înțelegere 
a elevilor și capacității acestora de a rezolva sarcinile trasate de profesor. De asemenea, este important să 
existe un echilibru între tipurile de itemi folosiți în realizarea testului pentru a da elevilor șansa să 
demonstreze atât capacitatea lor de sinteză a informației (de exemplu, rezolvarea sarcinilor care presupun 
alegerea răspunsului corect din mai multe variante oferite, completarea spațiilor libere dintr-un text cu 
termenii potriviți aleși dintr-o listă dată, asocierea faptelor istorice cu perioada de timp în care au avut loc 
sau cu personajele participante la acestea, etc.), cât și exprimarea liberă pe baza unui subiect/ a unei teme 
date (de exemplu: eseu argumentativ, eseu descriptiv); 

- corectarea testului ținând cont de soluțiile prezente în baremul de corectare și notare. 
Evaluarea inițială la disciplina Istorie permite identificarea problemelor/ dificultăților pe care le au 

elevii în rezolvarea itemilor obiectivi, semiobiectivi și/ sau subiectivi regăsiți într-un test dat. De cele mai 
multe ori, dificultățile întâmpinate sunt următoarele: de identificare a zonelor istorico-geografice; de 
vocabular și recunoaștere a unor termeni istorici; de exprimare, care de cele mai multe ori este incoerentă, 
greoaie, inadecvată disciplinei de studiu; de organizare coerentă și logică a ideilor în scris; de redactare a 
unui text pornind de la un plan dat. Prin întocmirea și punerea în aplicare a unui program de măsuri 
ameliorative poate fi îmbunătățită performanța elevilor la disciplina Istorie. Ca măsuri ameliorative la 
dificultățile/ problemele cel mai des întâlnite, pe care le-am notat mai sus, putem aminti: exerciții de 
realizare a unor enunțuri în care să se utilizeze termeni istorici; exerciții de formulare a ideilor principale 
sau de realizare a unui rezumat; exerciții de descriere a unor personaje istorice, pornind de la imagini și/ 
sau texte; lectura unor texte diverse, cu scopul de a înțelege semnificațiile acestora și de a putea desprinde 
informații provenind din mai multe surse istorice; exerciții de exprimare a propriei opinii în legătură cu un 
fapt istoric sau un personaj din istoria universală sau istoria românilor. Utilizarea cât mai frecventă a 
măsurilor ameliorative în lucrul cu elevii are efecte benefice deoarece aceștia deprind lucrul cu sursele 
istorice. 



 

FIȘĂ DE EVALUARE 
 

PROF. ARDEIU IULICA DANIELA,  
COLEGIUL TEHNIC MOTRU, GORJ 

 
Clasa a X-a B, an școlar 2019-2020 
Măsurarea mărimilor tehnice 
 Timp de lucru: 50 minute Se acordă: 1 punct din oficiu 
 
I. Încercuiți litera corespunzătoare variantei corecte: 
1. Presiunea atmosferică se măsoară cu: 
a. Manometru cu element elastic;          

           0.5p 
b. Barometru;             

             
 0.5p 

c. Vacuummetru.            
             
 0.5p 

2. Cu dinamometrul se măsoară: 
a. Masa corpurilor;            

             
 0.5p 

b. Forța;             
              
  0.5p 

c. Debitul.             
              
  0.5p 

 

II. În cazul în care apreciați că afirmația este adevărată, încercuiți litera A; dacă apreciați că 
afirmația este falsă, încercuiți litera F: 

1. Forța este o mărime fizică fundamentală. 

A / F             
              
   0.5p 

2. Tahometrul este utilizat pentru măsurarea turației. 

A / F              
              
   0.5p 

3. Unitatea de măsură pentru presiune, în Sistemul Internațional este Pa. 

A / F              
              
   0.5p 

4. Greutatea unui corp se obține prin cântărire. 



 

A / F              
              
   0.5p 

 

III. Stabiliți prin săgeți corenspondența între coloana A și B astfel încât afirmațiile să fie 
corecte. 

 A B 

1. Timp      a. km/h 
2. Presiune     b. L/s 
3. Debit volumetric  c. secundă 
4. Viteză      d. bar 

         e. kg/s 

              
           0.5p la fiecare răspuns 
corect 

 

IV. Completați spațiile libere astfel încât afirmațiile de mai jos să fie adevărate: 
1. Balanțele tehnice se utilizează pentru cântăriti de precizie      

     0.5p 
2. Cronometrul se utilizează pentru măsurarea        

        0.5p 

 

V. Se dau următoarele unități de măsură: 1N/m2, 1 bar, 1 atm, 1 Pa. 
a. Identificați mărimea fizică corespunzătoare unităților de măsură date    

   0.5p 
b. Determinați relațiile de echivalență dintre unitățile de măsură date.     

    0.5p 

 



 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ARDELEAN CLAUDIA FLORINA 
LICEUL GRECO-CATOLIC ”IULIU MANIU” , ORADEA 

 
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 elevilor, - Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor 
propuse, - Măsurarea rezultatelor aplicării programei, - Evaluarea rezultatelor 

Printre cele mai importante funcții ale evaluării se regăsesc: funcția costatativă, funcția diagnostică 
și funcția predictivă. Formele de evaluare utilizate în învățământul preșcolar sunt evaluarea inițială, 
evaluarea, evaluarea continuă (formativă), evaluarea finală (sumativă). 

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. 
 Metodele și tehnicile de evaluare utilizate în grădiniță pot fi tradiționale ( evaluare orală, evaluare 

prin probe practice și evaluare scrisă), complementare ( observarea sistematică a copilului, investigația, 
portofoliul, proiectul ) și interactive (Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, Ciorchinele, Posterul, 
Diagrama Venn, Tehnica florii de nufăr, Cubul, Cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.). 
  



 

Model de fișă de evaluare inițială pentru activitate matematică, grupa mare. 
 
1.Trasează în chenar tot atâtea liniuțe câte elemente sunt în mulțimea dată. 
 

     

 
2. Formează o mulțime cu 3 elemente. 

 

 
 
3.Colorează atâția fluturași cât îți indică cifra. 
       2        

              
     4 

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
În concluzie, evaluare inițială este deosebit de importantă deoarece fără cunoașterea capacităților 

generale de invățare ale copiilor,al nivelului de cunoștințe, deprinderi si abilități de care dispun preșcolarii, 
procesul de învățământ nu ar putea fi eficient. 

 

 

 



 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL GIMNAZIAL 
 

PROF. ARDELEAN ELENA 
LICEUL DE ARTĂ „IOAN SIMA” ZALĂU 

 
Evaluarea inițială este o componentă a procesului de predare-învățare-evaluare. Aceasta se aplică „la 

începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi 
chiar al unei lecţii”. Are ca scop punerea elevilor în situația de a-și reaminti cunoștințele și deprinderile 
dobândite în anii anteriori, pe de o parte, iar pe de altă parte, profesorul își poate forma o oarecare imagine 
asupra nivelului cognitiv pe care îl au elevii (funcția de diagnoză). În funcție de rezultatele obținute, atât 
elevii cât și profesorul pot să își planifice activitățile educative în vederea obținerii unor cunoştinţe, abilităţi 
şi atitudini necesare participării active la viaţa cotidiană (nevoile de învățare), precum și nevoile de sprijin 
necesare elevului pentru a preveni eșecul în procesul educativ (funcția de prognoză).  

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, pe parcursul mai multor ore. 

Datorită importanței evaluării inițiale, aceasta nu se poate realiza printr-o singură metodă. Se 
recomandă utilizarea unor metode diverse, cum ar fi: chestionarea, intervievarea individuală, testarea 
formală, activitatea de grup etc. 

De exemplu, la disciplina geografie, testarea scrisă trebuie să cuprindă diferite tipuri de itemi: 
• ITEMI OBIECTIVI 
Acest tip de itemi prezintă anumite avantaje: pot fi corectaţi si notaţi obiectiv; pot acoperi o gamă 

largă de obiective; sunt relativ uşor de administrat, corectat si notat; permit un feed-back rapid; permit 
utilizarea informaţiilor în scop diagnostic. 

Itemii obiectivi pot fi: 
-cu alegere duală : solicită răspuns de tip DA-NU, ADEVĂRAT-FALS 
Ex : România este situată pe continentul Asia. Adevărat/Fals 
 România este o țară dunăreană. Da/ Nu 
-de tip pereche (de asociere) –solicită stabilirea de corespondențe, asociaţii între elementele aşezate 

pe două coloane 
Ex : În coloana A sunt notate denumiri, iar în coloana B elemente naturale și antropice. Realizează 

corespondența între cele două coloane folosind săgeți.  
 A B 
 Mureș lac 
 Timișoara munte 
 Sfânta Ana oraș 
 Bucegi râu 
 -itemi cu alegere multiplă –solicită alegerea unui singur răspuns corect dintr-o listă de soluţii. 
Ex.: Cei mai înalți munți din România sunt:  
a. Bucegi c.Retezat 
b. Făgăraș d.Bihor 
• ITEMI SEMIOBIECTIVI 

Solicită din partea elevilor ,,producerea de răspuns”, de regulă scurt, care va permite formularea unor 
judecăţi de valoare din partea profesorului privind corectitudinea răspunsului oferit. Pot fi: 

-itemi cu răspuns scurt –întrebare directă care solicită ca răspuns o expresie, un cuvânt, număr, 
simbol. 

Ex.: Ce lungime are Dunărea de la izvor până la vărsare ? 

Ce punct cardinal indică Steaua Polară? 



 

-itemi de completare – se completează spațiile libere cu unul, două cuvinte care să se încadreze în 
contextul dat. 

Ex.: Dunărea se varsă în Marea…………….unde formează o......... 

-întrebări structurate- constă în întrebări legate printr-un element comun.Răspunsul de la fiecare 
subîntrebare nu trebuie să fie dependent de răspunsul corect la întrebarea precedenta. 

Ex.: Se dau următoarele denumiri referitoare la continentul Europa: Carpați, Dunăre, Europa, 
România, Asia, Volga, Ural, Alpi. 

1.Precizaţi care este continentul pe care este așezată România.  

2.Precizează numele celui mai lung fluviu din Europa. 

3.Alege numele lanțului montan din România și precizează înălțimea maximă a acestuia. 

 

• ITEMI SUBIECTIVI 
 Solicită un răspuns deschis. Sunt utilizaţi pentru evaluarea unor obiective de complexitate ridicată 

(analiză, sinteză, evaluare, transfer). Pot fi : 
 - rezolvare de probleme (situaţii –problemă)  
Ex. Explicaţi de ce România are climă temperată. 
-itemi de tip eseu – solicită elevilor să construiască un răspuns liber. Poate fi eseu structurat (după un 

plan) sau eseu liber (valorifică gândirea creativă, originalitatea, creativitatea, nu impune cerinţe de 
structură). 

Ex.: Analizează graficul alăturat și caracterizează tipul de climă redat de acesta. 
Muriel Green constată că, de multe ori, evaluarea inițială este un exercițiu birocratic, dar feed-back-

ul oferit în timpul și în urma evaluării inițiale centrată pe elev presupune creșterea încrederii în forțele 
proprii a elevului, implicarea într-o măsură cât mai mare a elevului în propria dezvoltare și nu doar 
sugerarea excesivă de către profesor a unor soluții.  

 
Bibliografie 
Radu, Ion., Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117) 
Guidance for assessment and learning/Initial and diagnositic assessment: a learnercentred process, 

SFLIP/GAL-3, The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning (QIA),2008 
Green, Muriel, Improving initial assessment in work-based learning, Learning and Skills 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE ALE PREŞCOLARILOR 
 

PROF.INV.PRESC. ARDELEAN NELI 
 
George Bernard Shaw, 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. 

 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 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. 

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 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 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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IMPORTANȚA EVALUĂRILOR INIŢIALE 
 

INV. ARHIRE SORINA 
SC. GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VALENI,JUD.VASLUI 

 
 Prin intermediul testelor inițiale se are în vedere la începutul fiecărui an școlar măsurarea şi 

aprecierea rezultatelor obţinute, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în activitate, cu 
scopul de a lua decizii privind ameliorarea activităţii în etapele viitoare. 

 La începutul acestui an şcolar, în cadrul fiecărei comisiei metodice s-a discutat şi s-a hotărât câte un 
model de testare iniţială, conform precizărilor şi modelului propus anul școlar anterior de Ministerul 
Educaţei Naționale. Modelele de teste inițiale împreună cu baremele se află la fiecare comisie metodica.  

 Scopul testării iniţiale a fost de a observa, analiza şi depista lacunele şi dificultăţile pe care elevii le 
au în însuşirea competențelor la fiecare disciplină. Testările inițiale permit și părinților să afle care este 
parcursul școlar al copiilor ,prin intermediul informațiilor personalizate. 

 Printre metodele utilizate se numără:- metode de evaluare orală 
-metode de evaluare practică (Ex.Scrierea funcțională clasa a III-a: 
1.Completează cartea poştală adresată părinţilor (imaginează-ţi că eşti la mare). 
 2. Redactează o felicitare adresată bunicii cu ocazia Crăciunului. 
 3. Realizează trei enunţuri de reclamă pornind de la imagine.) 
-metode de evaluare scrisă 
-metode de evaluare moderne/alternative/complementare : autoevaluarea,observarea sistematică 

a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă ,investigaţia ,proiectul . 
 Testele utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile-model oferite până acum de Centrul 

Naţional de Evaluare şi Examinare, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări 
referitoare la specificul testelor. 

 Testele au fost programate după săptămânile de recapitulare , cu scopul de a reîmprospăta 
cunoştinţele dobândite anterior; toţi elevii au primit informaţiile şi recomandările necesare din timp (scris 
citeţ, ordonat, corect şi cu răspunsul adecvat cerinţei, aşezarea în pagină, , răspunsuri complete, citirea cu 
atenţie a subiectului etc.). 

 
 După aplicarea testelor iniţiale rezultatele s-au centralizat la nivelul fiecărei catedre .Rezultatele au 

determinat inițierea unui plan de măsuri care să amelioreze aceste rezultate. 
 Monitorizarea aplicarii acestor teste la noi în școală se face de către echipa CEAC prin completarea 

fișelor de monitorizare a orarului, pentru a se vedea dacă se respectă programul de recapitulare prevăzut la 
începutul anului școlar, prin observarea modelelor de teste, a greșelilor tipice înregistrate la nivelul fiecărei 
discipline, a planului de măsuri ce urmează să fie respectat de către fiecare cadru didactic, toate acestea 
fiind în raportul privind testele inițiale , de la fiecare comisie. 

 
 MASURI: 
-respectarea măsurilor ameliorative stabilite la fiecare disciplina : 
*Ore suplimentare; 
*Teme pentru casa; 
*Observare sistematica; 
*Lecturi suplimentare; 
*Teme diferențiate/fișe de lucru diferentiate 
- respectarea planului de îmbunătățiri de la nivelul fiecărei comisii; 
- intocmirea planificărilor ținând cont de rezultate și de particularitatile individuale și de vârstă.  
 
Funcţiile evaluării: 
a) Identificarea sau verificarea achizi’iilor 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 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

permiselor 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. 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt 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 şi să înţeleagă 
importanţa evaluării. 

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 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. 

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. 

 



 

NOUL CURRICULUM ȘI NOUA PARADIGMĂ PRIVIND EVALUAREA 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROFESOR ARITON GABRIELA 
GRĂDINIȚA P.P. NR.47 GALAȚI 

 
De ce un nou curriculum? 
O privire de ansamblu, orientată spre evoluția curriculumului românesc, relevă un nou curriculum 

pentru educație timpurie care să respecte tendințele de la nivel internațional. Astfel prezentul curriculum a 
fost aprobat în luna august 2019 și își propune să fie un ”curriculum pentru educație timpurie dinamic-
evolutiv, prin preluare, adăugare și adaptare la noile contexte” (Suport pentru explicitarea și înțelegerea 
unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, p.6); 

Necesitatea unei noi reforme curriculare poate fi exprimantă prin următorii factori: 
- curriculum care are la bază scopuri/obiective, valori și abordări care abilitează copilul, într-o 

manieră holistică, să își atingă potențialul maxim; 
-  curriculum care cere personalului să colaboreze cu copilul, colegii și părinții și să reflecteze 

asupra practicilor personale; 
-  curriculum comprehensiv, integrat, diversificat (oportunităţi şi alegeri atât pentru elevi, cât şi 

pentru profesori);  
-  învăţare colaborativă, competențe, atitudini și valori transversale și transferabile, utile pentru 

dezvoltarea personală și socială; 
-  predare de tip brain-friendly manner (participare activă, explorare, interacțiune, cooperare, 

performanţa fiecăruia în raport cu sine, umanizarea elevilor, reușita individuală devine reușita tuturor); 
-  apropierea elevilor de o adevărată cultură a învăţării, orientată spre a alege să înveţi şi spre un 

program de ascultare a ceea ce elevul spune, care să încurajeze simţul gestiunii propriei învăţări, al 
responsabilităţii şi o atitudine activă. 

De asemenea, aduc în discuție o serie de argumente principale ce sunt favorabile acestor schimbări 
curriculare din cadrul educației timpurii, printre care amintesc: 

- necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel European, cu 
impact și cu implicaţii semnificative; 

- corelarea cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul sistemului 
educaţional românesc; 

- corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare; 
- atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale de 

referinţă pentru domeniul educaţiei; 
- necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia 

antepreşcolară şi educaţia preşcolară, evitându-se abordarea lor fragmentată;  
- accentuarea rolului jocului liber și al activităților integrate în procesul de învățare; 
- trecerea de la un curriculum pe obiective spre un curriculum care are în vedere competențele 

viitoare ale copilului, în contextul în care la toate nivelurile de învățământ a fost operată această modificare.  
 Un alt element ce trebuie precizat este modificarea noului curriculum pentru educație timpurie, 

modificari printre care se numără:  
- eliminarea părții tabelare cu exemple de comportamente și conținuturi pe fiecare temă anuală de 

studiu; 
- eliminarea detaliilor privind conținuturile întâlnirii de dimineață, care vizau o serie de elemente 

privind autocunoașterea, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor etc.; 
- revizuirea planului de învățământ, prin adăugarea activităților specifice intervalelor de vârstă 

aferente nivelului antepreșcolar și prin eliminarea coloanei cu număr de activități; 
- revizuirea Fișei de apreciere a progresului copilului, a programului zilnic de activitate și a 

machetei privind planificarea activităților (inclusiv adăugiri aferente grupei de vârstă 0-3 ani); 
- reconfigurarea modalităților de desfășurare organizatorică și financiară a activităților opționale; 
- accentuarea rolului jocului liber în viața copilului antepreșcolar și preșcolar și alocarea unei/unor 

perioade distincte în programul zilnic de activitate; 



 

- reconfigurarea curriculumului pe domenii de dezvoltare, conform prevederilor art.67 (1) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- eliminarea obiectivelor cadru și de referință și înlocuirea acestora cu dimensiuni și comportamente, 
respectiv abilități preluate din RFÎDTC, prin selectarea și reformularea aspectelor și a reperelor, pe domenii 
de dezvoltare. 

În acest context, noul curriculum pentru educaţie timpurie aduce și aspecte de stabilitate: 
- cele șase teme anuale de studiu și descriptivul acestora, utilizate în proiectarea tematică anuală; 
- tipurile de activități pentru nivelul preșcolar: ALA; ADE; ADP și cele cinci domenii experiențiale; 
- maniera integrată de abordare a învățării. 
 
Evaluarea inițială în viziunea noilor contexte curriculare 
Pentru a înțelege mai bine cadrul general de aplicare a evaluării inițiale în educația timpurie trebuie 

să aducem în discuție câteva aspecte importante, și anume: 
- la începutul fiecărui an școlar, primele două-trei-săptămâni (de regulă, până în jurul datei de 1 

octombrie) sunt rezervate culegerii de date despre copii (evaluarea inițială) sub egida Cunoșterea și 
observarea copiilor din grupă (Scrisoarea metodică, 2019, p.5); 

- în cadrul evaluării inițiale se recomandă utilizarea unei palete largi de mijloace și instrumente de 
evaluare și evitarea excesului de fișe de lucru, cu scopul de a conferi copilului siguranță și detașare în timpul 
acestui proces; 

- consemnarea observațiilor asupra copiilor se va realiza în Caietul de observații/Observator 
(Curiculum pentru educație timpurie, 2019, p. 8); 

- analiza diagnostică a observațiilor asupra copiilor; 
-corelarea observațiilor și analizei făcute asupra copiilor cu aspecte din Reperele Fundamentale în 

învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani; 
- prognoza dezvoltării copiilor (reflectată în lista cu minimum de achiziții necesare); 
- selectarea pe domenii de dezvoltare, a dimensiunilor din Curriulum pentru educație timpurie 

(elemente de prognoză generală); 
- asocierea pentru fiecare dimensiune a comportamentelor/abilităților care trebuie urmărite în vederea 

elaborării planificării calendaristice ulterioare; 
- corelarea comportamentelor/abilităților cu descriptivul diferitelor teme anuale de studiu (elemente 

de prognoză focalizată); 
- corelarea temelor anuale de studiu cu diferite evenimente din an (elemente de prognoză asociată; 
- planificarea proiectelor tematie și a activităților zilnice cu copii, urmărind, în permanență, lista cu 

achiziții așteptate în Fișa de apreciere a progresului a copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare. 
 
BIBLIOGRAFIE 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF. ARON ADINA OTILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI, JUD. BACĂU 
 
Evaluarea este actul didactic complex integrat întregului proces de educare și scoate în evidență 

cantitatea informațiilor dobândite, valoarea, eficiența performanțelor într-un anumit punct al actului de 
predare-învățare-evaluare. 

Scopul evaluării este acela de a perfecționa procesul educațional, de a concretiza cunoștințele 
dobândite și de a stabili nivelul la care obiectivele programei de instruire au fost atinse. 

Evaluarea este clasificată, conform didacticii moderne, în evaluare inițială, elavuale continuă și 
evaluare finală. 

Evaluarea inițială este un proces benefic ce are loc la începuturile anului școlar, la care cadrele 
didactice oferă teste eleviilor pentru a cunoaște nivelul clasei și de a ști de unde începe materia. Practic, 
această strategie este necesară la începuturile unui an școlar, a unui ciclu de învățământ sau a unei lecții. 
Ea este premisa de la care pornește reușita pedagogică. 

La începutul unui an școlar, profesorul de limba și literatura română este nevoit să pună în aplicare 
pașii evaluării inițiale pentru a putea stabili obiectivele pe termen lung, mediu sau scurt în cadrul procesului 
de învățământ. Primul pas este de a stabili, de a diagnostica nivelul cunoașterii materiei de către elevi. Al 
doilea pas constă în acțiunile pe care trebuie să le întreprindă cadrul didactic pentru a reuși să-și atingă 
obiectivele, iar elevii să deprindă cunoștințe și aptitudini. Rezultatele evaluării inițiale sunt interpretate din 
perspectiva potențialului de învățare al fiecărui elev în parte. 

De asemenea, profesorul nu va pune accent pe note, ci pe ceea ce elevii au reținut, iar aceștia sunt 
anunțați că rezultatele testelor inițiale nu vor fi notate în catalog, lucru care îi eliberează pe elevi de 
presiunea stresului și se pot relaxa și rezolva cerințele testului cu calm.  

Profesorul de limba și literatura română va realiza interpretarea testelor inițiale și va prezenta elevilor 
analiza SWOT, pentru ca împreună să realizeze o îmbunătățire a acumulării rapide a cunoștințelor.  

Astfel putem afirma că evaluarea inițială este foarte importantă în actul de educație, deoarece 
stabilește premisele de la care profesorul de limba și literatura română trebuie să porneacă ca elevii săi să 
devină pasionați de acest obiect și să atingă obiectivele programei acumulând ușor cunoștințe.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA BIOLOGIE 
 

PROF. NICOLETA ARON 
COLEGIUL ECONOMIC„ ION GHICA” TÂRGOVISTE, JUD DÂMBOVITA 
 
 Evaluarea iniţială devine necesară la începutul unui ciclu de învăţământ, an şcolar sau 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 ale fiecărei lecţii.  

 În toate cazurile ea premerge activităţii în care sunt angajaţi elevii. Este „iniţială” în sensul că „face 
intrarea în...articulând starea precedentă cu starea viitoare”. Rolul ei este de a permite atât profesorului cât 
şi elevului să-şi formeze o reprezentare cât mai corectă posibil asupra situaţiei existente şi asupra cerinţelor 
cărora urmează să le răspundă. 

În concluzie, pot fi considerate ca aparţinând problematicii evaluării iniţiale mai multe idei: 
• evaluarea iniţială este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros, 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. 
 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ – BIOLOGIE clasa a X-a 
 
Numele si prenumele elevului:.................................................................................. 
Clasa.......................................... 
*Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 

depuncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
*Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
PARTEA I (40 de puncte) 
 
1. Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai nevertebratelor, iar coloana A grupele cărora 

aparţin reprezentanţii respectivi. Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera 
corespunzătoare din coloana B. 16 puncte  

 A B 
–– 1. crustacei a) hidra de apa dulce 
–– 2. insecte b) racul de râu 
–– 3. viermi cilindrici c) râma 
–– 4. viermi inelati d) limbricul 
 e) musca 
2. Coloana B cuprinde caracteristicile bolilor genice, iar coloana A numele bolilor care prezintă aceste 

caracteristici. Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din 
coloana B. 

 A B 
–– 1. polidactilie        a) nu disting culoarea rosie de 

cea verde 
–– 2. albinism        b) prezenta unor degete suplimentare 
–– 3. Daltonism       c) piele, păr, iris de culoare albă 
–– 4. hemofilie        d) prezenta unor degete unite 
              e) 

incapacitatea de coagulare a sângelui 12 puncte  
Pentru itemii 3, 4, 5, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 

variantă de răspuns. 
 
3. Cloroplastele : 
a) sunt întâlnite în toate celulele eucariote c) contin clorofilă 
b) au rol în producerea de energie d) au rol în sinteza proteinelor 2 puncte 



 

  



 

4. Respiratia celulară are loc la nivelul: 
a) cloroplastului b) dictiozomilor c) mitocondriilor d) lizozomilor 2 puncte  
 
5. Nucleul are rol în: 
a) digestia intracelulară b) respiratia celulară  
c) producerea de energie necesară celulei d) ereditate      2 puncte 
  
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 6 la 7. Dacă apreciaţi că afirmaţia 

este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F si modificaţi 
parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.  

 
–– 6. Ribozomii sunt constituenti vii cu rol în sinteza proteinelor. 
 
––7. Peretele celular al celulei vegetale contine lipide si proteine. 6 puncte 
  
PARTEA a II-a (50 de puncte) 
Rezolvarea completă a cerinţelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia detest, în 

spaţiul repartizat rezolvării acestora, de la sfârsitul testului de evaluare iniţială. 
1. Păsările aparţin regnului Animal. 
a) Numiti două grupe de păsări.. 
b) Indicati trei adaptări ale păsărilor la zbor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect 
şi în corelaţie următoarele noţiuni: vertebrate, homeoterme, saci aerieni, plămâni 20 puncte 
  
2.Diviziunea celulară implică transformări profunde ale materialului genetic din nucleu. 
a) Definiţi diviziunea celulară 
b) Numiti etapele diviziunii mitotice. 
c) Stabiliţi două deosebiri între meioză si mitoză. 12 puncte 
  
3. Într-o familie mama are grupa de sânge O(I), iar tatăl AB(IV). Stabiliţi următoarele 
a) genotipurile grupelor de sânge ale părinților 
b) grupele de sânge ale copiilor 
c) numiti fenomenul prin care se obține grupa de sânge AB (IV) 
 18 puncte 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. ARON VASILICA 
 LIC.TEHN ,,ION CREANGA’’PIPIRIG 

 
 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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ROLUL IMPORTANT AL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. ARSENIE MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, GRIGORE ANTIPA ” BOTOȘANI 
 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ,al unui an școlar, dar și în 

condițiile în care profesorul preia spre instruire și educare un colectiv de elevi al cărui potențial nu-l 
cunoaște . 

Ea este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia 
se pot integra în activitatea ce urmează, fiind una din premisele conceperii programului de instruire.  

Prin evaluarea inițială putem identifica volumul de cunoștințe de care dispun elevii, gradul de 
stăpânire și aprofundare al acestora, nivelul dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă premise 
fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reușita 
viitoarei activități didactice.  

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o imagine 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.  

 Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, profesorii 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.  

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 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. 

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. 

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.  

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.  

De exemplu, 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.  

Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Ea îndeplinește 
funcția de diagnosticare ,evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii 
noului program, precum și o funcție predictivă, ce oferă informații cu privire la condițiile în care elevii vor 
putea rezolva sarcinile de învățare ale noului program. 

Datele oferite de evaluarea inițială ne ajută în planificarea activității pentru etapa următoare a 
activității didactice, din perspectiva adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun elevii pentru realizarea 
sarcinilor noului program, ne ajută la conceperea modului de organizare și desfășurare a unui program de 



 

instruire , chiar la inițierea un program de recuperarea pentru întreaga clasă,dacă se constată rămâneri în 
urmă la învățătură, ce ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității, chiar și a unui programe de 
recuperare individuală pentru anumiți elevi. 
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MATRICEA DE SPECIFICAŢII. EXEMPLU DE INSTRUMENT DE 
EVALUARE SUMATIVĂ, FOLOSIT LA DISCIPLINA „MĂSURĂRI TEHNICE” 

 
PROF. ARSENOIU MIHAELA, 

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ”ELIE RADU”, 
 MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

 
 „Matricea de specificatii constă într-un tabel cu două intrări care serveşte la proiectarea şi organizarea 

itemilor dintr-un test docimologic în care sunt precizate, pe de o parte, competenţele de evaluat corelate cu 
nivelurile taxonomice la care se plasează acestea, şi pe de altă parte conţinuturile care vor fi vizate.” 

 Liniile matricei de specificaţii se referă la elementele de conţinut vizate, iar coloanele, la nivelurile 
cognitive corespunzătoare competenţelor de evaluat. Se au în vedere procesele cognitive definite conform 
taxonomiei lui Bloom/Anderson, şi anume: a-şi aminti; a înţelege; a aplica; a analiza; a evalua; a crea. 
În realizarea matricei am utilizat doar acele procese cognitive pe care am considerat că este necesar să fie 
evaluate prin testul proiectat, şi anume: a-şi aminti; a înţelege; a aplica; a analiza; a evalua.  

 Celulele tabelului, situate la intersecţia dintre conţinuturi şi nivelurile cognitive stabilite se 
completează cu procentele alocate fiecărui item (din totalul itemilor conţinuţi de test). Se stabilesc 
procentele ce vor fi evaluate din fiecare conţinut/temă raportate la nivelurile cognitive/competenţele 
specificate în matrice.  

 Astfel, pentru unitatea de învăţare „Măsurarea mărimilor mecanice” s-au identificat cinci arii de 
conţinut prin raportare la condiţiile de aplicabilitate din structura competenţelor specifice subordonate 
unităţii de competenţe tehnice generale „Tehnici de măsurare în domeniu”, şi anume: 

 C1. Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. 
 C2. Selectarea mijloacelor de măsurare necesare.  
 C3. Analizarea rezultatelor măsurării.  
 C4. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru 

mărimile măsurate.  
 C5. Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea/monitorizarea 

mărimilor tehnice specifice.  
 În continuare, se stabileste ponderea pe care fiecare competenţă şi element de conţinut o va avea în 

cadrul testului. Astfel:  
 pe ultima linie a matricei se obţin ponderile exprimate în procente pentru nivelurile cognitive;  
  pe ultima coloană a matricei rezultă ponderile exprimate în procente pentru conţinuturile definite. 

Aceste procente sunt necesare pentru a calcula numărul de itemi. 

 Am stabilit ca testul de evaluare sumativă să conţină 19 itemi (itemul tip întrebare structurată are 4 
cerinţe, iar itemul de tip rezolvare de probleme are 6 cerinţe); apoi, am calculat numărul de itemi pentru 
fiecare conţinut/competenţă cu ajutorul formulei: 

număr itemi = (procent x număr total de itemi) 

 şi apoi s-a completat fiecare celulă a matricei cu rezultatele obţinute. 

Matricea de specificaţii cu ponderi procentuale 

 Niveluri cognitive  

Conţinuturi  

a-şi 
aminti 

a 
înţelege 

a 

aplica 

a 

analiza 

a 

analiza 

Pondere 

% 
1. Precizarea mărimilor 
tehnice măsurabile cu o 
instalaţie de măsurare dată. 

5% - - - - 5% 

2. Selectarea mijloacelor de 
măsurare necesare 5% 15% 5% - - 25% 



 

3. Analizarea rezultatelor 
măsurării. - - 5% 10% - 15% 

4. Determinarea prin calcul 
sau pe baza documentaţiei 
tehnice a valorilor 
prognozate pentru mărimile 
măsurate 

- 5% 10% - - 15% 

5. Indicarea mijloacelor şi 
metodelor de măsurare 
utilizate la 
determinarea/monitorizarea 
mărimilor tehnice specifice 

5% 5% 15% 5% 10% 40% 

Pondere % 15% 25% 35% 15% 10% 100% 
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EVALUAREA – PARTEA INTEGRANTĂ  
A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ARTENE IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU”,HUȘI 
 
 Etimologic, a evalua înseamnă a formula o judecată de valoare, în funcție de anumite criterii precise, 

cu privire la un lucru și la proprietățile acesteia; a determina meritele unei entități, activități, 
performanțe,persoane, instituții, politici noi, a unui produs, program, etc. 

 Evaluarea este, înainte de toate, o interogație permanentă și fundamentală cu privire la valoarea 
rezultatelor obținute în cadrul unei activități, la eficacitatea ( calitatea) și eficiența ( randamentul)acesteia, 
precum și la progresele înregistrate. 

 În esență, evaluarea școlară are semnificația unui interogatoriu cu privire la: 
• Ce se evaluează? – obiectul evaluării; 
• De ce se evaluează ? – obiectivele evaluării; 
• Ce pași trebuie făcuți? – operațiile evaluării; 
• În raport de ce se evaluează ? – criteriile evaluării; 
• Când se evaluează ? 
• Cum se evaluează? – metode de rezolvare; 
• Cine evaluează? – partenerii 
Următoarea întrebare care se pune este: ,, De ce se evaluează?” Evaluăm pentru a determina: 
 Valoarea achizițiilor; 
 Nivelul atins al rezultatelor (potrivit unor standarde, norme) 
 Progresele esențiale; 
 Potențialitățile de devenire( aptitudini, talente);previziuni (predicții) asupra rezultatelor care se pot 

atinge în viitor;posibila evoluție școlară în viitor; 
Pentru a facilita reușita școlară, îmbunățățirea rezultatelor și perfecționarea neîncetată a procesului 

de instruire, este necesară integrarea organică a evaluării în structura unui proces, intervenția ei activă pe 
tot parcursul desfășurării învățării și predării. În scopul asigurării acestei continuități și dinamici, evaluarea 
este administrată în forme, moduriși în diverse momente bine articulate între ele,sarcinăce revine fiecărui 
cadru didacticși fiecărei unități școlare.Cel mai frecvent și mai benefic utilizate sunt formele de evaluare: 
inițială, diagnostică, prognostică, formativă, sumativă, de progres, completate de autoevaluare. 

 Aș dorisă mă opresc la evaluarea inițială , deoarece consider că este fundația de bază în realizarea 
cu succes a unei activități didactice reușite. 

 Evaluarea inițială este necesară pentru măsurarea nivelului de realizare a învățării prealabile,a 
nivelului de comportament cognitiv inițial; pentru determinarea liniei de pornire la începutul unui nou 
program de instruire ( an școlar, intrare în ciclul gimnazial sau liceal,etc.); este indispensabilă pentru a 
stabili dacă subiecții în cauză dispun de pregătirea necesară ( cunoștințe, abilități, capacități) creării de 
premisefavorabile unei noi învățări.Sunt relevante, în această privință, cuvintele renumitului psihopedagog 
american Ausubel, care subliniază: ,, Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, 
eu spun : ceea ce influențeazăcel mai mult învățarea este ceea ce știe elevul la plecare.Asigurați-văde ceea 
ce el știe și instruiți-l în consecință”.Această formă de evaluare are, prin urmare,semnificația unei punți de 
legătură între o stare precedentă și o stare viitoare. 

 Eventual, ea este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt 
program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vorfi implicate în susținerea învățării 
următoare, pentru a organiza,într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou parcurs. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. AȘTEFĂNOAIE NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI 

 
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 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. 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. 

 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.  

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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Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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Conceptul de evaluare  
 Evaluarea: este un subproces al procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, prin care se 

verifică realizarea cantitativă şi calitativă a obiectivelor instruirii, în vederea reglării acesteia (şi a 
procesului de învăţământ). 

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). 
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 învăţămâ 

Strategii de evaluaresunt:  
- evaluarea iniţială  
- evaluarea continuă/formativă – evaluarea finală/sumativă, cumulativă. 
Metodele de evaluare:  
a) metode clasice: probe orale, scrise, practice; 
b) instrumente/tehnici de evaluare: testul, chestionarul; 
c) metode auxiliare: observaţii, dezbateri, convorbiri, autoevaluări; 
d) metode alternative: portofolii, lucrări aplicative, rezolvarea unor sarcini în grupuri, utilizarea 

evaluării asistate de calculator 
Elaborarea probelor de evaluare 
 Etapele elaborării probelor de evaluare sunt:  
 - precizarea obiectivelor ; 
- analiza conţinuturilor şi formularea sarcinilor ; 
- stabilirea criteriilor de evaluare (a baremului, a punctajului); 
- alegerea metodologiei; 
- aproximarea timpului necesar. 
Toate aceste componente vor fi corelate cu elemente ale contextului în care va avea loc evaluarea: 

cui se adresează (nivelul elevilor), în ce cadru se va desfăşura, ce resurse materiale au la dispoziţie elevii. 
 Condiţiile tehnice ale evaluării sunt: obiectivitatea, fidelitatea, validitatea. 
Relaţia predare-învăţare-evaluare 
- caracter reversibil, reglaj 
- parteneriat profesor-elev 
- centrare pe învăţare 
- diversitatea tipurilor de rezultate  
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Formarea competentelor descrise prin programa scolara nu este posibila doar prin utilizarea unor 

strategii clasice de predare-învatare-evaluare. Instruirea diferentiata individuala, pe grupe de nivel, cu 
ajutorul softului educational realizat de catre educatoare, poate fi o alternativa de succes. 

Introducerea calculatorului în gradinita nu trebuie sa constitie un scop în sine, ci o modalitate de 
crestere a calitatii, a eficientei învatarii si predarii. Folosirea calculatorului reprezinta o noua strategie de 
lucru a educatoarei si a copiilor, un nou mod de concepere a instruirii si învatarii, care îmbogateste sistemul 
activitatilor didactice pe care acestia le desfasoara si prezinta importante valente formative si informative.  

Calculatorul simuleaza procese si fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate 
pune atât de bine în evidenta. Astfel, prin intermediul lui, se ofera copiilor modelari, justificari si ilustrari 
ale proceselor si conceptelor abstracte, ilustrari ale proceselor si fenomenelor neobservate sau greu 
observabile din diferite motive. 

REPERE CONCEPTUALE 
Softul educational reprezinta o îmbinare a programarii pedagogice si a produsului informatic. În 

prezent, utilizarea calculatorului este empirica, implementarea în practica este pusa în seama unor personae 
fara pregatire pedagogica. Softurile educationale actuale sunt simple ,,masini de întors pagini" sau sunt 
lipsite de secventele de feed-back si actiuni corectoare si ameliorative.  

Întrebarea pe care probabil multi dintre noi o pun în acest context fiind daca într-adevar este nevoie 
de aceste schimbari majore, structurale, care pot genera probleme de adaptare unor categorii de profesori 
sau elevi. Raspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptam. Societatea informationala nu mai 
este o previziune de viitor ci o stare de fapt a prezentului, ramâne la latitudinea fiecaruia cât de repede va 
sti sa faca parte cu adevarat din ea si aceasta nu numai ca o cerinta exterioara, impusa, ci ca o necesitate 
individuala de armonizare.  

Ce este de fapt un soft educational? Orice produs multimedia cu continut educational este un soft 
educational? 

Raspunsul e hotarât nu! În afara de alegerea atenta a temei, care trebuie sa ofere conditii obiective de 
transpunere în secventele multimedia, un soft educational este proiectat fie continând propria strategie 
didactica, fie ca un moment precis într-un set de strategii posibile, din care educatorul poate alege. Este 
deosebit de important sa se evidentieze tipul de soft educational, din punct de vedere a continutului tematic 
si a strategiei, pentru a putea fi corect folosite. Iata câteva exemple: 

• Softul interactiv de învatare- are înglobata o strategie care permite feedback-ul si controlul 
permanent, determinând o individualizare a parcursului în functie de nivelul de pregatire al copilului; 

• Softul de simulare- permite reprezentarea controlata a unui fenomen sau sistem real prin 
intermediul unui model cu comportament analog; 

• Softul de investigare- copilului nu i se prezinta informatiile deja structurate (calea de parcurs) ci 
este un mediu de unde copilul poate sa îsi extraga singur informatiile necesare rezolvarii sarcinilor propuse; 

• Softul tematic- de prezentare, abordeaza subiecte/ teme din diferite domenii, arii curriculare din 
programa scolara, propunându-si oferirea unor oportunitati de largire a orizontului cunoasterii în diverse 
domenii; 

• Softul de testare/ evaluare- este poate gama cea mai larg utilizata întrucât specificitatea sa depinde 
de multi factori: momentul testarii, scopul, tipologia interactiunii (feedback imediat sau nu); 

• Softuri educative- în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic, prin aplicarea inteligenta 
a unui set de reguli copilul este implicat într-un proces de rezolvare de probleme/ situatii; 
  



 

 

CARACTERISTICILE SI IMPORTANŢA SOFT-URILOR EDUCAŢIONALE 
Problema utilizarii soft-urilor educationale, a jocurilor pe calculator, asa cum mai sunt gresit numite, 

în procesul de educatie al copilului este destul de controversata. Jocurile cu un real efect educativ sunt 
foarte rare si nici nu sunt foarte agreate. 

Cele mai multe jocuri pe calculator nu sunt benefice deoarece au un înalt continut agresiv. Ele 
îndeparteaza copilul de la valorile profunde ale societatii. Multe jocuri cultiva violenta prin simularea unor 
razboaie sau a unor scene sângeroase. Majoritatea copiilor care vad numai violenta pe ecranul televizorului 
sau al calculatorului au tendinta sa fie mai agresivi. 

De asemenea petrecerea mai multor ore în fata calculatorului poate fi deosebit de nociva, prin faptul 
ca rapeste din timpul de joaca al copilului petrecut în aer liber, dar si prin efectul nesanatos pe care îl au 
monitoarele asupra ochilor. 

Deoarece jocurile pe calculator sunt deosebit de agreate, este indicata punerea la punct a unora care 
sa cultive aptitudini utile societatii. Atragând copilul în jocuri non-violente, atractive, care dezvolta 
gândirea logica, spiritul de observatie, personalitatea acestora va avea numai de câstigat. 

În urma activitatilor desfasurate pe calculator se poate constata: 
• utilizarea calculatorului la vâsta prescolara este utila si posibila; 
• stimuleaza comunicarea cu conditia sa fie corect utilizat; 
• permite sporirea competitiei sociale si cognitive: 
• grabeste procesul de socializare a copiilor la nivelul vârstei prescolare 
• jocurile pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observatie, a memoriei 

vizuale si a atentiei voluntare; 
• folosirea programelor de scriere si de desen ofera copiilor posibilitatea de a-si formula propriile 

probleme. 
Întregul material intuitiv pe care îl formeaza imaginile reprezentând obiecte, fenomene, fiinte, actiuni, 

devine o sursa de cunostinte noi, iar masura în care copilul învata sa le înregistreze, sa le descrie, sa le 
interpreteze, acestea dezvolta spiritul de observatie, operatiile de analiza si sinteza, de generalizare si 
abstractizare.  

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educationale, se eficientizeaza procesul 
de predare-învatare-evaluare a cunostintelor. Utilizând softurile educationale în cadrul activitatilor se vor 
dezvolta: 

• gândirea logica,  
• spiritul de observatie,  
• memoria vizuala ,  
• atentia voluntara,  
• operatiile intelectuale prematematice,  
• deprinderile de lucru cu calculatorul,  
• abilitatile de utilizare a informatiilor primite prin intremediul softurilor educationale.  
Astfel, softurile educationale prezinta o serie de avantaje incontestabile: 
•  furnizeaza un mare volum de date; 
• asigura o instruire individualizata; 
• favorizeaza parcurgerea unor secvente de instruire complexe prin pasi mici, adaptati nevoilor 

individuale de progres în învatare; 
• faciliteaza realizarea unui feedback rapid si eficient; 
• ofera posibilitatea simularii unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 
• stimuleaza implicarea activa a copilului în învatare; 
În ceea ce priveste dezavantajele, acestea sunt: 
•  prezinta segmente de instruire fixe, care nu solicita capacitati ale mintii umane; 
• uneori raspunsul incorect este cotat în functie de detaliu si nu de esenta; 
• introduce mai multa dirijare în procesul de învatare; 
• introduce o stare de oboseala, datorita posibilitatilor reduse de interactiune umana. 
Utilizarea soft-urilor educationale în activitatile din gradinita, se dovedeste a fi un instrument de 

învatare eficient, care determina aparitia unor modificari semnificative în achizitia cunostintelor si în 



 

 

atitudinea fata de învatare a copiilor. Copiilor le place mai mult sa învete prin intermediul soft-urilor 
educationale, decat prin metode traditionale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive fata 
de învatare si la îmbunatatirea rezultatelor obtinute 

Exercitiile din softurile educationale sunt prezentate într-o forma a a copiilor de a vizualiza în mod 
corespunzator conceptul însusit. Imaginile permit restructurarea unei probleme, aceasta fiind mai usor 
procesata de sistemul vizual si perceptiv al copiilor, sporind abilitatea acestora de a întelege fenomenele 
mai dificile. De asemenea, majoritatea exercitiilor încorporeaza segmente de naratiuni care au permis 
copiilor sa-si însuseasca strategii de lucru adecvate. 

   Softurile educationale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de activitati. Unele softuri 
educationale pot fi utilizate în cadrul mai multor discipline , deorece sunt concepute interdisciplinar. Pe 
piata actuala exista deja o multitudine de softuri educationale, realizate de departamente de cercetare din 
cadrul MEC, a unor facultati ( ex. Universitatea Babes Bolyai) sau de unele firme specializate ( ex. Erc Pres 
Educational), dintre mentionez doar câteva : Cifrele, Literele, Culori si forme, Rexio la gradinita, Rexio si 
ortografia, colectia de CD-uri cu metoda proiectelor Piti-Clic, Abecedarul animat, Limba engleza pentru ce 
mici, si multe altele.grafica atractiva cu elemente de animatie si sunet. Astfel animatia sporeste capacitatea 
individual. 

CONCLUZII 
Scopul acestei lucrari a fost de a aprecia masura în care utilizarea soft-urilor educationale se constituie 

ca metode de îmbunatatire a performantelor scolare. 
Calitatea rezultatelor obtinute în învatare depinde de calitatea implementarii soft-urilor educationale 

la nivel de grupa, impunându-se informarea cadrelor didactice în ceea ce priveste dezvoltarea tehnologiei 
si integrarea acesteia în procesul de predare-învatare. 
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Evaluarea reprezintă una dintre cele trei verigi de bază ale sistemului de învăţământ şi 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, 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.  
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"; 
dar evaluarea nu trebuie înţeleasă numai ca 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.  

În ceea ce priveşte obiectul evaluării în lecţia de educaţie fizică şi sport, acesta reprezintă modificările 
comportamentale produse de practicarea exerciţiilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, afectiv, estetic, 
moral sau social al subiectului. Pentru realizarea unei evaluări obiective, s-au elaborat o serie de teste ce 
cuprind probe şi norme de control. 

Evaluarea didactică predictivă 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.  

Acest tip de evaluare este util atât elevilor cât şi profesorilor, deoarece cu ajutorul ei se poate 
determina potențialul de învăţare, dar şi unele carențe care trebuie completate, corectate sau aspect care pot 
fi îmbunătățite.  

Evaluarea inițială nu are ca scop aprecierea performanțelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor. Concluziile evaluării reprezintă punctul de plecare pentru progresele din viitor. 

Aceasta 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 predictivă îndeplineşte o serie de funcţii, cum ar fi:  

- funcţia de constatare şi diagnosticare a capacităţilor elevilor;  
- funcţia de reglare şi perfecţionare, ce are la bază feedback-ul asupra realizărilor şi reacţiile elevilor;  
- funcţia de predicţie şi decizie, ce are în perspectivă evoluţia procesului instructiv educativ;  
- funcţia de selecţionare şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatele obţinute, dar şi în raport cu 

progresele înregistrate;  
- funcţia de perfecţionare şi inovare, ce urmăreşte transformarea sistemului de învăţământ conform 

cerinţei sociale.  
Metodele de verificare utilizate sunt: 
- trecerea unor probe de motricitate stabilite de fiecare profesor pentru orele de educaţie fizică din 

Curriculum-ul la decizia şcolii şi pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei, 
- trecerea unor probe de cunostinţe teoretice de specialitate, 
- măsurarea unor indici de dezvoltare fizică (atunci cȃnd nu se face control medical autentic şi se 

respectă criteriul dezvoltarii fizice ȋn evaluarea randamentului elevilor la educaţia fizică şi sportivă şcolară), 
- executarea de către elevi a unor deprinderi şi priceperi motrice ȋn condiţii asemănătoare probei, 

ramurii sau activităţii respective, 



 

 

- ȋndeplinirea unor sarcini speciale de natură organizatorică sau metodico-didactică (conducerea unor 
verigi din lecţie, arbitrarea unor ȋntreceri, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreaţiei organizate 
pentru elevii din clasele I-IV, responsabil cu aducerea unor materiale din vestiar sau magazie, etc. 

- observarea curentă a elevilor şi ȋnregistrarea datelor observaţiei (reacţia la efort, atitudini 
comportamentale ȋn general, dar şi ȋn situaţii deosebite, etc.) 

  Ȋn acest context, o importanţă majoră ȋn educaţia fizică a elevilor şi ȋndeosebi a elevilor din clasele 
primare, aparţine jocurilor de mişcare care posedă potenţialul formării la aceştia a capacităţilor socio-
psihomotrice şi a atitudinilor de autoafirmare, autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii. Se poate 
afirma că jocul este o activitate complexă, predominant motrică şi emoţională, desfăşurată spontan după 
reguli prestabilite, ȋn scop recreativ, sportiv şi totodată de adaptare la realitatea socială. 

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. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 
PROFESOR AVRAM OLGUŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUŢA SEACĂ 
 
 Evaluarea iniţială este impusă de necesitatea cunoaşterii nivelului real al performanţelor elevului, 

respectiv al clasei de elevi, la începutul unui program de instruire : an şcolar, semestru, începutul unui 
capitol sau chiar al unei lecţii tocmai pentru a asigura premisele necesare acumulării noilor cunoştinţe. 

 Evaluarea iniţială are rolul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la începutul activităţii de 
predare. Evaluarea identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi 
abilităţi. Pe baza evaluării iniţiale ne dăm seama ce-şi reamintesc elevii şi ştim pe ce trebuie insistat. 

 Evaluarea iniţială este utilă pentru a proiecta activitatea didactică în perioada următoare, este punctul 
de plecare al elevului pentru programul lui de învăţare. O evaluare iniţială eficientă ajută elevii să îşi 
identifice cunoştinţele acumulate, să îşi cunoască punctele forte şi nevoile de dezvoltare, să îşi asume 
responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare şi să îşi măsoare progresele având ca bază punctul de 
plecare de la începutul activităţii pedagogice. O evaluare iniţială eficientă ajută profesorul să planifice 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, să măsoare progresele 
elevilor de la un punct corect de pornire, să planifice şi să asigure planul de învăţare.  

 Modalităţi de realizare a evaluării iniţiale sunt: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, probele 
orale, scrise sau practice. Instrumentele de evaluare trebuie să intrunească anumite calităţi – validitatea şi 
fiabilitatea, pentru a fi relevante atât pentru profesor cât şi pentru elevi. Un instrument de evaluare este 
valid dacă măsoară ceea ce s-a predat şi învăţat. 

 Fiabilitatea este condiţia necesară dar nu suficientă pentru validitate, în sensul că testul poate măsura 
şi altceva decât a fost destinat să măsoare. Este necesar ca pentru evaluarea efectelor unui demers pedagogic 
să se stabilească obiective cât mai precise, în acest mod elevii au repere foarte utile care îi ajută să 
autoevalueze propriile lor progrese şi să îşi organizeze eforturile în atingerea obiectivelor propuse.  

Importanţa evaluării iniţiale o afirmă şi psihologul american David Ausbel în cartea sa „Învăţarea în 
şcoală. O introducere în psihologia pedagogică”: „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. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-l în consecinţă”. 

 
Bibliografie: 
Stan, Adrian : Metode şi tehnici în asigurarea calităţii evaluării la matematică, Editura Rafet, 2009 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI AUTOEVALUAREA 
 

PROF. AVRĂMONI ADINA 
LICEUL TEORETIC ”ION CONSTANTIN BRĂTIANU” HAȚEG 

 
Practicile în materie de evaluare au început să evolueze în ultimii ani, pe măsură ce profesorii au 

început să pună în practică noi mijloace și noi strategii de evaluare. 
Una dintre formele de evaluare care și-a arătat eficacitatea pentru îmbunătățirea randamentului 

elevilor într-o manieră semnificativă este autoevaluarea elevilor. 
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 în plan educațional. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
• Măsurarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmărit (probe scrise/orale, practice, proiecte etc.); 
• Aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (barem de corectare și notare); 
• Formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obținute în vederea adoptării 

deciziei educaționale adecvate. 
După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, evaluarea poate fi de trei tipuri: 
• Evaluarea inițială se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare; 
• Evaluarea formativă însoțește întregul proces didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale 

tuturor elevilor asupra întregii materii; 
• Evaluarea sumativă se realizează, de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire oferind 

informații utile asupra nivelului de performanță a elevilor. 
Importanța evaluării inițiale se datorează faptului că prin intermediul ei se identifică nivelul 

achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa de învățământ respectivă. 

Dintre metodele de evaluare, probele scrise sunt preferate în evaluarea inițială datorită avantajelor lor 
imposibil de ignorat în condițiile în care se dorește eficientizarea procesului de instruire și creșterea gradului 
de obiectivitate în apreciere: 

• Probele scrise permit evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt; 
• Probele scrise fac posibilă evaluarea tuturor elevilor, ceea ce permite compararea rezultatelor 

elevilor, iar evaluarea în sine este mai obiectivă; 
• Posibilitatea profesorului dea emite judecăți de valoare întemeiate pe existența unor criterii de 

evaluare clar specificate și prestabilite; 
• Posibilitatea elevilor de a-și elabora răspunsul independent, fără nici un fel de intervenție din afară, 

reflectând cunoștințe și capacități demonstrate într-un ritm propriu; 
• Diminuarea stărilor tensionale, de stres, care pot avea un impact negativ asupra performanței 

elevilor timizi sau cu alte probleme emoționale. 
Autoevaluarea , prin informațiile pe care le furnizează, are un rol esențial în întregirea imaginii 

elevului din perspectiva judecății de valoare pe care o emite profesorul. 
Pentru ca evaluarea să fie resimțită de către elev ca având efect formativ, raportându-se la diferite 

capacități ale sale în funcție de progresul realizat și de dificultățile pe care le are de depășit, este foarte utilă 
formarea și exersarea la elevi a capacității de autoevaluare. Elevii au nevoie să se autocunoască. Acest fapt 
are multiple implicații în plan motivațional și atitudinal. 

Ca și profesorul care conduce activitatea, elevul aflat în situația de învățare are nevoie de puncte de 
referință care să-i definească rolul, sarcina, natura și direcțiile activității sale, ajutându-l să conștientizeze 
progresele și achizițiile făcute, să-și elaboreze stilul propriu de lucru, să se poată situa personal în raport cu 
exigențele de învățare. 

Autoevaluarea elevilor, departe de a fi un lux, este în realitate o componentă esențială a evaluării 
formative. Pentru orice persoană care încearcă să învețe, retroacțiunea asupra eforturilor sale are trei 
elemente:  



 

 

• Conștientizarea obiectivului care trebuie atins; 
• Indicații asupra nivelului său actual; 
• O anume înțelegere a modului de a compensa distanța dintre primele două puncte. 
Este obligatorie înțelegerea acestor trei elemente, într-o anume măsură, pentru îmbunătățirea 

învățării. Pentru ca evaluarea formativă să fie eficace, elevii ar trebui să fie formați în scopul autoevaluării 
pentru a înțelege principalele obiective ale învățării și, în consecință, ce trebuie să facă pentru a le atinge. 

La începutul perioadei de formare, aprecierea profesorului constituie punctul de plecare a 
autoevaluării. Comentariile profesorului permit elevilor să-și pună întrebări într-o manieră critică despre 
munca și comportamentul lor trăgând concluzii. 

Pentru că fără ajutorul extern al unui profesor în care are încredere, elevul poate adeseori să 
recunoască cu dificultate dacă cunoștințele învățate sunt exacte și complete. 

În timpul cursurilor, profesorul le poate cere elevilor să-și observe propria învățare și să-și evalueze 
rezultatele, cerându-le, de exemplu, să-și consemneze observațiile într-un jurnal de învățare. Prin întrebări, 
de obicei, stabilite în avans, observațiile sunt orientate într-o anumită directivă. 

Aptitudinea de a se evalua într-o manieră eficace se ameliorează în timp și prin experiență. Ținând 
cont de acest lucru, profesorii vor găsi util selecționarea de mijloace și strategii destinate tuturor ciclurilor 
de învățământ.  

 
Bibliografie: 
*Lițoiu, N. Paraschiv, S. Ghid de evaluare și examinare la biologie, București, 2001 
 
 



 

 

EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, 
LA DISCIPLINA PREGATIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ 

 
 PROF. ALINA ANTONIEVICI, 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „BANATUL” TIMIŞOARA 
  
Orice activitate se desfăşoară printr-un proces care trebuie să fie însoţit de evaluări periodice pe 

parcurs şi o evaluare finală, pentru a i se măsura eficienţa şi a introduce măsuri ameliorative care să-i regleze 
şi optimizeze procesul. Întrucât activitatea didactică înglobează resurse importante umane şi materiale ale 
societăţii, efectele educative au proporţii de masă şi ca atare interesează în cel mai înalt grad acele soluţii 
care pot conduce la sporuri semnificative comparativ cu efectele obţinute prin mijloacele şi tehnicile 
tradiţionale. 

Informatica şi mijloacele media pătrund, ca auxiliare cu puternic impact, în ştiinţele psiho -
pedagogice, cărora le conferă nu numai orientări noi, dar şi instrumente menite să revoluţioneze strategiile 
de învăţare, cele de instruire şi cele de evaluare, cu care se operează curent în activitatea didactică. 

Ajutat şi controlat continuu de acest „profesor neobosit şi intransigent“ care este calculatorul, calitatea 
pregătirii elevilor şi va fi superioară cel puţin pe plan informativ, iar profesorul va fi eliberat de activităţile 
rutiniere, putându-se consacra acţiunilor relevant ştiinţifice şi didactice ale preocupărilor sale puse în slujba 
şcolii. 

Literatura de specialitate marchează deja trecerea de la sistemul clasic „profesor-elevi“, la sistemul 
modern „profesor-reţea de calculatoare-elevi“, sprijinită de deciziile guvernelor de pretutindeni de a adopta 
programe naţionale care să accelereze această trecere spre informatizare, considerată ca element nodal atât 
pentru viitorul omenirii, cât şi al instrucţiei şi educaţiei. 

Cunoştinţele în domeniu dobândite de-a lungul anilor ne-au determinat să încercem să introducem în 
lecţiile de pregătire sportivă teoretică , calculatorul- mijloc modern- în vederea captării interesului elevilor 
faţă de această disciplină, mai ales că elevii şi-au pierdut interesul pentru lecţiile convenţionale. 

După cum se ştie tot ceea ce este nou, are un impact mai mare asupra elevului de 15 ani, ce este scos, 
prin această aplicaţie pe calculator, din lumea strictă a pixului şi a hârtiei. Elevul este încântat, fascinat să 
se afle in faţa calculatorului, fapt ce îl motivează să dea tot ce ştie mai bun din el. 

Cu ajutorul calculatorului am elaborat teste în evaluările formative, la mai multe unităţi de învăţare 
printre care şi Jocurile Olimpice. 

In vederea descoperirii impactului pe care îl are testul pe calculator asupra elevului, s-a aplicat un 
studiu pe două din clasele şcolii. 

Obiectivele experimentului 
Să descopere impactul asupra elevului. 
Să dovedească faptul că timpul de lucru al elevilor este considerabil scurtat. 
Să arate că rezultatele obţinute sunt superioare celor obţinute la testul clasic. 
Eşantionul 
Elevi de clasa a IX-a 
Număr total subiecţi 56 
MATERIALUL APLICAT 
Prima etapă 
Elevilor le-a fost administrat un test care cuprindea mai multe întrebări cu mai mulţi itemi , unul 

singur corect. 
A doua etapă 
La un interval de două zile, elevilor le-a fost administrat un test pe calculator, cu acelaşi număr de 

întrebări dar diferite ca formulare, cu mai mulţi itemi şi unul singur corect ca şi în cazul testului primei 
etape. 

Descrierea testului pe calculator , dat la tema: JOCURILE OLIMPICE 
Testul conţine 9 întrebări . Se acordă 1 punct din oficiu şi câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Timpul de lucru este de 10 minute 
  



 

 

Exemplu de întrebări: 
1. In ce oraş este Muzeul Olimpic? 
a. Paris 
b. Roma  
c. Lausanne 
2. Ce simbolizează Jurământul Olimpic? 
a. angajare la cinste 
b. a câştiga cu orice preţ 
c. a ura adversarul 
3. Cine rosteşte Jurământul Olimpic? 
a. cel mai bun sportiv al continentului 
b. cel mai bun sportiv al ţării gazdă 
c. cel mai bun sportiv al lumii 
4. Care este poziţia Cercurilor Olimpice? 
a. Verde, roşu, albastru, negru şi galben 
b. albastru, negru, verde roşu şi galben 
c. albastru, galben, negru, verde şi roşu 
5. În ce an au consemnat cercetătorii în istorie desfăşurarea Jocurilor Olimpice Antice? 
a. 1776 îen 
b. 776 îen 
c. 896 îen 
6. Ce reprezintă Olimpiada? 
a. desfăşurarea întrecerilor 
b. intervalul dintre două ediţii ale J.O 
c. deschiderea J.O 
7. În ce an şi ce oraş s-a desfăşurat prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne? 
a. 1900, Paris 
b. 1896, Atena 
c. 1894, Grecia 
8. În ce an s-a Înfiinţat C.O.S.R? 
a. 1924 
b. 1896 
c. 1914 
9. Când a participat România pentru prima dată la Jocurile Olimpice? 
a. 1900 
b. 1914 
c. 1924 
După citirea fiecărei întrebări elevul tastează litera corectă, iar calulatorul anunţă „Corect” sau 

„Greşit”. Nota fiecărui elev se citeşte pe monitorul calculatorului, la sfârşitul testului. Rezolvarea testului 
de către elev nu se poate şterge de către acesta, până nu este văzută de profesor, iar dacă elevul face ieşirea 
forţată din program, nu mai poate relua testul. 

Acest tip de test poate fi utilizat după oricare unitate de învăţare sau chiar inmtr-o evaluare periodică. 
Avantaje 
• Feed-back-ul imediat de la sfârşitul testului, când elevul ştie câte exerciţii a greşit şi ce notă a 

obţinut. 
• Sunt eliminaţi factorii subiectivi din evaluarea elevului, el fiind convins că nota obţinută este cea pe 

care o merita. 
• Elevul este obligat să se concentreze punctual, asupra fiecărei întrebări, dezvoltându-se astfel 

atenţia. 
• Dezvoltă spiritul de competiţie al copilului, competiţie între copil şi calculator; elevul priveşte 

calculatorul ca pe ceva ce trebuie învins. 
• Elimină eventualul trac al elevului timid, în faţa profesorului. 
• Descoperă atracţia pentru informatică. 



 

 

Concluzii 
Rezultatele superioare , obţinute la testul pe calculator în comparaţie cu cel clasic, pix-hârtie, 

confirmă avantajele prezentate şi se explică prin o motivare superioara pe care o are copilul, în a rezolva 
testul. 

Folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ poate duce în final la instruirea asistată pe calculator 
prin folosirea acestuia într-una sau mai multe din situaţiile următoare:  

- Verificarea cu calculatorul a unei lecţii sau a unor secvenţe dintr-o lecţie, a unui capitol (eventual a 
unei programe şcolare-în cazul examenelor):  

- Realizarea unor referate, a lucrărilor pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii certificatului 
de competenţă profesionala 

- Determinarea unor date ale dezvoltării somato-funcţională 
- prelucrarea datelor din concurs, pentru elaborarea modelelor de concurs şi a tacticii folosite  
Calculatorul, ca mijloc de învăţământ, permite o noua formă de prezentare a lecţiilor. El trebuie folosit 

acolo (şi numai acolo) unde poate contribui la optimizarea procesului de învăţământ, a spiritului aplicativ, 
de cercetare. 

Învăţarea asistată de calculator oferă şanse sporite ca profesorul să devină un adevărat educator : ghid 
şi animator, evaluator şi un formator preocupat de cultivarea aptitudinilor superioare şi a capacităţilor 
intelectuale. 
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EVALUAREA 
 

PROF. APOSTOL ELENA MĂDĂLINA 
LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA”, EFORIE SUD 

 
Evaluarea este o componentă a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor 

activităţii desfăşurate, în vederea optimizării ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor 
obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. Se remarcă o tranziţie de la problematica preciziei, 
garantată prin măsurare, la o problematică a raportării calitative, prin luarea în consideraţie a fundamentelor 
formării elevului şi o orientare spre modalităţi care favorizează dezvoltarea autonomiei elevilor.  

 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; înregistrări audio şi/sau video 

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. 

Avantajele folosirii acestei metode: 
• oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instumentele, 

materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse; 
• este o metodă alternativă de evaluare care scoate elevii şi cadrul didactic din rutina zilnică; 
• pune elevii în situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în mod individual sau în grup, autotestându-

şi capacităţile cognitive, sociale şi practice. 
Criteriile de apreciere pot fi negociate cu elevii. Evaluarea proiectului presupune din partea 

profesorului multă atenţie. El trebuie să asiste elevul/grupul de elevi pe durata derulării lui, consiliindu-i şi 
încurajându-i în demersurile întreprinse astfel: 

• să-i îndemne să reflecte asupra activităţii, asupra achiziţiilor realizate(cunoştinţe, aptitudini, 
atitudini, experienţe); 

• să-şi autoevalueze activitatea şi progresul; 
• să discute dificultăţile, aspectele care îi nemulţumesc sau pe care le consideră insuficient realizate. 
• Profesorul poate să alcătuiască fişe de evaluare în care să consemneze în mod regulat observaţii şi 

aprecieri asupra activităţii fiecărui elev/grup de lucru. 
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 cuprinde: sumarul; lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; rezumate; eseuri; 
articole; referate; fişe individuale de studiu; proiecte şi experimente; temele de zi de zi; probleme rezolvate; 
teste şi lucrări semestriale; chestionare de atitudini; fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev 
individual sau împreună cu colegii săi; autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; interviuri de 
evaluare; alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului 
la derularea şi soluţionarea temei date; viitoare obiective pornind de la realizările curente ale 



 

 

elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor înregistrate; comentarii suplimentare şi evaluări ale 
profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu părinţii. 

Tipuri de portofolii:  
• Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde cele 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 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. 

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. Cred că pentru a obţine rezultate cât mai bune la clasă este indicată folosirea unor forme variate de 
metode de evaluare. Să nu uităm, ca profesori întrebările: ce şi de ce evaluăm?; cui foloseşte evaluarea?; 
pe cine evaluăm?;când şi cum evaluăm? 

 
1. Novak, J. D. – A Theory of Education, Ithaca, Illinois, Cornell University Press,1977 
2. Oprea C.I.- Pedagogie Alternative metodologice interactive- Ed. Universităţii Bucureşti, 2003 
3. Păun Emil, Potolea Dan (coord) –Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE! 
 

AUTOR: PROF. CHIRU ARGENTINA- 
COLEGIUL ECONOMIC” ION GHICA” - BRAILA 

 
EVALUAREA a fost definită de Ioan Bontaş ca “actul didactic complex, integrat procesului de 

învăţământ , care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite 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 inițiala este o componentă a evaluării didactice și educaționale complexe , clasificată ca o 
perspectivă temporală de diagnostificare a nivelului de pregătire a elevului la începutul predării unei 
discipline noi, la început de an școlar și, chiar pe parcursul anului școlar. 

 În momentul începerii unui nou modul / capitol profesorul poate aplica o evaluare inițială pentru a 
stabilii nivelul elevilor de pregătire, cunoștințele de specialitate despre noile discipline ce urmează a fi 
studiate. 

Evaluarea inițială are ca scop reprezentarea potențialului de învățare , eventualele carențe din partea 
elevilor etc. Astfel, profesorul identifică aspectele ce necesită a fi înlocuite, corectate sau îmbunătățite prin 
efectuarea unui program de recuperare a noțiunilor indispensabile ce vor fi aplicate în susținerea învățării 
unor noțiuni noi.  

Ca formă de evaluare inițială folosită este recomandată: 
 -evaluarea scrisă sub formă de extemporale sau lucrări; 
- evaluarea practică prin probe practice pretabile pentru disciplinele de specialitate ; 
- evaluarea sub formă de concursuri între clase paralele cu același profil și specializare . 
Totodată , se recomandă a se face aprecieri prin raportarea la baremele de evaluare. Rezultatele 

acestor evaluări nu se consemnează în catalog, fapt pentru care elevii sunt mai puțin emotivi, se pot 
concentra mai intens și rezultatele sunt obiective. În funcție de rezultatele obținute , cadrul didactic va avea 
atenția concentrată întotdeauna pe aspecte ce pot contribui la intervenții și decizii pertinente și promte în 
stabilirea noilor noțiuni ce vor fi transmise elevilor la clasă în funcție de nivelul fiecăruia.  

Propun un model de evaluare inițială aplicat la clasa a XI a învățământ professional, domeniul de 
pregătire profesională: Industrie textilă și pielarie– modulul : Confecționarea produselor textile.  

 
Nume elev: Clasa: TESTARE INIȚIALĂ 
1.Operațiile tratamentului umidotermic sunt:……………………………………………………9p 
a) Netezirea; Presarea şi subţierea; Modelarea; Aburirea 
b) Netezirea ;Subțierea ; Aburirea; 
c) Netezirea ; Presarea ; Modelarea; Aburirea 
2.Șablonarea este operația de:……………………………………………………………………9p 
a)  Așezare (încadrare) a șabloanelor reperelor componente ale unui produs pe suprafața unei foi de 

material ; 
b) Reproducerea lor prin conturare; 
c) Ambele variante. 
3.Normele de protecție a muncii au ca scop :……………………………………………………9p 
a) Prevenirea riscurilor profesionale,  
b) Protecția securității şi a sănătății angajatului în timpul desfășurării activităţii,  
c) Eliminarea factorilor de risc, de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională existenți în procesul 

de muncă. 
4.În domeniul textile-pielărie, echipamentul individual de protecţie este compus din:…………9p 
a) Halat , batic, mânuși de cauciuc ; 
b) Halat , basma, încălţăminte comodă ; 
c) Cască , încălţăminte comodă ; mânuși de cauciuc.  
5. Tăierea mecanică în ind. de conf. presupune utilizarea diferitelor tipuri de scule tăietoare…..9p 
 a) Cuţite, cuţite-fierăstrău drepte, cuţite sub formă de disc şi bandă 
 b) Foarfece 



 

 

 c) Cuţite-ştanţe, şabloane perforatoare. 
6. Procesul tehnologic de confecţionare cuprinde:………………………………………………9p 
a) Prelucrarea reperelor, b) Asamblarea reperelor, c)Finisarea produsului 
7. Materia primă folosită pentru confecționarea îmbrăcămintei poate fi :………………………9p 
a) Țesături; tricoturi; blănuri naturale şi imitaţii de blană; piele şi înlocuitori; textile neţesute 
b) Țesături; tricoturi; blănuri naturale şi imitaţii de blană 
c) Țesături; tricoturi; textile neţesute 
8. Cusătura mecanică se obține prin :……………………………………………………………9p 
 a) Procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe fire de ață. 
b) Procesul de îmbinare pe cale electrică a două detalii textile. 
c) Procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile. 
 9.Etichetarea produselor asigură : ……….................................................................................9p 
 a) Transmiterea informaţiilor între producători şi beneficiari ; 
b) Orientarea cumpărătorului la selectarea unui anumit produs;  
 c)Întreţinerea după achiziționare a produsului. 
10. Produsul de îmbrăcăminte este compus din:………………………………………….……..9p 
 a)Detalii principale, detalii secundare ; 
 b)Piepți, spați , mâneci  
 c)Piepți, spați , mâneci, buzunare.  
 
Timp de lucru 30 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Bibliografie: http://www12.tuiasi.ro/users/58/Pedagogie%20II-suport%20de%20curs.pdf  

http://www12.tuiasi.ro/users/58/Pedagogie%20II-suport%20de%20curs.pdf


 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. ARICIU CLAUDIA CORNELIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU BAIA MARE 

 
Metodologia evaluării rezultatelor şcolare cuprinde mai multe forme si metode care pot fi grupate din 

perspectiva unor criterii variate. Astfel, după natura probei, distingem : verificarile orale, verificările scrise, 
practice. 

Verificarea orală se realizează mai ales, prin întrebări – răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini 
de lucru. Din cauza fidelităţii si validităţii scăzute, verificarea orală nu se recomandă in examenele concurs. 

Probele scrise sunt utilizate la majoritatea disciplinelor de învatamant şi la toate nivelurile de 
şcolaritate. Reprezintă o modalitate mai economică de verificare deoarece permit ca într-un timp relativ 
scurt să se verifice randamentul unui număr mare de elevi.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacitaţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice, precum şi a nivelului de dezvoltare a deprinderilor si a priceperilor de ordin practic. În didactica 
actuală se pune accent pe trecerea progresivă de la “a şti”, la “a şti să faci” şi la “a şti să fii”. 

Testele de cunoştinte, numite uneori si teste docimologice sunt considerate ca o alternativă şi o cale 
de eficientizare a examinării tradiţionale.  

Testul docimologic reprezintă un set de probe sau întrebari cu ajutorul căruia se verifică si se 
evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară de 
apreciere etalon, elaborată în prealabil. 

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului furnizează profesorului o serie de 
informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel. Eficienţa metodei creşte considerabil dacă sunt 
respectate câteva condiţii precum : stabilirea scopului, utilizarea corectă a instrumentelor de înregistrare şi 
sistematizare a contestărilor precum : fisa de evaluare, scara de clasificare, lista de control. 

Investigaţia este considerată atât o modalitate de învăţare cât şi una de evaluare. Ea oferă posibilitatea 
elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în rezolvarea unei probleme teoretice sau realizarea 
unei activităţi practice prin intreprinderea unei investigaţii pe un interval de timp stabilit. Ca metodă de 
evaluare, investigaţia pune în valoare potenţialul creativ al elevilor, iniţiativa, cooperarea, 
comunicativitatea, flexibilitatea gândirii, receptivitatea, capacitatea de argumentare. 

Proiectul reprezintă un demers evaluativ mult mai amplu decât investigatia. Proiectul începe în clasă 
prin definirea temei, a sarcinii de lucru, uneori chiar începerea rezolvării acesteia. Demersul se continuă 
acasă pe parcursul câtorva zile şi se finalizează sub forma unui raport asupra rezultatelor obţinute. Poate fi 
realizat individual sau în grup şi parcurge mai multe etape vizând colectarea datelor şi realizarea produsului.  

Portofoliul – strategie alternativă de evaluare 
În evaluare, portofoliul este un concept polisemantic si polifuncţional, cercetătorii şi cadrele didactice 

având despre acesta reprezentări si accepţiuni diferite. Portofoliul a fost perceput ca procedura care 
permitea renovarea practicilor evaluării pentru a le pune în concordanţă cu noutăţile vizate de către un 
învăţământ orientat spre dezvoltarea competenţelor complexe, insesizabile prin testele obişnuite, 
standardizate larg răspândite. Portofoliul a fost considerat ca un suport bine adaptat învăţământului centrat 
pe implicarea elevilor în învăţare şi propice pentru dezvoltarea evaluării formative. 

Ca alternativă viabilă la modalităţile de evaluare tradiţionale, portofoliul face posibilă trecerea de la 
validarea cunoştinţelor la evaluarea competenţelor complexe, dovedindu-se o metodă de evaluare flexibilă, 
integratoare. El include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode si tehnici de evaluare, precum 
şi prin sarcini specifice fiecărei discipline. El implică participarea elevilor la selecţia conţinuturilor, 
definirea criteriilor de selecţie si de apreciere a lucrărilor, precum şi manifestările de reflecţie personală ale 
acestora. Reunind într-un conţinut material unic un anumit număr de trasee ale activităţii unui elev, 
portofoliul este polifuncţional; se pot identifica unele funcţii de esenţă formativă, în timp ce altele sunt 
funcţii de atestare. 
  



 

 

Bibliografie : 
1. Cucoş, C., 1998, “Psihopedagogie”, Polirom, Iaşi. 
2. Jinga, J., 1999, “Evaluarea performanţelor şcolare”, Ed. Aldin 
3. Nicola, I., 1966, “Tratat de pedagogie”, E.D.P., Bucureşti 
4. Potolea, D., Neacşu, I., Radu, I.T., 1996, “Reforma evaluării în învăţământ”, E.D.P., Bucureşti 
5. Radu, I.T., 2000, “ Evaluarea în procesul didactic”, E.D.P., Bucureşti 



 

 

EVALUARE INITIALA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR ARON AURELIA 
GRADINITA ,,ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA ,,TARGOVISTE 

  
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.  

 „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) 

 Prin procesul de evaluare se delimiteaza, se obțin și se furnizeaza informații utile,permitand luarea 
deciziilor ulterioare. Actul evaluarii presupune trei momente relative și distincte:masurarea,aprecierea 
rezultatelor obtinute și adoptarea masurilor de ameliorare. 

 Cele mai intalite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 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 initiala stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului 

respectiv realizandu-se la începutul unui program de „instruire” şi, constituind o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţilor următoare deoarece oferă cadrului didat 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. 

 
Bibliografie: 
*Pihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice,Editura Polirom, Constantin 

Cucos(Coordonator, 2009) 
*Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
*Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  



 

 

INTERPRETARE TESTE INITIALE 
 

PROFESOR: MONICA PETRUȚA AROTĂRIȚEI 
SCOALA: COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA 

 
Testarea initiala are un rol foarte important in a stabili punctul de plecare in ceea ce priveste instruirea 

si pregatirea necesara elevilor pentru a crea premisele favorabile studiuliui si a imbunatatii competentele 
elevilor.  

 In aceasta lucrare voi prezenta o interpretare a testelor initiale la limba engleza pentru clasa a a IXa, 
profil: (restaurare- conservare) 2 ore / saptamana . L1  

 
Fisa privind rezultatele obtinute la testele initiale 
 

Nume si prenume elev Nota obtinuta la testul de 
evaluare initiala 

Observatii  

A. D. Sabina 7  
A. V. Andreea 7  
B. D. Adnana 4  
C. C. Maria 4  
C. I. Ionela 6  
D. C. Alina 7  
F. G. Petruta 8  
F. M. Daria 5  
G. N. Felicia 6  
J. N. Daniela 5  
L. A. Ana 5  
M. C. Miruna 7  
M. G. Lenuta 4  
P. G. Diana 5  
P.I. Maria 4  
P. D. Raluca 7  
R. M. Mariana 5  
T.D. Mirela 4  
T. D. Sergiu 9  
U. V. Estera 5  
U. L. Bianca 4  
   

 
Media clasei - 5, 61 (cinci 61%) 
 
Competente : 
C1 utilizarea timpurilor verbale in functie de contextul dat 
C2 extragerea de informatii generale si specifice dintr-un text dat 
C3 producerea unui discurs scris clar , coerent in care sa relateze experiente personale 
 
Realizarea competentelor: 

 Nr. competenta c1 c2 c3 
Nr. elevi care l-au realizat in totalitate 7 9 7 

partial  15 12 15 
deloc 7 8 14 

 



 

 

Aprecierea cu note : 
Note sub 4  4  5  6  7  8  9  10 
Nr. elevi - 6 6 2 5 1 1  

  
Greseli frecvente: 
• Cuvinte utilizate in context gresit- He plays martial arts, all is very nice 
• Confuzii in ceea ce priveste utilizarea timpurilor gramaticale K. is walking every day, we did not 

spek for months, I watch right now  
• Intrebari formulate gresit, lipsa auxiliarului din enunturile interogative 
• Cuvinte uzuale scrsie gresit- specialy (especially), i rite (write) a letter, whith love (with) 
• Propozitii fara subiect- is fantasctic...sau fara predicat- it very good. 
• Scrierea nationalitatilor si a limbilor cu litera mica 
• Lipsa particulei S la timpul prezent la persoana a IIIa sg- he play in many films, he put 

videos..Felix have a.. 
• Confuzii in ceea ce priveste adverbul WELL si adjectivul GOOD – you are driving very good 
• Confuzii intre expresia IT’S si adjectival posesiv ITS, your/ you’re, thing/ to think, now/ to 

know 
• Confuzii intre formele pronumelor personale si cele ale adjectivelor posesive- he name is.. 
• Topica gresita- ordineaadjectiv- substantive- a film very beautiful 
• Confuzii intre much si many- very much movies 
• Dezacord subiect- predicat in ceea ce priveste numarul – the actor are very happy 
• Redactarea de scrisori fara formulade inceput si inchiere si fara conectori 
 
 Observatii si masuri : 
 Stimularea comunicarii orale si scrise prin largirea sferei de reprezentari 
 Corectarea exprimarii si expresivitatii prin activitati specifice 
 Oferirea unor sarcini care solicita utilizarea unou cuvnte noi pornind de al unele imagini, carti sau 

materiale diverse valorifincand contexte din activitati precedente 
 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; 
 Verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor.  
 Pregătirea suplimentară diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (pentru elevii foarte 

slabi dictări şi transcrieri pentru remedierea greşelilor de scriere); 
 Aprecierea unor comportamente pozitive 
 Incurajarea autoevaluarii si a evaluarii colegilor 
 Redactarea unor diverse tipuri de mesaje scrsie in care sa se relateze experiente personale 
 
Notele de la evaluarea initiala nu sunt trecute in catalog, dara acest lucru nu inseamna ca elevii nu 

trebuie sa se concentreze pe rezolvarea corecta a subiectelor sau sa ignore incadrarea in timp. 
 



 

 

EVALUAREA INITIALA FACTOR DETERMINANT IN OBTINEREA DE 
PERFORMANTE SCOLARE 

 
PROFESOR ARPADI MONICA 

COLEGIUL ”TEHNIC VICTOR UNGUREANU" 
 
 Evaluarea este privita ca un moment important al activitatii didactice ,caracterizat printr-un feed-

back complex care ofera profesorului si elevului posibilitatea de a-si ajusta activitatea ,de a-si revizui sau 
corecta procedeele de predare - invatare . 

 Se pune problema necesitatii existentei unei anumite strategii de evaluare initiala „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).  

 Raportarea se face la funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, se afirmă şi sub denumirea 
prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

 Întreg procesul de învăţământ ,este abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia de 
evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Evaluarea initiala are 
o functie importanta de diagnoză şi prognoză, care este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor 
obiective care vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de catre elevi, la începutul unei activităţi de 
instruire, determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă 
de învăţământ . 

 Asfel apare in mod natural , stadiului real atins în învăţare 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 se realizeaza la nivel conceptual, normativ şi metodologic. Prin 
aceste trei perspective se 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 la nivelul unei unitati de invatare , mediu ,la nivelul unui capitol sau modul de studiu, pe 
semestru şi lung la nivel de an scolar sau ciclu de invatamant. 

 Conceptual, strategia de evaluare iniţială , definită în raport de funcţiile generale îndeplinite în mod 
obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, determină structura de bază a strategiei de evaluare 
iniţială,descrisa prin: 

 Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială .Acestea intervin, în mod obiectiv, la începutul 
oricărei activităti A) Funcţia diagnostică; B) Funcţia prognostică/predictivă. 

A) Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de baza 
şi posedă capacităţile – 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 , 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 sau calificative, ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor 
cognitive şi noncognitive, “necesare integrării în activitatea care urmează”. 

Bibliografie Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117 



 

 

EVALUAREA INITIALA-FACTOR DETERMINANT IN REALIZAREA 
DEMERSULUI DIDACTIC 

 
PROF. ING.: ARPADI RADU 
COLEGIUL TEHNIC TURDA 

 
 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). 

Evaluarea 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 atentie. 
 In general, 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. 

AVANTAJE 
o 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 formularea 
cerinele următoare. 

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

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. 

DEZAVANTAJE 
• Evaluarea iniţială: 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. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
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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.  

Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 
transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 

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 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). 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 grile , coduri pentru o înregistrare rapidă. 
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. 

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. 

 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 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 formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). Evaluarea formativă are implicaţii atât 
în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt 
valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor viitorului program instructiv-educativ. Copilul va 



 

 

învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă 
înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea 
unor trasee lungi (greşit parcurse), printro învăţare conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale 
(feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme de 
timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive 
implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile celui educat. Evaluarea este necesară după fiecare 
secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta în proces. Chiar dacă cere un consum mare 
de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare.  

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.  

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare.  

Evaluarea clinică se realizează pentru preşcolarii cu probleme în evoluţie, de către un specialist 
(psihiatru, psiholog). Prescripţiile pentru activitatea ulterioară diagnosticării, vor ţine seama nu numai de 
simptome, ci şi de relaţiile dintre factorii psihologici, sociali şi educaţionali care influenţează performanţele 
copilului. 

 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.  
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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, preventiv și compensatoriu 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, să 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 este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Evaluarea dezvoltării elevilor şi preşcolarilor se realizează în cea mai 
mare parte a timpului pe care copilul îl petrece la grădiniţă. Are drept scop măsurarea şi aprecierea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de preşcolari în cadrul actului educaţional pe toate 
planurile personalităţii lor (intelectual-cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotric, al capacităţilor creative).În 
acelaşi timp, urmăreşte şi aspectele formative ale muncii cadrului didactic, concretizate în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de preşcolar prin procesul de educaţie. Evaluarea poate fi : initiala , continua 
si finala. 

 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; 
Metode de evaluare îndrăgite de către preșcolari sunt: 
 „Scaunul autorului“, folosit în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă“ în alternativa educaţională Step by 

Step. Copilul este poftit pe acest scaun ca să prezinte rezultatul muncii independente sau de grup celorlalţi 
copii, educatoarei, după soluţionarea unei sarcini date. I se oferă astfel şansa de a se autocunoaşte, 
autoevalua şi a avea feedback-ul imediat al celorlalţi copii şi al educatoarei. Prin modelul de evaluare primit 
de la educatoare, în timp, copiii vor şti să intervină şi să valorifice laturile pozitive ale persoanelor cu care 
interacţionează şi să transmită acestora, sub formă de sugestii, păreri, opinii despre ceea ce trebuie 
îmbunătăţit sau corectat, fără să jignească sau să atace pe cineva. 

 „Turul galeriei“ se utilizează după soluţionarea de către copiii a unor sarcinii primite în grup. 
Rezultatul activităţii fiecărui grup este expus şi, prin rotaţie, fiecare grup vizualizează operele expuse. 
Educatoarea iniţiază o comunicare interactivă între copiii autori ai lucrării expuse şi copiii vizitatori. Cei 
dintâi oferă informaţii despre modul de organizare, despre contribuţia pe care a avut-o fiecare, despre 
colaborarea în soluţionarea sarcinii şi rezultatul muncii lor. Ceilalţi formulează aprecieri despre felul în care 
au fost rezolvat cerinţele şi oferă aplauze şi încurajări. 

 Așadar 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: 
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Experții consideră că 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. Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţii calitatea unei 
activităţii.  

Din practica de zi cu zi, nu e dificil de înteles că și conceptul de evaluare a suferit modificări 
semnificative. De la simpla activitate de verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către învățător s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, asupra durabilității cunostințelor elevului, asupra calității 
curriculumului școlar și a pregătirii personalului didactic. 

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 de vârsta primară în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. 

Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performanțelor școlare este 
tot mai mult înțeleasă nu ca acțiune de control - sancțiune, limitată la verificare și notare, ci ca proces ce se 
întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esențial – formativă, 
concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității în ansamblu“. 

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 intră probele orale, probele scrise și probele practice. 
II Metode complementare de evaluare 
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematică a activității și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigație; evaluarea proiectelor; evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea; hărțile 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 ; 
• fiecărui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reușita grupului. 
Evaluarea analitică permite învățătorului să știe precis la ce nivel se găsește fiecare dintre elevii săi . 
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. 

In câteva cuvinte, 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. 
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Evaluarea este un moment important in procesul de învățare. 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. 

Principalele operații ale evaluării sunt: verificarea, măsurarea, aprecierea și decizia. Astfel, 
verificarea presupune controlul controlul realizării obiectivelor prin raportarea stării inițiale a elevilor și a 
rezultatelor lor în starea finală, apărută în urma proceselor de predare-învățare. Măsurarea este operația de 
înregistrare și cuantificare a rezultatelor prin aplicarea unor intrumente sau probe de evaluare. Aprecierea 
constă în emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatului unei măsurători prin raportarea la criteria 
date sau la o scală de valori. Rezultattul aprecierilor poate fi numeric, cantitativ (nota) sau calificativ 
(calificativul). Decizia se exprima prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente de 
verificare, măsurare și apreciere ți prin măsurile/ soluțiile introduse prin îmbunătățirea activității în etapa 
următoare a procesului de învățământ. 

Metodele de evaluare sunt diverse și pot fi adaptate pentru nivelul fiecărei clase. 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 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.. De asemenea, metoda evaluării cu ajutorul calculatorului 
este una eficientă, adăugându-se și metode complementare precum proiectul, portofoliul, observarea, 
investigația, autoevaluarea, fișa de evaluare, chestionarul. 
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Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare,furnizând cadrelor didactice 

informaţiile necesare desfăşurării optime a acestui proces.Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin 
care sunt colectate,prelucrate şi interpretate informaţiile privind potenţialul de funcţionare,starea şi 
funcţionarea unui sistem,rezultatele acestora.Informaţiile obţinute permit aprecierea în baza unor criterii 
prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce urmează a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi 
funcţionării sistemului. 

În învăţământul preşcolar 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 cunoştinţelor,priceperilor şi deprinderilor dobândite de preşcolari în cadrul actului 
educaţional pe toate planurile personalităţii lor.În acelaşi timp urmăreşte şi aspectele formative ale muncii 
educatoarei,concretizată în atitudinile şi comportamentele dobândite de preşcolar prin procesul de 
învăţământ. 

Astfel pot fi preconizate trei direcţii ale evaluării prin strategii didactice adecvate,încheindu-se cu 
aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţional-instructive şi anume :evaluarea atitudinilor,a 
cunoştinţelor şi a competenţelor obţinute de copii la finele preşcolarităţii.Considerăm necesare şi de o 
valoare indiscutabilă trei tipuri de evaluare:iniţială,continuă şi finală.Fiecare din aceste tipuri de evaluare 
trebuie promovat pe parcursul anului de învăţământ,deoarece ele îşi au scopul şi rolul lor. 

Din punct de vedere al metodelor şi procedeelor de evaluare se disting: 
-evaluarea orală care implică abilitatea dialogării,a iniţierii unor convorbiri,jocuri în diferite momente 

ale zilei,în aşa fel încât să nu reprezinte factor stresant pentru copii; 
-evaluarea scrisă; 
-evaluarea practică; 
-evaluarea mixtă-combinată; 
În timpul tuturor momentelor de interacţiune şi al activităţilor desfăşurate cu grupa,cadrul didactic îşi 

observă copiii,atât din punct de vedere al dezvoltării socio-afective,cât şi din punct devedere al evoluţiei 
academice,ceea ce îi permite să observe eventualele lacune şi,în acest context,să proiecteze activităţile de 
învăţare adaptate nevoilor acestora.În timpul activităţilor de implicare în mediu,se realizează frecvent o 
evaluare a rezultatelor sau a proiectului aflat în curs de desfăşurare,cu un copil sau cu întreaga grupă.În 
cazul în care rezultatul este un produs,evaluarea permite estimarea ,,perfecţiunii’’acestuia în raport cu 
obiectivele propuse şi,prin aceasta,copilul poate fi ajutat,cu sfaturi şi o mică ,,mână de ajutor’’ să-şi 
îmbunătăţească activitatea.Evaluarea permite reglarea acţiunilor întreprinse punând pe fiecare copil să-ţi 
asume responsabilităţi pe parcursul îndeplinirii unor sarcini diferite.Testele folosite în evaluarea iniţială 
necesită o elaborare foarte riguroasă,standardizarea condiţiilor de examinare şi a criteriilor de notare 
asigurând un grad sporit de obiectivitate în aprecierea performanţelor copiilor. 

În legătură cu metodele şi instrumentele de evaluare iniţială pe care educatoarea le foloseşte se impun 
câteva concluzii: 

-să fie folosite în toată gama lor,cu scopul de a-i pune pe copii în situaţii variate de învăţare; 
-să fie în concordanţă cu comportamentele evaluate; 
-să fie orientate spre cunoaşterea cât mai precisă a ceea ce ştiu,dar mai ales,a ceea ce pot face copiii; 
-să reprezinte o modalitate de cunoaştere a personalităţii copilului,de capacitate a lui la propria 

evaluare; 
Evaluarea este o componentă importantă a curriculumului,alături de determinarea obiectivelor,de 

organizarea conţinuturilor,de alegerea strategiilor didactice,menite să realizeze obiectivele propuse. 
 
Bibliografie 
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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.  

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. 

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 de evaluare tradiţionale 
 A.1. Probele orale- examinarea orală constă, în toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral.  
Caracteristici ale evaluării orale: frontală ,individuală, în grup. 
 evaluare orală curentă, evaluare periodică, evaluare finală. 
Moduri de realizare 
Examinarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 

principale de evaluare orală pot fi menţionate: 
 a) Conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri) 
 b) Evaluarea orală cu suport vizual, care presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini. 
 c) Redarea (repovestirea) unui conţinut. 
d) Citirea unor dialoguri incomplete şi completarea acestora  
e) Descrierea şi reconstituirea  
 f) Descrierea şi explicarea are drept obiectiv principal descrierea unui obiect sau a unei proceduri.  
A.2. Probele scrise  
Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi 

la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. 



 

 

Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), corectivă 
şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210).  

Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 
baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 

Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 
şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor. 

A.3. Probele practice 
Probele practice constau „în confecţionarea unor obiecte sau aparate, executarea unor experienţe sau 

lucrări experimentale, a lucrărilor în atelier sau pe lotul şcolar, efectuarea unor observaţii microscopice, 
întocmirea unor desene, schiţe, grafice etc." (Nicola, I., 1994, p.337) 

B. Metode şi instrumente complementare 
Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de 

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

Metodele şi instrumentele complementare sunt: 
1.  observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2.  investigaţia; 
3. portofoliul; 
4. proiectul; 
5. autoevaluarea 
B.1. Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor  
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. 
B.2. Investigaţia 
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. 

B.3. Portofoliul 
Portofoliul este un instrument complex de evaluare care presupune o selecţie sistematică, făcută, de 

regulă, de către elevi (dar şi de către cadrele didactice) a unor produse relevante ale activităţii elevilor 
(individual sau în grup). Portofoliul include şi rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici 
de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise şi practice, observarea sistemică a 
comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. 

Notarea se va face într-o manieră holistică pe baza unor criterii clare, care vor fi comunicate elevilor 
înainte să înceapă proiectarea portofoliului.  

B.4. Proiectul  
 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. 
  



 

 

B.5. Autoevaluarea 
Autoevaluarea ajută elevii să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, să-şi valorizeze atât 

cunoştinte, cât şi atitudini şi comportamente. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere 
în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Elevul ajunge să îşi evalueze propriile 
capacităţi învăţând mai întâi să-şi aprecieze rezultatele în activitatea de învăţare. Din acest motiv, abilitatea 
de autoevaluare este foarte importantă pentru formarea la elevi a unor imagini realiste asupra posibilităţilor 
şi limitelor lor. Cadrul didactic va ajuta elevii să-şi dezvolte capacităţile autoevalutive, să-şi compare 
nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele şi standardele educaţionale şi să-şi impună un program 
propriu de învăţare.  

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. 
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. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE. EVALUAREA INITIALA SAU 
“RAUL NECESAR” 

 
PROF. INV. PRIMAR, AVRAM ELENA ANDREEA 

SC. GIMN. NR. 1, BUMBESTI-JIU, STRUCUTURA TETILA, JUD. GORJ 
 
 Evaluarea actuala este nu numai prea putin formativa, dar si de o validitate selectiva slaba, si aceasta 

din cauze discutabile (Perrenoud, in L. Allal, 1979). Singurul aspect pseudo-formativ al evaluarii actuale 
este fondat pe principiul atractiei (placerii) sau fricii de nota si al muncii autonome asupra erorilor, plecand 
de la lucrarile corectate. Se afla, cu siguranta, un sambure de adevar in aceasta ipoteza, dar cand reflectam 
mai bine, ea este selectiva. Ar trebui sa ne intrebam: 

 - Pentru care elevi este importanta nota? 
 - Care sunt elevii care muncesc pentru a-si corecta greselile din lucrari? 
 Raspunsul este simplu: elevii performanti si in mod deosebit cei ai caror parinti urmaresc evolutia 

lor scolara. Rezulta ca evaluarea este in realitate putin formativa si doar pentru o minoritate a elevilor. 
Aceasta constatare nu este o descoperire, pentru ca ea participa la demonstrarea unui principiu al 
''reproductiei sociale' descris de sociologii educatiei . 

 Realizarea functiilor esentiale ale actului evaluativ in procesul didactic presupune folosirea atat a 
formelor de evaluare initiala cat si a celor operate pe parcursul si la sfarsitul procesului didactic, oferind 
date necesare pentru imbunatatirea sistematica a acestuia. Cele trei strategii nu sunt distincte, opuse, ci, mai 
degraba complementare. De aceea, o actiune de evaluare eficace trebuie sa fie, in mod necesar, continua si 
completa, iar singura atitudine justificata si eficienta fata de folosirea lor se exprima nu in optiunea pentru 
una din aceste forme, ci in imbinarea acestora, in realizarea unui proces de evaluare in forme si cu functii 
multiple, perfect integrat activitatii didactice. 

 Evaluarea initiala sau 'raul necesar' Aceasta nu are un rol de control, este diagnostica, stimulanta si 
indica planul de urmat in procesul de invatare. Este 'raul necesar'. 

 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui program de instruire si este menita sa stabileasca 
nivelul de pregatire a elevilor in acest moment, conditiile in care acestia se pot integra in activitatea care 
urmeaza. Ea reprezinta una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoasterea capacitatilor de 
invatare ale elevilor, a 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 relatie devine evidenta in situatia in care educatorul incepe activitatea 
cu elevi al caror potential nu-l cunoaste, la inceputul unui ciclu de invatamant sau chiar al unui an scolar . 
In concordanta cu rolul acestei modalitati de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoasterea 
elevilor ce vor fi primiti in clasa intai inca din perioada frecventarii gradinitei dobandeste o importanta 
deosebita, aceasta constituind una din conditiile integrarii copiilor, cu sanse de reusita, in activitatea scolara. 

Obiectivele acestei evaluari privesc cunoasterea capacitati lor generale de invatare ale elevilor, a 
faptului ca acestia stapanesc acele cunostinte si abilitati necesare intelegerii continuturilor programului care 
urmeaza. 

 Evaluarea elevilor se realizeaza prin examinari orale si, mai cu seama, prin probe scrise. Aceste probe 
realizeaza un diagnostic al pregatirii elevilor si totodata indeplinesc o functie predictiva, indicand conditiile 
prin care elevii vor putea asimila continuturile noului program de instruire. Datele obtinute prin evaluarile 
de aceasta natura ajuta la conturarea activitatii urmatoare in trei planuri: 

• modul adecvat de predarelinvatare a noului continut; 
• aprecierea oportunitatii organizarii unui program de recuperare pentru intreaga clasa; 
• adoptarea unor masuri de sprijinire si recuperare a unor elevi. Subliniind rolul si insemnatatea 

acestui tip de evaluare pentru integrarea elevilor in activitatea care incepe, R. Ausubel conchide: 'Daca as 
vrea sa reduc toata psihopedagogia 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. 

 In alta ordine de idei, 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). 
 In 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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IMPORTANƫA EVALUÃRII INIƫIALE PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNÃ 

 
PROF. AVRAM LAURA-MÃDÃLINA 

 
Evaluarea iniƫialã are o importanƫã deosebitã în cadrul procesului didactic. Acest tip de evaluare oferă 

atât elevului cât și profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune care 
trebuie completate sau a unor aspecte ce necesită ameliorare sau corectare (programe de recuperare). 

Ţinând cont de faptul cã evaluarea este o acțiune complexă este necesar să fie urmărite atât măsurarea 
fenomenelor cât și interpretarea și aprecierea rezultatelor obținute pentru a putea identifica aspectele care 
trebuie îmbunãtãƫite sau consolidate. 

Performanƫele elevilor din perioada precedentã reprezintã primele informaƫii referitoare la capacitatea 
lor generalã de învãƫare. Pentru completarea acestora, însã, și mai ales pentru cunoașterea faptului mãsurii 
în care elevii stpânesc acele cunoștinƫe și abilitãƫi necesare înƫelegerii conƫinutului programului care 
urmeazã, este utilã evaluarea acestora prin examinãri orale, dar mai cu seamã prin probe scrise.  

Scopul evaluãrii nu este ierarhizarea elevilor ci verificarea cunoştinţelor şi confruntarea cu situaţii 
noi de învăţare. Ştiind de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii se pot 
concentra asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a se teme de consecinƫe și strãduindu-se în același 
timp sã dovedeascã o cât mai temeinicã insușire a noƫiunilor învãƫate anterior( rezolvarea corectă a 
subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, respectarea cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise etc.), 
concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare. Este stimulatã astfel dorinƫa elevului de a 
învăţa nu doar pentru notă ci din dorinţa de a ști, de a cunoaște. 

Ȋn perioada anterioarã evaluãrii inƫiale profesorii trebuie sã se asigure cã au realizat recapitularea 
integralã a materiei care va face obiectul evaluãrii iniƫiale.  

Ȋn cadrul disciplinei Limba și literatura românã pe lângã evaluarea scrisã unde concluziile se bazeazã 
pe acurateƫea baremelor de evaluare, este necesarã și evaluarea oralã însoƫitã de grila de evaluare specificã 
pentru a putea aprecia capacitatea elevilor de a înƫelege și de a formula mesaje și de a se exprima corect, 
coerent și expresiv în limba românã. 

Informaƫiile obƫinute cu ajutorul evaluãrii iniƫiale sunt valorificate în vederea elaborãrii noului 
program pentru adecvarea acestuia la posibilitãƫile reale ale copiilor. 

O limitã a evaluãrii iniƫiale o reprezintã faptul cã nu îşi propune şi nici nu poate să determine cauzele 
existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Ȋn vederea creșterii impactului pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate reușitele elevilor pentru 
asigurarea creșterii încrederii în forțele proprii dar si aspectele care pot face obiectul schimbării. 

 



 

 

EVALUAREA ÎN PREȘCOLARITATE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MONICA AVRAM 
LICEUL TEORETIC „I. BUTEANU” - G.P.P.NR.1 

 ȘOMCUTA MARE, MARAMUREȘ 
 
Viaţa stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 

exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Învăţământul preşcolar se află, ca şi celelalte trepte de 
învăţământ, într-un dinamic proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest 
domeniu. Dar cum orice reformă trebiue să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi. 

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. 

Pentru a vorbi despre procesul de evaluare trebuie început 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. 

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

 
o Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
o Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
o Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 



 

 

o 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 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. 

Funcțiile evaluării 
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. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Metode de evaluare 
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. Acestea variază de la un cadru didactic la altul, dar au 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. 

În funcţie de specificul vârstei preșcolare, metodele evaluării activităţilor din grădiniţă vor fi: 
observaţia, conversația, testul, studiul produselor activităţii, probele orale și portofoliul. 

Observarea copiilor în timpul programului 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. 
Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise, directe, cu valoare evaluativă iar apoi sunt 
consemnate în caietul de observții. Notările în caiet 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. 



 

 

Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. Poate avea loc în orice moment al zilei sau în funcție de particularitățile 
fiecărui preșcolar în parte. 

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, picturi, obiecte confecţionate, colaje etc. 

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 ultimul timp, se pune tot mai mult accentul pe aceste probe, considerându-se că sunt 
mult mai adecvate învățământului preșcolar, nivelului de vârstă al copiilor, față de probele scrise sau fișele 
de lucru - care au sarcini mai complexe, necesită mai multe cunoștințe dintr-un anumit domeniu 
experiențial.  

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 poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) etc; 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, 
putem exemplifica: piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama 
Venn, jurnalul grafic, harta conceptuală, cubul, R.A.I.(Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. 
Acestea sunt 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. 

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. 

  
Bibliografie: 
 Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală, Ausubel, P. D., Robinson, R. F., EDP, București, 

1986; 
 Didactica Magna, Comenius, J., A Bucureşti, EDP, Bucureşti, 1970; 
 Pedagogie, ediţia a II a revizuită şi adăugită, Cucoş, Constantin, Polirom, Iași, 2006; 
 Curriculum pentru educația timpurie, Bucureşti, DPH, 2019. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR AVRAM RODICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR”, BRĂILA 

 
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. 

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. 
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*Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
*Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 
CLASA A IX A, ȘCOALA PROFESIONALĂ, SECȚIA MAGHIARĂ 

 
AUTOR: PROF. GR.DID. I, BABA DOINA 

LICEUL TEHNOLOGIC TAMASI ARON, BORȘ, JUDEȚUL BIHOR 
 
Elevii care doresc să urmeze o școală profesională nu au un bagaj de cunoștințe ridicat la limba și 

literatura română. Dacă subliniem și faptul că aceștia sunt la secția maghiară, atunci profesorul va întâmpina 
reale dificultăți. 

 Evaluarea inițială pe care o propun în acest material vizează competențele de producere a 
mesajului oral, producere a mesajului scris, receptare a mesajului oral, receptare a mesajului scris. Aceasta 
se de derulează pe parcursul a două ore, fiind un punct de reper pentru profesor în eleborarea strategiilor 
didactice din clasa a IX a. 

 
Producerea mesajului oral 
 
I. Răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care sunt mijloacele de transport în comun? Bifaţi variantele corecte. 
 

 
  
2. Care este mijlocul de transport în comun folosit frecvent de voi? 
3. Descrieţi modul în care ajungeţi voi de la Borş la Oradea. 
Exemplu: Eu trebuie să aştept autobuzul în faţa Primăriei. Îmi cumpăr bilet de la şofer.... 
 
Producerea mesajului scris 
VI. Imaginaţi-vă că sunteţi într-un mijloc de transport în comun. Redactaţi în scris un dialog la care 

aţi asistat între doi călători: un bătrân şi un copil. Daţi un titlu sugestiv dialogului vostru. 
 
Exemplu: George a reuşit să urce primul în autobuz. Când îl vede pe vecinul lui, nea Vasile îi spune: 
-Sărut mâna!....... 



 

 

 
Notă: elevii vor lucra în perechi. 
 
Receptarea mesajului oral 
 Ascultaţi cu atenţie textul următor. Decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate sau false : 
 
 
Călătoria cu trenul 
 
Mihai şi Ileana călătoresc cu trenul de la Bucureşti la Timişoara deoarece acolo au o firmă de 

afaceri. El ştie că ar fi ajuns mult mai repede cu elicopterul, dar biletul e prea scump... Şi deltaplanul ar 
fi fost o soluţie...Ar fi fost altfel decât cu trenul. Vor călători totuşi cu trenul. Până la gară iau tramvaiul 
cinci staţii. Apoi cumpără bilet de la casa de bilete. Datorită faptului că sunt în întârzâiere, sunt 
nerăbdători. 

-Un bilet la clasa a doua până la Timişoara, vă rog ! 
-Poftiţi biletul şi restul. Aveţi locurile 15 şi 16 în vagonul 8, spune casiera. 
-Mulţumesc ! 
 Mihai şi Ileana urcă rând pe rând în vagonul 8. În compartiment mai sunt două persoane, un 

domn şi o doamnă. Ei salută : 
-Bună ziua ! 
 Ei răspund. Trenul porneşte. Mihai se gândeşte că ar fi trebuit să-şi cumpere o revistă, dar a 

uitat. Vine controlorul, deschide uşa compartimentului şi spune : 
-Biletele la control ! 
Călătorii dau biletele.  
-Cât timp face trenul până la Timişoara ? întreabă Mihai. El mai călătorise la Timişoara cu trenul, 

dar acum nu-şi mai amintea. 
-Opt ore şi jumătate. Timişoara este ultima oprire. Călătorie plăcută. 
-Mulţumesc ! 
Având în vedere că va fi o călătorie lungă, Mihai se teme că se va plictisi, dar graţie Ilenei totul va 

trece! 
 

 
1. Mihai merge la Timişoara cu trenul.  
 
2. El cumpără un bilet de la casa de bilete. 
 
3. Până la gară merge cu metroul. 
 
4. Controlorul deschide uşa compartimentului. 
 
5. Trenul face până la Timişoara opt ore şi jumătate. 
 
Receptarea mesajului oral 
Citiţi textul cu atenţie şi alegeţi varianta corectă: 

  



 

 

Cum ajungem la cabinetul medical? 
Este ora 17.00, iar Ioana se simte rău deoarece are febră. Andrei îi spune: 
-Mergem la doctor! 
-Cabinetul este departe? Cum ajungem acolo? întrebă Ioana. 
Andrei, atotştiutorul casei răspunde: 
-Având în vedere că la dreapta este staţia de metrou, trebuie să mergem de-a lungul parcului. 

Călătorim cu metroul două staţii şi suntem în apropierea cabinetului. Mai întâi îţi spun că nu avem bilete. 
Vom cumpăra fiecăruia câte un bilet de la casa de bilete. Să nu uităm să compostăm! În acest fel s-ar putea 
să ajungem la timp. 

-Programul cabinetului este între 8.00 şi 18.00. 
-Cu autobuzul nu am putea merge? 
-Putem să mergem şi cu autobuzul, dar traseul este mai lung. Acesta o ia la stânga pe bulevardul 

Magheru, trece prin faţa Complexului Comercial. Problema este că nu are staţie în apropierea cabinetului. 
Fii atentă că de la staţia de autobuz până la cabinet trebuie să mergem pe jos! Iar tu nu te simţi bine! Nimănui 
nu i-ar plăcea acest lucru! 

-Ce bine ar fi să putem chema un deltaplan să zburăm dincolo de parc! 
-Sau am putea lua un elicopter care să aterizeze în curtea cabinetului! 
-Să revenim la realitate: părerea mea este că trebuie să mergem cu taxiul ca să ajungem mai repede. 

Uitasem să-ţi spun: va fi mai confortabil: ne va lăsa în faţa cabinetului, dar ne va costa mai mult. 
Aşadar, Andrei sună după un taxi: 
-Alo? Aici Fulger taxi! 
-Bună ziua. Vă rog, o maşină pe bulevardul Mihai Eminescu , la numărul 5. 
 Din moment ce taxiul trebuie să ajungă, Ioana şi Andrei ies pe stradă. Taxiul vine şi ei pleacă 

spre cabinet. Când ajung, Andrei întreabă: 
-Cât costă? 
-Doisprezece lei, răspunde şoferul.  
Ei plătesc şi coboară din maşină sperând că domnul doctor mai este în cabinet. Ioana îşi amintise că 

nu-şi pusese în poşetă cartea de identitate, dar nu mai aveau timp să se întoarcă... 
 
1.1 Ioana şi Andrei locuiesc 
 a) pe strada Dunărea 
 b)pe bulevardul Mihai Eminescu 
 c)pe strada Braşov. 
 
1.2 În metrou ei trebuie: 
 a) să cumpere bilet 
 b)să composteze biletul 
 c)să stea în picioare. 
 
1.3 Cei doi nu merg cu autobuzul pentru că: 
 a) nu opreşte lângă cabinet 
 b)acesta o ia la stânga 
 c)este prea scump. 
 
1.4  Ioana şi Andrei merg la medic 
 a)cu tramvaiul 
 b)cu metroul 
 c)cu taxiul. 
 
1.5 Ei plătesc şoferului: 
 a)10 lei 
 b)12 lei 
 c) 15 lei.  



 

 

Restabiliţi ordinea cronologică a evenimentelor:  
 
a) Ioana şi Andrei merg cu un taxi. 
 
b) Ioana are febră.  
 
 
c) Autobuzul nu este o soluţie bună. 
 
 
d) Cu deltaplanul sau elicopterul nu pot merge. 
 
 
e) Andrei propune să meargă la doctor cu metroul. 
 
Exercițiile propuse au fost rezolvate cu elevii din clasa a IX a, secția maghiară pentru a testa nivelul 

lor de producere a mesajului oral, producere a mesajului scris, receptare a mesajului oral, receptare a 
mesajului scris. Sunt de un real folos! 



 

 

 
Nume și prenume:_______________________________ Data:___________ 

 
 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
DISCIPLINA: MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

ANUL ŞCOLAR: 2019-2020 
SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” DOROHOI 

PROF. ITINERANT: BABOI-DRAGAN LUMINITA 
 
Competenţe specifice: 
1.1 Recunoaşterea, scrierea, comparerea, ordonarea şi efectuarea de adunări şi scăderi în 

concentrul 0 – 100; 
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat; 
Obiective propuse: 
 Să rezolve corect exercițiile; 
 Să afle numerele necunoscute; 
 Să numere crescător/descrescător în concentrul 0-100; 
 Să găsească vecinii numerelor date; 
 Să compare perechile de numere; 
 Să efectueze corect problemele; 
 Să identifice rolul fiecărei componente a plantei. 
 
SUBIECTUL I  
I. Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte varianta corectă: 
 
1. Vecinul mai mare al numărului 56 este: 
 a) 57; b) 55; c) 58; d) 60. 
 
2. Predecesorul numărului 82 este: 
a) 90; b) 81; c) 71; d) 91. 
 
3. Numărul din care se scade se numeşte: 
 a) rest; b) scăzător; c) descăzut; d) diferenţă. 
 
SUBIECTUL AL II -LEA  
 
1. Scrie numerele: aflate între 19 și 27: ....................................................................................... 
2. Ordonează descrescător numerele de pe frunze şi colorează-le pe cele care conţin numere pare, în 

culorile caracteristice anotimpului de toamnă: 
 

 
 

  



 

 

3. Scrie vecinii următoarelor numere: 

 
 
4. Scrie cifra corespunzătoare pentru rolul pe care îl îndeplineşte fiecare parte componentă a plantei.  

 
 
 
5. Compară următoarele perechi de numere : 
 

 
 
6.Calculează , apoi colorează cu creionul verde cel mai mare rezultat impar.  

 
 
7. Află numerele necunoscute. 

 
  



 

 

SUBIECTUL AL III -LEA  
 
1. La concursul de rostogolit fructe, iepuraşii au folosit 32 de mere, veveriţele au folosit 12 alune, iar 

aricii, 9 nuci. Câte fructe s-au rostogolit la concurs?  
 
REZOLVARE 
 
                         
                         
               R:          

 
  MULT SUCCES! 
 
 
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ -  
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

 

Itemi:  

I1. Rezolvă corect exercițiile; 

I2. Află numerele necunoscute; 

I3. Numără crescător/descrescător în concentrul 0-100; 

I4. Găsește vecinii numerelor date; 

I5. Ordonează corect numerele date; 

I6. Compară perechile de numere; 

I7. Efectuează corect problemele; 

I8. Identifică rolul fiecărei componente a plantei 

Descriptori de performanţă: 
 

 
Calific. 
 
Item 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

S I Încercuiește varianta corectă 
de răspuns în toate cazurile 

Încercuiește varianta corectă 
de răspuns în 3-4 cazuri 

Încercuiește varianta corectă 
de răspuns în 2 din cazuri 

S II 
   

I1 Numără corect 
crescător/descrescător în 
concentrul 0-100; 

Numără corect 
crescător/descrescător în 
concentrul 0-100 în două din 
situațiile date; 

Numără corect 
crescător/descrescător în 
concentrul 0-100 în una din 
situațiile date; 

I2 Ordonează corect numerele 
date și identifica numerele 
pare; 

Ordonează corect numerele 
date și identifică parțial 
numerele pare; 

Ordonează corect numerele 
date, dar nu identifică 
numerele pare; 



 

 

I3 Găsește corect vecinii 
numerelor date.  

Găsește vecinii numerelor 
date în două situații. 

Găsește vecinii numerelor 
date într-o singură situație. 

I4 Identifică rolul fiecărei 
componente a plantei. 

Identifică rolul unora din 
componentele plantei. 

Identifică rolul uneia din 
componentele plantei. 

I5  Compară corect perechile de 
numere. 

Compară corect două din 
perechile de numere. 

Compară corect una din 
perechile de numere. 

I6 Calculează corect perechile de 
exerciții. 

Calculează corect două din 
perechile de exerciții. 

Calculează corect una din 
perechile de exerciții. 

I7  Află corect numerele 
necunoscute în toate situațiile 
date. 

Află corect numerele 
necunoscute în două din 
situațiile date. 

Află corect numerele 
necunoscute în una din 
situațiile date. 

S III  Rezolvă corect problema cu 
plan de rezolvare 

Rezolvă corect problema  Rezolvă parțial problema 

 
Centralizarea calificativelor: 
 

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient  
Nr. elevi 

 
2 8 2 

 
Concluzii: 
Greşeli frecvente:  
- erori de calcul; 
- dificultăți în rezolvarea problemelor și în aflarea numărului necunoscut. 
 
Măsuri ameliorative: 
- Exerciţii diverse de calcul oral și în scris; 
- Rezolvarea și compunerea de probleme cu suport intuitiv sau după exercițiu. 
 



 

 

CONSIDERENTE PRIVIND EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN RÂNDUL 
ELEVILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BĂCĂIAN LILIANA ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G.DUCA” PETROŞANI 
 
La începutul fiecărui an şcolar, se realizează evaluarea iniţială. În funcţie de rezultatele obţinute, 

profesorii îşi proiectează activităţile didactice. Rezultatele obţinute la evaluarea iniţiala nu vor fi trecute în 
catalog, ci vor fi folosite ca reper pentru măsurarea progresului elevilor. Dacă este cazul, profesorii 
realizează programe de învăţare remedială şi de educaţie diferenţiată. 

În cazul elevilor de clasa I, până la vacanţa intersemestrială, profesorii vor realiza observarea 
sistematică a elevilor. La finalul primului semestru elevii vor susţine prima evaluare sumativă complexă. 

Testele de evaluare sunt structurate în două părţi: una cu itemi de tip obiectiv si/ sau semiobiectiv si 
a doua parte cu itemi de tip semiobiectiv şi/ sau subiectiv. 

După administrarea şi evaluarea testelor iniţiale se analizează rezultatele obţinute şi se identifică 
eventualele probleme, deficienţe. Se realizează proiectările didactice acordându-se o atenţie deosebită 
problemelor identificate şi modalităţilor de abordare a acestor. 

Rezultatele Evaluării Iniţiale se comunică individual elevilor şi părinţilor, în acelaşi timp li se fac 
cunoscute şi acţiunile propuse de cadrul didactic pentru remedierea deficienţelor, asigurarea progresului şi 
stimularea performanţei. 

Evaluarea inițială oferă atât profesorului cât şi elevului o perspectivă a noţiunilor dobândite cât dar și 
a posibilelor lipsuri în dobândirea cunoştinţelor care ar trebui completate pe parcursul noului an şcolar.  

Scopul evaluării inițiale este atins, dacă elevii vor înţelege importanța evaluării iniţiale. Astfel ei vor 
trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, vor fi motivați și dornici să rezolve corect problemele.  

Înțelegând-o ca pe un exercițiu util al 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 cerinţelor 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 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, individual 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 își îndeplinește pe deplin funcția numai atunci când, atât profesorul cât și elevii colaborează 
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. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, BĂCIȘOR MARIA - CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE N. POPESCU, VÎNĂTORI, JUD. MUREȘ 
 

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 pregătirii personalului didactic . 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții : 

• Sumativă care se concentrează asupra rezultatelor clasei de elevi, reflectând performantele ; 
• Formativă care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

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

este tot mai mult înțeleasă nu ca acțiune de control, limitată la verificare și notare, ci ca proces ce se 
întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o funcție esențial – formativă, 
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 această categorie intră probele orale, probele scrise și 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 neîțelegerilor 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 conținutului 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 competențele legate de utilizarea corectă și eficientă 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 lucrări pe grupe.  
II. Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematică a activitații și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigație; evaluare proiectelor evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea; hărțile 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 cooperează 

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

reușita grupului. 
Evaluarea analitică permite învățătorului să știe precis la ce nivel se găsește fiecare dintre elevii săi . 
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 
elevilor pe tot parcursul procesului instructiv-educativ. 
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*Radu Ion, Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, EDP, București - 1998. 
*Vasile Molan, Didactica disciplinei - Limba și literatura română - în învățământul primar, Ed. 
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EVALUARE EDUCAŢIONALĂ 
METODE DE EVALUARE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. BACIU SANDA PAULA 

GRĂD. P. P. NR. 5 , REGHIN 
 
Problema evaluării educaţionale este una din cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este 

greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. 
Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, 

facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre. 
Problematica evaluării şcolare s-a diversificat şi s-a complicat, înregistrând o mutaţie semnificativă, 

trecerea de la valorizarea şi certificarea a ceea ce ştie copilul la ceea ce ştie el să facă şi mai ales, a felului 
cum procedează pentru a fi performant şi a obţine succese. 

Această mutaţie valorică a determinat adoptarea unor noi metode de evaluare care să aprecieze şi să 
valorizeze competenţele elevilor. 

Este şi motivul pentru care cadrele didactice sunt din ce în ce mai preocupate pentru găsirea unor 
metode alternative, moderne, complementare celor clasice, care să determine un plus de obiectivitate în 
valorizarea competenţelor copiilor şi să evalueze cât mai corect performanţele acestora. 

Metodele alternative de evaluare educaţională (portofoliul, eseul, studiul de caz etc) aşa cum 
menţionează insăşi denumirea lor, sunt o alternativă la cele clasice (probe orale, scrise, practice). 

Adeseori metodele alternative sunt considerate moderne, aici termenul modern având conotaţia de 
ceva diferit faţă de ceea ce este considerat clasic. 

Metodele alternative/moderne nu sunt,prin ele insele, nici mai bune, nici mai rele decât cele 
clasice/tradiţionale, ci, mai degrabă reprezintă o altă modalitate de a evalua rezultatele învăţării elevilor, 
diferită de cea consacrată, dar aflată în raport de independenţă şi complementaritate cu modalitatea clasică, 
cunoscută şi practicată în grădiniţă. 

Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lungă durată a comportamentului 
preşcolarilor. Astfel, procedeuri tradiţionale, precum observarea curentă a comportamentului copiilor, 
întrebări de evaluare, exerciţii, probe scrise şi practice, etc. 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. În ultima perioadă s-au făcut diverse eforturi de a integra anumite 
tehnologii noi în procesul măsurării şi aprecierii, spre exemplu, tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, 
tehnicile video, de înregistrare audio, ş.a. Educatoarele sunt încurajate să pregătească propriile lor probe de 
diagnostic, acestea fiind utile pentru depistarea greşelilor copiilor şi pentru analizarea şi explicarea lor. De 
altfel, este încurajată şi „evaluarea complementară” prin utilizarea unor mari varietăţi de strategii 
alternative, destinate evaluării calitative.  

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.  
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR BADAR ANNAMÁRIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MISKOLCZY KÁROLY” MIȘCA 
 
Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ. Poate fi definită ca o acțiune de 

măsurare, apreciere care vizează rezultatele învățării. Evaluarea permite monitorizarea și verificarea 
stadiului atins în învățare și cunoaștere. În funcție de momentul realizării, evaluarea poate fi: inițială, 
continuă și finală. 

Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul anului școlar, la începutul unui ciclu de 
instruire, în scopul de a stabili obiectivele, conținuturile de instruire și strategiile didactice utilizate. 
Evaluarea inițială stabilește nivelul de pregătire al elevilor, a comportamentului cognitiv inițial. Estimează 
în ce măsură dispune elevul de abilitățile care vor fi necesare pentru angajarea în sarcină. Ajută conceperea 
programului de instruire diferențiat și individualizat. Evaluarea inițială, stabilind punctul de plecare a 
elevului, constituie un moment important în procesul didactic. De acest moment depinde proiectarea întregii 
activități instructiv-educative.  

Prin realizarea evaluării inițiale, profesorul își propune să obțină informații despre prestația elevilor, 
despre abilitățile și capacitățile lor intelectuale, practice și comportamentale. 

În realizarea evaluării inițiale putem folosi două categorii de metode: metode tradiționale de evaluare 
(probe orale, scrise și practice) și cele alternative/complementare (observarea sistematică a activității și a 
comportamentului, investigația, proiectul, portofoliul). 

 METODE TRADIȚIONALE DE EVALUARE: 
1. Evaluarea orală: se realizează prin metoda conversației. Metoda conversației presupune 

implicarea activă a copilului. Prin folosirea acestei metode reușim să aflăm informații despre capacitatea 
de comunicare a copilului, despre modul în care acesta poate să-și exprime cunoștințele și observăm și 
măsura în care este dezvoltat limbajul, vocacularul elevului. 

2. Evaluarea scrisă: se realizează în principal cu ajutorul fișelor. Fișa de lucru este considerat un 
mijloc important prin care putem verifica nivelul de pregătire, cunoștințele, gradul de independență în 
gândire și acțiune al copiilor, posibilitatea de a transfera cunoștințele anterioare în situații noi. 

3. Evaluare practică: se realizează prin metoda jocului și a exercițiului. Evaluarea prin probă 
practică se materializează prin exerciții-joc ce solicită o rezolvare acțional-practică. (Letiția Trif, 2008). 
Prin evaluare practică putem observa direct modul de acțiune și rezultatul obținut. Este metoda care măsoară 
și apreciază gradul de rezolvare a sarcinii de învățare. 

 METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE/METODE COMPLEMENTARE DE 
EVALUARE: 

1. Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor în clasă: oferă cadrului 
didactic informații privind perspectiva capacităților de acțiune și de relaționare, a competențelor și 
abilităților de care dispun elevii.  

2. Portofoliul: constă în selectarea și păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje) 
pentru ca ulterior să observăm progresele pe care copiii le-au realizat într-o unitate de timp. În perioada 
evaluării inițiale selectăm aceste lucrări ale copiilor pe care vom aprecia într-o etapă ulterioară elaborării 
lor. 

3. Proiectul: reprezintă o formă de evaluare complexă, ce conduce la aprecierea unor capacități și 
cunoștințe superioare, precum: „apropierea unor metode de investigație științifică, organizarea și 
sintetizarea materialului, generalizarea problemei, aplicarea soluției la un câmp mai vast de experiențe, 
prezentarea concluziilor.”(Letiția Trif, 2008, pag. 260.) 

4. Investigația: este metoda care solicită elevul pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 
care își poate demonstra în practică un set de cunoștințe și capacități. Investigațaia pune în valoare 
creativitatea, inițiativa, cooperarea, comunicativitatea elevilor, precum și flexibilitatea gândirii, capacitatea 
de argumentare, de punere și rezolvare a problemelor.  

Evaluarea inițială a școlarului mic este destul de dificilă, deoarece pe de o parte ar trebui să evaluăm: 
priceperi și deprinderi fizice și intelectuale, capacități cognitive, trăsături de voință și carater, conduită 



 

 

civilizată, pe de altă parte ar trebui să apreciem și aspecte neobservabile precum: înțelegerea și prelucrarea 
informațiilor, traducerea lor în comportamente utile în adaptare, modul de a gândi și de a simți al copilului, 
transferul de cunoștințe, priceperi și deprinderi, atitudinea față de învățătură, muncă, școală, semeni, față 
de sine etc. 

În concluzie putem afirma că Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se 
furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente 
relativ distincte: măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor ameliorative. 
Adoptarea de măsuri ameliorative implică actele decizionale privind perfecţionarea şi potenţarea 
procesului de predare-învăţare prin măsuri sincronice sau succesive actului evaluativ. 
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MODURI DE INTEGRARE A EVALUĂRII ÎN PROCESUL DIDACTIC 
EVALUAREA INIŢIALĂ SAU ”RĂUL NECESAR” 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR DANIELA BĂDĂRĂU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALISTRAT HOGAȘ 
ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Yvan Abernot a caracterizat succint dar semnificativ acest tip de evaluare: "Evaluarea iniţială 

nu are rol de control, este diagnostică, stimulantă şi indică planul de urmat în procesul de învăţare" 
(ABERNOT, Y.,op. cit.). Se mai numeşte şi "răul necesar" din perspectiva acelor teoreticieni care 
consideră că orice evaluare este stresantă şi ca atare aceasta trebuie pe cât posibil diminuată, dacă nu 
chiar eliminată. Aceeaşi teoreticieni acceptă însă că evaluarea de început este, totuşi, necesară, pentru o 
pregătire optimă a noului program de instruire. 

Este necesară pentru: 
• cunoaşterea nivelului de realizare a învăţării prealabile, a nivelului comportamentului cognitiv 

iniţial. Este foarte utilă la intrarea copiilor în clasa I, pentru cunoaşterea de către cadrul didactic a nivelului 
pregătirii elevilor cu care va lucra; la intrarea în ciclul gimnazial, la începutul studiului unei discipline etc. 

• pentru determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instruire (an şcolar, intrare clasa 
I, în ciclul gimnazial sau liceal etc.); 

• este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii în cauză dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi); 

• această formă de evaluare are semnificaţia unei punţi de legătură între o stare precedentă şi una 
viitoare; 

• eventual, 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 învăţării 
viitoare, pentru a omogeniza oarecum fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs. 
(IOAN CERGHIT, op. cit., ) 

Subliniind rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea elevilor în activitatea care 
începe, R. Ausubel concluzionează: "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. 
Asiguraţi-vă de ceea ce ştie el şi instruiţi-l în consecinţă" ( AUSUBEL, R., 1981). 

Evaluarea iniţială realizată la începutul unui program de instruire este menită, printre altele, să "arate" 
condiţiile în care elevii în cauză se integrează în activitatea de învăţare 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 şi totodată îndeplinesc o funcţie predictivă, indicând condiţiile 
în care elevii vor putea asimila conţinuturile noului program de instruire. 

Valoarea diagnosticată a acestei evaluări iniţiale se manifestă atât din perspectiva elevilor cât şi a 
cadrului didactic care va lucra cu aceştia. 

În ceea ce îi priveşte pe elevi: 
• inventariază achiziţiile existente la momentul TO (zero); 
• depistează eventuale decalaje între aceştia; 
• constată, la momentul respectiv, capacităţile/posibilităţile de învăţare ale elevilor etc.; 
În ceea ce îi priveşte pe profesori: 
• descoperă factorii (cauzele) care explică situaţia respectivă; 
• arată şi explică nevoile de dezvoltare ale elevilor; 
• îi ajută să-şi multiplice căile de stimulare a dezvoltării optimale a acestora; 
• pun în evidenţă caracteristicile diferenţiale ale elevilor şi posibilităţile de a acţiona în direcţia 

atingerii obiectivelor etc. (IOAN CERGHIT, op. cit.). 
  



 

 

Funcţia predictivă (prognostică) a acestei evaluări constă în aceea că datele obţinute prin evaluarea 
iniţială ajută la conturarea activităţii următoare în trei planuri:  

• 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 unor elevi. 
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IMPORTANTA EVALUARII INIŢIALE LA ORA DE LIMBA SI 
LITERATURA ROMANA 

 
SCOALA GIMNAZIALA JINA 

PROF. BADEA CAMELIA MARIA 
 
 Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importanta a procesului de învăţământ alaturi de predare 

şi învăţare.Ea are ca scop identificarea şi măsurarea obiectivelor atinse şi reglarea şi eficientizarea 
procesului instructiv-educativ.Evaluarea determina în ce măsura se ating prin reyultatele concrete 
obiectivele propuse iniţil.Aceste obiective sunt formulate în programele şcolare.Consider ca evaluarea este 
la fel de importantă ca predarea si învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Toate cadrele didactice folosesc cele trei forme de evaluare: evaluare iniţială sau predictivă, evaluare 
continuă sau formativă si evaluare sumativa sau cumulativă. 

 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an scolar, ciclu de învăţământ.Putem vorbi de 
evaluare iniţială la începutul unei activităţi de instruire, de regulă la începutul anului şcolar şi urmăreşte 
stabilirea nivelului de cunoştinţe a elevilor. 

 Această evaluare este necesară pentru ca noi profesorii să cunoaştem nivelul anterior de pregatire al 
elevilor , a nevoilor de învăţare precum si crearea premiselor necesare pentru asimilarea de noi conţinuturi. 

 De asemenea evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activitaţii viitoare de instruire, 
oferind posibilitatea cunoasterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor 
strategii ce vor fi adoptate în funcţie de reyultatele obţinute la fiecare clasă testată.De exemplu, evaluarea 
iniţială se dovedeşte a fi foarte utilă la clasa a V+a , pentru cunoaşterea de către cadrul didactic a nivelului 
de pregatire al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise. 

În clasa metodelor traditionale de evaluare pentru disciplina limba română putem exemplifica 
examinarea scrisă pentru testarea initială si chestionarea orală pentru evaluarea formativa. 

Chestionarea orală. Făcând referire la clasa lexicală a pronumelui studiat în gimnaziu, examinarea 
orală constă într-un dialog bazat pe întrebări şi răspunsuri între profesor şi elevi, prin care educatorul 
urmăreşte cantitatea şi calitatea cunoştinţelor/deprinderilor formate cu referire la pronume, precum şi 
capacitatea elevilor de a opera cu acestea. 

Spre exemplu elevii sunt chestionaţi în legătură cu tipul părţii de vorbire exprimată de pronume sau 
cu definirea şi clasificarea acestuia etc. Această metodă a chestionării se poate face curent (pe parcursul 
lecţiilor - frontal cu toţi elevii sau individual) ori poate fi finală(folosită în orele destinate evaluării - la final 
de capitol, de semestru sau la examen). 

Verificarea scrisă. Cealaltă metodă tradiţională este verificarea scrisă, aceasta fiind o modalitate 
mai economică a evaluării pentru că elevii se găsesc în postura de a exprima idei în scris, fără intervenţia 
profesorului. 

Avantajele acestui tip de evaluare sunt că se face economie de timp, se asigură obiectivitatea evaluării 
lucrării, diminuează starea de stres, permite elevilor să elaboreze răspunsuri independent, fără intervenţii 
din afară. 

Verificarea scrisa se foloseste si la testarea iniţială este foarte importantă deoarece daca se constată 
greşeli de scriere a unor cuvinte sau ortograme gresit folosite se poate remedia acest fapt prin completarea 
unor enunturi cu ortogramele si folosirea mai des a acestora. De asemenea daca se constată confuzii de 
recunoaştere a părţilor de vorbire, respectiv de propoziţie, se va insista asupra diferenţierii lor, vor fi 
lămurite prin exerciţii suplimentare. 

Consider că pentru a realiza o evaluare iniţială eficientă, este absolut necesară cunoaşterea programei 
şcolare, urmărind cu mare atenţie capacitătile pe care elevii trebuie să le aibă în acel moment. 

Evaluarea iniţială oferă profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cat mai exactă a situaţiei 
existente şi astfel pornind de la datele oferite profesorul îşi va organiza demersul pedagogic imediat 
urmator. 

 
Bibliografie 
Constantin Cucoş, Teoria si metodologia evaluării, ed.Polirom. 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ LA CLASA PREGĂTITOARE? 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BADEA IRINA IONELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, GIURGIU 

  
 Prin acest material doresc să subliniez importanţa aplicării evaluării iniţiale la început de an şcolar, 

chiar şi la clasa pregătitoare, deoarece consider de-a dreptul esenţial ca învăţătorul să cunoască cât mai 
bine nivelul de pregătire al elevilor săi pentru a-şi putea plia demersurile, proiectările, măsurile, activităţile 
următoare pe necesităţile fiecarui elev în parte. Evaluarea iniţială, prin carecterul său constatativ poate da 
informaţii clare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate pentru umplerea lacunelor, pentru creşterea 
performanţelor şcolare ale fiecărui elev. 

 Măsurile ameliorative stabilite după parcurgerea perioadei de evaluare iniţială(ce s-a constat în 
observarea elevilor, aplicarea unor teste şi completarea unor chestionare de către părinţi ) se au în vedere 
în conceperea unui demers didactic raportat la nivelul clasei, la particularitătile individuale şi potenţialul 
fiecărui elev în parte. 

 Alegând cele mai potrivite tehnici şi instrumente de evaluare, se poate realiza o evaluare obiectivă 
ce permite o vedere de anasmblu a situaţiei de fapt în care se află clasa de elevi. Cunoscând volumul, 
calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor la debutul şcolarităţii putem proiecta cu succes 
demersul didactic care urmează a fi abordat pe parcursul anului şcolar. Acesta trebuie să ţină cont atât de 
elevii cu capacităţi reduse de asimilare şi înţelegere,cât şi de cei cu un nivel de cunoştinţe ridicat, creându-
se condiţii propice dezvoltării armonioase ambelor categorii. 

 Rezultatele obţinute de elevi în cadrul acestei evaluări trebuie să probeze faptul că prin aplicarea 
evaluării iniţiale se poate spori randamentul şcolar şi performanţele elevilor pot fi îmbunătăţite considerabil. 
Activitatea ulterioară trebuie să producă schimbări în comportamentul elevilor, în cantitatea de cunoştinţe 
asimilate, în dobândirea acelor competenţe vitale în reuşita lor şcolară.  

 Deşi nu toţi elevii vor reuşi rezolvarea tuturor itemilor, trebuie sa ne stabilim ca viitoare țintă ca 
absolut toţi elevii clasei să înregistreaze progrese reale la sfârşitul anului şcolar, faţă de începutul anului 
şcolar. 

 Cunoscând ceea ce ,,poate” fiecare elev, cadrului didactic nu îi rămâne decât să îşi proiecteze întreaga 
activitate în funcţie de aceştia, de nivelul clasei, de oportunităţile pe care şcoala sa le oferă, să valorifice şi 
să fructifice potenţialul fiecărui copil, deoarece fiecare individ este capabil de performanţă, atâta vreme cât 
strategiile didactice se pliază pe nevoile şi caracteristicile sale. Desigur că nu toţi elevii vor reuşi să atingă 
performanţele maxime prevăzute de programă, însă în funcţie de punctul de la care a plecat, cu siguranţă, 
fiecare elev va înregistra progrese reale în parcursul său şcolar. Pentru că nu există un set unitar de probe 
de evaluare pentru copiii de 6 ani, selectarea probelor de evaluare sau conceperea lor trebuie 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 şi a profilului de 
formare al elevului. 

 Metodele de evaluare aplicabile la clasa pregătitoare pot fi : chestionarul pentru părinţi, fişă de 
observaţie în perioada de evaluare iniţială, precum şi fişe de evaluare scrisă. Scopul acestora fiind de a 
măsura/aprecia/ȋnregistra cȃt mai exact bagajul de cunoştinţe cu care s-au prezentat elevii la debutul 
şcolaritătii, ȋn vederea elaborării demersurilor didactice ulterioare şi a stabilirii unui set de măsuri ce se 
impun pentru o abordare cât mai adecvată a activităţii de predare-ȋnvăţare diferenţiată . 

 Chestionarele pentru părinţi pot viza ȋn mare parte: descrierea mediilor şi a condiţiilor de viaţă şi 
familiale ale elevilor, identificarea copiilor care nu au frecventat grădiniţa precum şi identificarea familiilor 
cu părinţi neştiutori de carte(într-o şcoală cu elevi de etnie romă).  

 Fişele de observaţie se pot completa pentru fiecare elev ȋn parte pe parcursul unei perioade de două 
săptămȃni şi să vizeze un set de competenţe fizice/motorii, psihice, atitudinale, comportamentale. 

 Testele de evaluare iniţială vor avea un caracter constatativ si vor avea menirea să reflecte cantitatea 
şi calitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor elevilor, constituind punctul de plecare ȋn demersul 
formativ. 

 O dată înţeles acest rol al integrării evaluării iniţiale în procesul didactic alături de evaluarea 
formativă şi cea sumativă, va creşte inevitabil şi procentul de reuşită al elevilor iar evaluarea îşi va găsi 



 

 

sensul şi va deveni parte integrantă a procesului instructiv-educativ.Evaluarea iniţială este menită să 
realizeze o analiză de ansamblu a punctului de plecare în demersul didactic. Ea poate fi considerată un 
studiu ,,geotehnic” al terenului pe care învăţătorul este chemat să contruiască, să formeze oameni valoroşi. 
Acest lucru nu este posibil decât cu dăruire, cu răbdare, cu perseverenţă, cu responsabilitate pentru ca la 
sfârşitul programului de instruire, evaluarea finală să certifice faptul că s-a făcut tot ce era omeneşte posibil 
pentru ca fiecare elev să înregistreze propriul său progres raportat la particularităţile şi potenialul său 
individuale. 

 



 

 

EVALUAREA, CALE DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂŢILOR DIN 
GRĂDINIŢĂ 

 
PROF. BADEA MARIANA 

GRĂDINIŢA CU P.P. „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA 
 
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. Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi 
desfăşurare a instruirii şi educaţiei. 

Noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de „transformare” deoarece provoacă o 
schimbare în timp, spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, trebuie să provoace 
schimbări în comportamentul individului ori în structura cunoştinţelor sau a deprinderilor sale mentale. 

Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt: predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect 
psihologic şi evaluarea. Pentru a analiza corect procesul de predare-învăţare-evaluare, aşa cum menţionează 
Ioan Radu în lucrarea „Didactica modernă”, trebuie ca analistul procesului să răspundă la următoarele cinci 
întrebări: 

Cum se organizează secvenţele de predare? 
Ce anume trebuie să înveţe elevul / copilul? 
De ce învaţă el? 
Cum învaţă? 
Cât anume învaţă? 
Aceste cinci întrebări scot în evidenţă faptul că fiecare componentă a procesului de învăţământ trebuie 

analizată separat. Primele două întrebări se referă la actul de predare, cea de-a treia la cauzele activităţii de 
învăţare (privind şi motivaţia elevului / preşcolarului în actul predării), întrebarea a patra priveşte modul de 
dirijare a activităţilor, dar şi procesul intern al învăţării, iar ultima întrebare se referă la reglajul activităţii 
de însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor. 

Se poate observa că cele trei activităţi, respectiv predarea, învăţarea şi evaluarea se află într-o strânsă 
relaţie de interdependenţă, dialectică, naturală, continuă şi necesară. Ele sunt inseparabile, alcătuind o 
unitate organică, contopindu-se într-un singur act. 

Predarea reprezintă acţiunea desfăşurată de cadrul didactic, cu scopul de a produce modificări în 
comportamentul elevului/preşcolarilor. 

Aceasta e privită ca aspect logic al procesului de învăţământ, deoarece se conduce după: 
- logica ştiinţei (a conţinuturilor de predat) 
- logica dezvoltării psiho-fizice a elevilor/preşcolarilor 
- logica didactică 
Învăţarea, din punct de vedere pedagogic, reprezintă „orice achiziţie relativ stabilă, ca urmare a 

antrenării individului într-o experienţă de cunoaştere, organizată pedagogic şi care are ca rezultat modificări 
de comportament.” Învăţarea reflectă aspectul psihologic al procesului de învăţământ deoarece, după cum 
se deduce din definiţie, aceasta reprezintă activitatea elevului/preşcolarului. 

Analiza relaţiilor dintre predare şi învăţare este incompletă dacă nu se extinde şi asupra evaluării, 
deoarece aceasta din urmă are rolul de a ordona, regla şi optimiza predarea şi învăţarea, precum şi întregul 
proces. 

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 
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STRATEGII, METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. BĂDESCU JANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH. BANEA"-MĂCIN 

 
În procesul instructiv-educativ, actul evaluării are un rol reglator prin faptul că orientează şi 

corectează predarea şi învăţarea. Realizarea permanentă a unei evaluări a procesului instructiv-educativ 
permite cunoaşterea, explicarea şi perfecţionarea rezultatelor elevilor şi chiar a proceselor de predare-
învățare care au produs aceste rezultate. 

Strategiile, modalitățile de evaluare permit atât cadrului didactic, cât și elevului să cunoască dacă 
finalitățile propuse au fost îndeplinite.  

Evaluarea este un proces multidimensional, iar în funcție de criteriile alese, se pot identifica mai multe 
strategii de evaluare, astfel :9  

1. Din punct de vedere al situațiilor de evaluare, se poate face distincție între:  
• evaluare realizată în circumstanțe obișnuite, în cadrul activității de predare/ învățare, 
bazată pe observarea activității elevilor;  
• evaluare specifică, ceea ce presupune crearea unei situații adecvate, elaborarea și 
aplicarea unor probe, partenerii angajați în proces fiind conștienți de importanța demersurilor de 

verificare și apreciere întreprinse.  
2. După funcția dominantă îndeplinită, există două strategii:  
• evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea 
lacunelor și erorilor în cunoștințe și abilități, dar și a ,,punctelor forte’’, și o diagnoză etiologică care 

relevă cauzele care au generat neajunsurile constatate) ;  
• evaluare predictivă prin care se urmărește prognozarea gradului în care elevii vor putea 
răspunde adecvat unui program de instruire pe viitor.  
C-tin Cucoș clasifică strategiile de evaluare în funcție de trei criterii:10 
1. cantitatea de informație care scindează evaluarea în: evaluare parțială - prin care se verifică 

elementele cognitive sau comportamentale secvențiale; este posibilă prin ascultare curentă, extemporale, 
probe practice curente și evaluare globală -se aplică atunci când cantitatea de cunoștințe și deprinderi este 
mare, datorită cumulării acestora; se realizează mai ales prin examene.  

2. axa temporală la care se raportează verificarea împarte evaluarea în: evaluare iniţială, evaluare 
continuă şi evaluare finală.  

3. sistemul de referință pentru emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluare 
criterială (bazată pe obiective) și evaluare normativă (elevii sunt comparați, clasați).  

Fiecare dintre tipurile de evaluare constituie o modalitate de control distinctă asupra calităţii educaţiei 
oferite elevilor şi asupra achiziţiilor realizate de aceştia. 

1. Metode de evaluare tradiționale 
Problematica metodelor complementare 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 şi studenţi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de 
ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 "Constructivismul pune sub semnul întrebării metodele evaluative tradiţionale, uniforme, care şi-au 
păstrat credinţa în adevărurile absolute. Eficienţa proceselor de învăţare / predare nu poate fi constatată 
decât în anumite limite. Este recomandabilă o completare a evaluării prin autoobservare şi observări 
externe, preferate fiind procedeele calitative."11 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, incluzând şi procesele negociative. 
Lipsa alternativelor creează rutina, conformism şi nu duce la completa dezvoltare a personalităţii. 

 
9 Radu ,I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 2007, p. 115.   
10 Cucoș, C-tin., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 379.   
11 Siebert H., Pedagogie constructivistă, Editura Institutul European, Cluj-Napoca, 2001, p. 86. 



 

 

 Aşa cum reiese din cartea lui J. M. Monteil, "Eşecul în îndeplinirea unei sarcini nu trebuie să 
antreneze eşecul generalizat al celui care îl suferă."12Elevului trebuie să-i recunoaştem dreptul la greşeală, 
căci greşelile creative sunt mai importante pentru dezvoltarea cognitivă decât răspunsurile corecte, 
corespunzătoare. Aşa cum notează Monteil "conduitele rezultate dintr-o anumită formă de organizare a 
relaţiilor în interiorul şcolii (locul elevului bun şi al celui slab) pot furniza o bază comportamentală care, 
la fel ca semnificaţiile şi cunoştinţele, constituie o mediere între individ şi obiectul susceptibil să afecteze 
procesul de cunoaştere."13 

Evaluarea este un subiect extrem de vast care merită o abordare multiplă. În schema de mai jos sunt 
prezentate principalele tipuri folosite în şcoală: 

 
Fig. 1. Tipuri de evaluare după Jinga I. 14. 

 
2. Metode de evaluare complementare și moderne 
Dintre mijloacele mai importante care întregesc cunoaşterea personalităţii copiilor, în activităţi 

învățătoarea poate folosi şi metode alternative de evaluare – observarea sistematică şi, în unele cazuri, 
chestionarul, metoda proiectului, a portofoliului şi pe cea a autoevaluării spre care îl îndeamnă treptat pe 
școlar. 

Observarea sistematică15  
În procesul de cunoaştere a comportamentului copiilor, metoda se constituie ca un proces planificat, 

sistematic, condus după repere clare, logice, cu scopul adunării cât mai multor date necesare evaluării. 
Observarea directă a activităţii şi comportamentului copiilor în activităţile libere se face pentru a înregistra 
elementele relevante necesare formulării unor aprecieri, prin raportarea la obiective instructiv-educative 
urmărite în activităţi.  

Pentru a avea o oglindă cât mai fidelă asupra deprinderilor şi capacităţilor fiecărui copil, învățătoarea 
poate recurge atât la observaţiile formale, cât şi la cele informale, printr-o gamă largă de metode: 
“consemnarea unor evenimente, liste de verificare, fotografii, înregistrări audio, registre de inventar”16. 

Portofoliul .Scrisoarea metodică “Despre evaluare în învăţământul şcolar” face câteva sugestii cu 
privire la unele modalităţi/instrumente de evaluare ale căror beneficii s-au văzut în timp şi, în acest sens, 
subliniază importanta portofoliului ca instrument complex de înmagazinare a datelor despre progresul 
copilului. 

În viziunea MECTS, portofoliul şcolarului ar trebui să cuprindă: 
- lista cu comportamentele aşteptate; 
- observaţii asupra evoluţiei copilului; 
- poze cu sarcini/activităţi pe care acesta le-a dus la bun sfârşit pe parcursul anului şcolar; 
- lucrări de-ale copilului. 

 
12 Potolea D., Neacşu I., Manolescu M. Ghid de  evaluare. Disciplina Limba română, Editura ERC PRESS, Bucureşti, 2011, p. 
102. 
13 Monteil citat în Cucoș, C-tin., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 79. 
14 Jinga I. Educaţia  ca investiţie în om, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p.104. 
 
15 Radu, I.T. Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, p.95. 
16 Petrovici, C., Neagu, M., Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi în învăţământul primar, Editura Polirom, Iaşi, 
2006, p. 75. 



 

 

Investigația este o metodă care începe, se desfășoară și se încheie în clasă. Aceasta oferă elevului 
posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru, profesorul dând instrucțiuni precise în legătură cu sarcina de 
lucru aleasă. ,, Rezolvarea sarcinii de lucru de către elev poate demonstra, în practică, un întreg complex 
de cunoștințe și capacități. Maniera de folosire a investigației trebuie adaptată vârstei elevilor și 
experiențelor lor intelectuale. Investigația reprezintă o metodă cu puternice valențe de învățare de către elev 
și un mijloc eficient de evaluare.’’17  

Investigația poate fi individuală sau de grup. Această metodă devine utilă în cadrul orelor de receptare 
a textului literar. Prin aplicarea investigației, elevul poate aborda un text liric sau epic. 

Proiectul este o metodă activ- participativă care îi solicită pe elevi în a realiza cercetări, a găsi soluții 
individual sau în echipă despre o temă dată.  

Prin intermediul proiectului, elevii au posibilitatea de a demonstra nu doar ceea ce știu, ci, mai ales, 
ceea ce știu să facă, punându-și în valoare deprinderile, priceperile și abilitățile.  

Autoevaluarea are rolul de a implica elevul în procesul de învățare, ,,permițându-i acestuia de a-și 
aprecia propriile performanțe în raport cu obiectivele prestabilite.’’18Autoevaluarea este un proces care se 
dezvoltă în timp, care se construiește cu ajutorul profesorului.  
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 
 

PROF. BĂDOI MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN”, SLATINA, JUD. OLT 

 

„Un profesor își pune amprenta asupra eternității; el nu poate ști niciodată până unde ajunge 
influența lui” – Henry Brooks Adams 

 

Alături de metodele tradiţionale de evaluare se utilizează şi metode 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 
socială, fineţea estetică sau toate formele de bun simţ şi de experienţă. 

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 elevilor 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). 

Valenţele formative ale acestor metode alternative de evaluare sunt: 
-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 elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 
-descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
-educe 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 elevilor; 
-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 al elevului; 
-permit valorizarea muncii individuale a elevului acţionând ca factor de dezvoltare a personalităţii; 
-oferă posibilitatea modulării acţiunilor de evaluare în funcţie de răspunsurile elevului; 
-urmăresc formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a atitudinii elevilor implicaţi 

în rezolvarea sarcinii; 
-unele metode, precum investigaţia solicită elevul 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 elevilor. 



 

 

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 clasei. 
„Caracterul complementar implică faptul că acestea completează arsenalul instrumentar tradițional 

(metode orale, scrise, practice) şi că se pot utiliza simultan în procesul evaluative” (Cucoş, 2008, p.133). 
Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine individualizarea 

actului educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt: 
Observarea sistematică a activităţii școlare şi comportamentului elevilor față de învățare. 
Observarea este o practică din ce în ce mai folosită deoarece oferă informații care privesc abilitățile 

motrice, obiceiurile și personalitatea elevilor, atitudinile sociale sau comportamentul în public. Aceasta 
presupune utilizarea fișelor de evaluare, scărilor de clasificare și a listelor de control/verificare ca 
instrumente de evaluare.  

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 elevii. 

După C.Cucoș (2008) există mai multe ipostaze ale portofoliului: 
Portofoliu de prezentare – cuprinde acele piese alese doar de elev și considerate reprezentative pentru 

activitatea sa. 
Portofoliu de evaluare – constă în strângerea unor elemente ce redau performanțele elevilor după o 

etapă de învățare. 
Portofoliu ca sursă de învățare – cuprinde lucrări care scot în evidență progresele elevilor precum și 

reflecții ale elevilor asupra acestora. 
Investigaţia „constă în solicitarea de a rezolva o problem 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). 

Aceasta metodă presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, întelegerea acesteia 
de către elevi înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă, prin care elevul 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 ca elevii să 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 clasă; 
-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 elevului. 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 la elevi a 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 elevilor 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 elevilor să-și determine eficiența activităților realizate. 
Metodele complementare de evaluare au fost concepute din dorinţa de a face evaluarea mai flexibilă 

şi, de ce nu, mai atractivă, atât pentru evaluatori, cât şi pentru cei care fac obiectul evaluării: elevi, studenţi, 
persoane care participă la diverse programe de instruire. 

Ele au potenţial formativ și susţin individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului. 
Preocuparea psihopedagogilor pentru aceste modalităţi alternative de evaluare a fost intensă, iar 

exemplele sunt uşor de găsit, deoarece autori precum D. Ungureanu (2001), C. Cucoş (2002), M. Manolescu 
(2002), X. Roegiers (2004) au identificat atât avantajele cât şi limitele specifice acestor modalităţi. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BAHNĂ ANIȘOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, JUD. VRANCEA 

  
Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ și reprezintă, alături de predare și învățare, 

o funcție esențială în cadrul acestuia. 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, 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 predictivă 
(datorită funcțiilor ei de diagnoză și 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 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 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. 

Astfel 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. 

 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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BAHNEAN MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION NISTOR” VICOVU DE SUS, SUCEAVA 

 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, a triadei instruire-predare-

evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea, rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar. 

 Prin procesul de evaluare 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. Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor 
strategii moderne ale învăţării presupun şi metode de evaluare adecvate. 

Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare - învăţare şi să fie gândită ca un 
instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă" a ceea ce ştiu sau nu ştiu elevii la un moment 
dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii (şi profesorii) se simt bine în timpul învăţării nu 
este un scop în sine. Trebuie să înregistrăm mereu progresele pe care le fac elevii în procesul de învăţare. 
De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii au 
învăţat ceva anume (şi cât anume) ca şi informaţie. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului, deopotrivă, 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 în scopul 
notării, mai ales că rezultatele nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra cu mai puține emoții 
și, astfel, rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 
învățării noilor cunoștințe. 

Importanța evaluării inițiale este dată de faptul că 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 
date de evaluarea inițială se planifică demersul pedagogic imediat următor și, eventual, programe de 
recuperare. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate este nevoie să se țină seama de: 
tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținuturilor învățării; utilizarea unor metode și 
procedee care să antreneze cât mai mult capacitățile intelectuale; îmbinarea eficientă și alternarea formelor 
de organizare a activității la clasă (frontală, individuală, pe grupe, în perechi).  

Evaluarea predictivă poate fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și înaintea unor teme 
sau unități de învățare. Pe de altă parte, poate testa nu doar cunoștințe, ci și priceperi sau aptitudini. Este 
utilă pentru remedierea, recuperarea unor noțiuni sau cunoștințe ce vor fi implicate în susținerea învățării 
următoare. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment, pentru creșterea încrederii în forțele proprii și catalizarea energiilor în direcția realizării planului 
individualizat de învățare. 

 „Metoda proiectului tematic” este o metodă de evaluare care implică învăţarea activă şi presupune 
culegerea informaţiilor, prelucrarea şi sistematizarea activităţii, căutarea de soluţii, interpretarea, reflecţia 
personală, inventivitate şi creativitate. Tema este stabilită în funcţie de preferinţele elevilor. În educaţie, 
metoda nu este nouă, nici revoluţionară. Proiectele oferă situaţii autentice, din viaţa reală pentru 
contextualizarea activităţilor de învăţare şi încorporarea capacităţilor de gândire de nivel superior cu privire 
la ideile importante.  



 

 

Proiectele aşază elevii în roluri active ca : rezolvarea unor probleme, luarea unei decizii, investigări, 
documentări. 

 BENEFICIILE ELEVILOR: 
- Creşterea încrederii în sine 
- Îmbunătăţirea atitudinii faţă de învăţare 
- Achiziţiile în domeniile cunoaşterii sunt mai bune decât cele generate de alte metode.  
- Elevii implicaţi în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare. 
- Se dezvoltă gândirea la nivel superior, capacitatea de rezolvare de probleme. 
- Se dezvoltă abilităţile de colaborare şi competenţele de comunicare. 
- Sunt implicaţi elevi care provin din medii culturale diverse. 
- Posibilitatea abordării interdisciplinare a temelor presupune creşterea nivelului de colaborare cu 

colegii. 
- Sunt evidenţiate modurile de gândire al profesorilor şi al elevilor.  
- Se determină ideile preconcepute ale elevilor.  
- Strategiile de instruire variate sprijină diverse stiluri de învăţare  
BENEFICIILE PROFESORILOR: 
- Se realizează o legătură între standardele de performanţă cu contexte de viaţă reale.  
- Educaţia este orientată de întrebări importante.  
- Tehnologia este utilizată pentru sprijinul învăţării. 
- Se pot utiliza diferite metode de evaluare şi autoevaluare.  
- Oportunitatea de a construi relaţii de parteneriat cu elevii.  
- Elevii se află în centrul procesului de instruire.  
- Proiectul implică sarcini de lucru şi activităţi conectate, desfăşurate într-o anumită perioadă de timp. 
- Elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi abilităţile prin intermediul performării propriu-zise şi a 

produselor care sunt publicate, prezentate sau afişate.  
Paşii pentru realizarea proiectelor includ următoarele acţiuni:  
1. Stabilirea competenţelor specifice  
2. Dezvoltarea întrebărilor care generează proiecte inter-pluri-transdisciplinare 
3. Realizarea unui plan de evaluare 
4. Proiectarea activităţilor 
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA DISCIPLINA BIOLOGIE 
 

PROFESOR: BAIC CAMELIA NICOLETA- 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,UNIREA”-ŞTEI 

 
Evaluarea iniţială (predictivă) este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează, în 

principal: identificarea condiţiilor în care elevii pot sa se pregătească şi să integreze optimal în activitatea 
de învăţare, în programul de instruire care urmează. Are functii diagnostice si prognostice, de pregatire a 
noului program de instruire.  

Caracteristici generale ale evaluării predictive  
Evaluarea predictivă este o evaluare iniţială care:  
 măsoară nivelul de realizare a învăţării prealabile, a nivelului comportamentului cognitiv iniţial;  
  determină linia de pornire a unui nou program de instruire (an școlar, intrarea în ciclul gimnazial 

sau liceal etc);  
 este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii dispun de pregătirea necesară (cunoștinţe, abilităţi, 

capacităţi) creării de premise favorabile unei noi învăţări;  
 permite să se prevadă șansele de succes ale noului program de instruire;  
 are semnificaţia unei punţi 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 noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea învăţării următoare.  
EVALUAREA INIŢIALĂ LA DISCIPLINA BIOLOGIE  
În cadrul lecţiei ,,Nutriţia autotrofă. Influenţa factorilor de mediu asupra fotosintezei’’ am utilizat ca 

şi metodă de evaluare iniţială, o metodă interactivă şi anume : explozia stelară. 
Pe baza conţinutului unei imagini, elevii vor formula cât mai multe întrebări de tipul,, CE?’’ , 

,,CINE?’’, ,,CÂND?’’, ,,UNDE?’’, ,,DE CE?’’.  
Exemplu de astfel de întrebări:  
- Ce substanţe sunt utilizate în procesul de fotosinteză?  
- Cine realizează procesul de fotosinteză? 
- Unde se desfăşoară fotosinteza? 
- Când are loc fotosinteza? 
- De ce poziţia frunzelor este în general pe orizontală?  
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METODE INTERACTIVE DE EVALUARE 
 

EDUCATOARE: BĂJAN ALEXANDRA 
GPP OSTROVENI 1, RM. VÂLCEA 

 
Noile schimbări apărute în învăţământul preşcolar privind modalităţile de predare care să aşeze în 

centrul actului educaţional copilul şi interesele acestuia impun şi noi strategii de evaluare. Dacă în actul 
predării, educatoarea poate utiliza cu succes metode activ-participative, evaluarea, la rândul său, trebuie să 
fie coerentă cu noile strategii de predare-învăţare, fapt pentru care au apărut metodele interactive de 
evaluare.  

Activitatea didactică modernă este centrată pe demersuri intelectuale interdisciplinare şi afectiv-
emoţionale, educatoarea urmărind realizarea unor obiective interdisciplinare, ca de exemplu: să culeagă 
informaţii despre o temă data,să identifice,să rezolve probleme diferite,să realizeze conexiuni.  

Astfel, obiectivele evaluării trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele interdisciplinare ale actului 
predării.  

În continuare, sunt prezentate succint câteva metode şi procedee interactive de grup:  
a) 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.  

Utilizând această tehnică de evaluare, educatoarea poate antrena grupurile, reactualiza cunoştinţele 
copiilor şi poate evalua capacităţi şi deprinderi specifice preşcolarilor.  

b) Scaunul autorului – se utilizează în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”, fiind un procedeu prin care 
li se oferă copiilor ocazia de a se autocunoaşte, autoevalua, de a realiza un dialog cu membrii grupei, de a 
argumenta alegerea modului de realizare a sarcinii, dar şi capacitatea de a-şi spune opinia despre ce ar trebui 
îmbunătăţit, fără a jigni pe cineva.  

Copilul este „invitat” pe „Scaunul autorului”, pentru a prezenta educatoarei şi copiilor din grupă, 
rezultatul muncii independente sau de grup, după rezolvarea unei sarcini primite.Ceilalţi copii intervin, 
dacă este cazul, prin sugestii, opinii despre ce ar trebui corectat.  

c) Piramida - Metoda piramidei poate fi utilizată în cadrul activităţilor, pentru reactualizarea 
cunoştinţelor, în etapa de complicare a jocului( în cazul în care se desfăşoară un joc didactic), ca feed-back 
al activităţilor de observare, povestire, lectură după imagini, convorbire, dar şi în activităţile integrate ( DŞ, 
DLC, DOS, DEC), sau la centrele ARTĂ şi CONSTRUCŢII.  

Prin intermediul acestei metode, copiii îşi dezvoltă capacitatea de sintetizare a unor probleme, 
informaţii, idei, teme, sau a unui text literar.  

d) Ghicitorile - Stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, 
descriere şi evaluare, inteligenţele multiple, iar copiii au ocazia să aplice în situaţii noi ceea ce au învăţat.  

În activitatea cu preşcolarii, educatoarea poate utiliza diferite tipuri de ghicitori: ghicitori (descriere , 
folosite în povestiri, observări, descrieri, jocuri),ghicitori (analiză, folosite în observări),ghicitori de 
comparative (folosite în jocuri didactice, povestiri, lecturi),ghicitori de generalizare (folosite în observări, 
lecturi după imagini, poveşti create),ghicitori literare,ghicitori musicale,ghicitori eliptice,ghicitori cu rimă.  

Ca metode interactive de evaluare, ghicitorile pot fi folosite cu succes în evaluarea inițială 
 ( concursuri , de ex. „Câştigă cel mai isteţ”, „Răspunde repede şi bine!” ).  
e) Ciorchinele - Tehnica ciorchinelui este utilizată în scopul de a exersa gândirea liberă a copiilor, 

de a facilita realizarea de conexiuni între idei şi de a reactualiza cunoştinţele anterioare.  
Etape în realizarea ciorchinelui:  
- comunicarea sarcinii de lucru ; 
- activitate individuală ( completarea ciorchinelui de fiecare copil) ; 
- activitate în perechi - se formează perechi, se prezintă colegului ciorchinele realizat şi se 

completează cu informaţiile noi, obţinute de la acesta;  



 

 

- activitate în grupuri – fiecare pereche prezintă ciorchinele unei alte perechi, având ocazia să 
descopere cunoştinţe noi, prezentate de colegii de grup;  

- activitate frontală – se completează ciorchinele de pe tablă ( coală A4, flipchart), cu ideile comune 
fiecărui grup, ulterior, grupurile vor denumi o singură idee care nu a fost scrisă.  

Ciorchinele poate fi aplicat în cadrul activităţilor de observare, convorbire, povestire, repovestire, la 
începutul şi pe parcursul unui proiect, pentru a reactualiza şi sintetiza cunoştinţele copiilor despre subiectele 
din cadrul proiectului respectiv. 

f) R.A.I. -Metoda R.A.I. (răspunde, aruncă, interoghează) este o metodă destul de uşor de aplicat în 
activităţile desfăşurate, în special cu preşcolarii mari. Este un joc simplu de aruncare a unei mingi de la un 
copil la altul. Cel care aruncă mingea adresează o întrebare celui care o prinde. Acesta răspunde la întrebare, 
apoi aruncă mingea altui coleg şi îi pune o altă întrebare vizând conţinutul care trebuie evaluat ( precizat de 
la început de către educatoare). Prin caracterul său antrenant şi realizată sub formă de joc, metoda menţine 
trează atenţia tuturor copiilor din grupă, participând chiar şi cei mai timizi dintre aceştia. Copiii sunt atraşi 
de suspansul generat de întrebările neaşteptate şi de exerciţiul de promptitudine la care îi solicită jocul.  

g)  JURNALUL - Este o metodă de evaluare, utilizată destul de des în spaţiul nord-american, în care 
sunt menţionate sarcinile de învăţare, paşii parcurşi, dificultăţile şi reuşitele copiilor, elemente esenţiale din 
activitatea desfăşurată. Educatoarea completează în jurnal informaţiile obţinute de la copii, iar aceştia pot 
realiza desene, simboluri.  

 Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt înlăturate definitiv, ci sunt completate şi susţinute în 
procesul evaluării de metodele alternative. 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.  

 „Perfecţionarea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este 
făcută.”(Gemeniene Meyer- 2000) 
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TEHNICI DE EVALUARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

BĂJAN FLORIANA-MIRELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5, ORAȘUL MIZIL 

 
Suntem la începutul unui nou an școlar. Asta implică o perioadă de evaluare a nivelului la care se află 

copiii. Se fac cu această ocazie o mulțime de rapoarte, se studiază procente, se studiază starea de lucru din 
fiecare colectiv de copii.  

Evaluarea la grădiniță se face în același timp frumos și greu. Este greu să observăm fiecare copil în 
parte, este greu să facem aprecieri pe care să le cuantificăm în așa fel încât să avem o imagine clară a 
grupului cu care lucrăm. Copiii de grădiniță sunt evaluați mai ales prin metoda observației. Se pot observa 
comportamente, se pot observa aspecte ce țin de condiția fizică, starea de sănătate, se pot observa 
eventualele problemele de pronunție. Prin observare putem să apreciem dacă copilul are deprinderi de lider 
sau respectă regulile pe care le fac ceilalți copii, dacă poate lucra în echipă sau lucrează mai bine singur, 
dacă îi place să-i ajute pe ceilalți sau nu, dacă îi place să împartă jucăriile cu ceilalți sau nu. Putem observa 
dacă un copil memorează ușor sau nu, dacă memoria sa este de scurtă, medie sau lungă durată. Putem 
observa dacă un copil are rapiditate în gândire sau flexibilitate. 

O altă metodă de evaluare este studierea mapei cu lucrările copiilor. Această metodă se realizează 
după o perioadă în care se lucrează cu copiii, în așa fel încât să existe materiale, fișe de lucru individual, 
planșe, colaje din care să reiasă afinitatea pentru anumite activități, pentru anumite domenii. În urma 
studierii mapei cu lucrări putem aprecia mai bine fiecare copil în parte, putem să ne facem o imagine mai 
clară despre ei. Aici putem observa cum copiii au tendința de a folosi o anumită culoare cu precădere, cum 
au tendința de a vedea și reda cifrele sau literele corect sau răsturnat, dacă știu sau nu să redea anumite 
figuri geometrice, dacă pot să deseneze după o imagine prezentată sau dacă au imaginație și pot reda 
anumite obiecte din memorie. Se poate observa dacă un copil respectă tehnicile de lipire, dacă are simț 
estetic, dacă lucrează curat. 

Evaluarea se face la începutul anului școlar, dar se face și la finalul fiecărui capitol sau proiect tematic 
și la sfârșitul anului școlar. Evaluarea ar trebui să evalueze progresul, ar trebui să fie pozitivă. Evaluarea ar 
trebui să aibă caracter constructiv. 

Uneori folosim ca metodă de evaluare convorbirea cu cei din familia copiilor. Familia ne poate da în 
mare parte date și elemente de la care să pornim atunci când facem evaluări. Cei din preajma copilului 
cunosc multe amănunte care ne pot face o imagine de ansamblu asupra comportamentului său, ne pot spune 
care sunt lucrurile care îi plac și lucrurile care nu îi plac. Observând membrii familiei ne dăm seama de 
multe ori de la cine au învățat anumite comportamente, pe cine încearcă copiii să copieze, pe cine au ca 
model, pe cine imită.  

Evaluarea este in același timp un final și un început. Evaluarea dă niște rezultate, dar face și harta 
pentru un drum nou, face traseul pentru calea pe care trebuie să o urmăm în așa fel încât să putem dezvolta 
tot ceea ce au copiii mai bun. Tehnicile de evaluare sunt diverse, problemele pot apărea atunci când 
evaluarea nu duce la creștere, nu duce la îmbunătățirea stării de fapt, nu duce la progres. Evaluarea ne ajută 
să ne stabilim ținte pentru activitatea noastră viitoare. Ne ajută să facem o radiografie a grupei, ne ajută să 
ne stabilim metodele cele mai bune pentru a progresa, pentru a da copiilor cele mai bune pârghii pentru a-
și atinge potențialul.  



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ-IMPORTANŢĂ, METODE, TEHNICI, STRATEGII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BĂJAN MARGARETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COM. FRÂNCEŞTI, JUD. VÂLCEA 

 
 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 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.  

 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.  

 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)  

 Modalităţile prin care se poate realiza evaluarea iniţială sunt:arta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, teste. 

 Evaluarea iniţială poate să ofere 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). Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare,dar nu putem permite o apreciere globală a performanţelor elevului 
şi nici realizarea unei ierarhii.Deci, putem spune că evaluarea iniţială are avantaje şi dezavantaje. 

 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). 
 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. 

 
Bibliografie: 
*Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
*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. 
 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

 PROF. BAL CRISTINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VALCĂU DE JOS 

 
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 

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. 

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 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. 
 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,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 
elevi 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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Activitate practică/Evaluare iniţială biologie clasa a V- a 
Disciplina: BIOLOGIE 
Prof. BAL CRISTINA 
Nume,prenume elev:…………………………….. Data:  
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - BIOLOGIE 
An şcolar 2019-2020 
Clasa a V-a 
    
• 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____________________________________________ _____________ 45 de 

puncte) 
I. Coloana A cuprinde exemple de grupe de plante, iar coloana B exemple de reprezentanţi ai grupelor respective. Scrieţi 

în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B (12 p). 
 
 A              

      B 
 __ 1. cereale a) muşeţelul 
 __ 2. plante medicinale b) narcisa 
 __ 3. legume c) grâul 
 __ 4. plante ornamentale d) morcov 
 
II.Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei 

corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare 
afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Afirmaţia modificată se scrie în spaţiul 
punctat (18 p). 

 
a. Intre varză, omizi si pitigoi exista o relatie trofică……………………………………..……….… 
b. Soarele este o sursa de lumina artificiala.................................................................... 
c.Bufnita este o pasare rapitoare de noapte…………………………………………… 
d.Ordinea in care se hranesc vieţuitoarele formează un lanţ 

trofic…………..…………...... 
e. .Plantele sunt organisme fără viaţă………………………………… 
 
III. Incercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns (15p). 
1.Plantele ornamentale se cultivă pentru: 
a) alimentaţia omului 
b) alimentaţia animalelor 
c) înfrumuseţarea peisajului 
d) industria medicamentelor.         
2.Animalele sălbatice din ţara noastră sunt: 
a) câinele, ursul, pisica 
b) vulpea, lupul, căprioara 
c) pisica, porcul mistreţ, vaca 
d) oaia, lupul, căprioara           
3.Animalele erbivore consumă:   
a)  carne 
b)  insecte 
c)  orice tip de hrană 
d)  plante             

  



 

 

4.Cum se numeşte organul plantei unde planta isi prepara hrana. 
a) floare 
b) tulpină 
c) fruct 
d) frunză 
 
5. Organul care îndeplineşte funcţia de absorbţie a apei şi sărurilor minerale este: 
a) floarea 
b) fructul 
c) rădăcina 
d) tulpina             
 
PARTEA a II-a (45 de puncte) 
 
I. Completează spaţiile punctate. ( 15 p ) 
1.Mamiferele nasc ………………….. şi ii hrănesc cu…………………… 
2.Păsările se inmulţesc prin……………. pe care le ……………………… 
3.Peştii sunt adaptaţi la mediu…………….,au corpul acoperit cu…………  
 
II. Imaginaţi-vă că sunteţi într-o drumeţie în împrejurimea localităţii voastre. Daţi exemplu de patru reguli de 

comportament a elevilor în natură. ( 10 p ) 
 
III. Descrie ciclu de viaţă al unei plante. ( 10 p ) 
 
IV. Precizeaza importanta padurii in activitatile desfasurate de voi. (10 p )  
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. BĂLĂCEANU PARASCHIVA MĂDĂLINA 
GRĂDINIȚA P.P. „PERLUȚELE MĂRII”, CONSTANȚA 

 
Evaluarea, alături de predare și învățare, este o componentă esențială a procesului educațional care 

oferă informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia. Prin implicațiile sale, aceasta depășește cadrul 
strict al procesului educațional și al grădiniței.  

Evaluarea este procesul prin care se determină măsura în care au fost îndeplinite obiectivelor 
sistemului/ procesului de învățământ. Informația obținută este absolut necesară pentru ajustarea și 
perfecționarea activității de predare-învățare. Evaluarea rămâne în continuare o latură deschisă, în sensul 
că mijloacele, metodele și tehnicile de evaluare nu capturează întotdeauna toate aspectele legate de efectele 
formării asupra copiilor.  

Din perspectiva educației tradiționale, evaluarea înseamnă mai multă măsurare, apreciere și decizie. 
Foarte des noțiunea de evaluare se referă strict la punctajul și clasificarea performanțelor școlare. Evaluarea 
tradițională centrată pe acumularea de cunoaștere, un mijloc de declasificare, care constituie un moment 
separat de la activitatea de predare-învățare dobândește noi conotații.  

Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri îmbunătățite, subliniind 
aspectele legate de valoare, acoperind atât domeniile cognitive, cât și cele afective și psihomotorii ale 
învățării. Educația modernă solicită proiectarea unui nou cadru de evaluare, un nou sistem de referință care 
are capacitatea de a instrui competențele preșcolarilor. Centrarea competențelor este o preocupare majoră 
a ultimilor ani.  

Într-o lume în continuă transformare, modernizarea educației prin utilizarea de noi metode de 
învățare-evaluarea strategiilor moderne care permit reasamblarea, reajustarea și adaptările la disciplinele 
educaționale, depinde de ultima curte de cunoaștere , înțelegerea și capacitatea de a le utiliza.  

Prin adaptarea valorilor vechi la noile cerințe ale societății, cadrul didactic "nu este pur și simplu un 
executor al prescripțiilor sau prescripțiilor, ci devine un factor activ al procesului educațional, învață cu cei 
pe care îi învață, acționând în calitate de coordonator și catalizator în educație și formare. 

O întrebare importantă apare: "Ce evaluăm? " 
Regândirea și redimensionarea strategiilor de evaluare extind acțiunea de evaluare de la verificarea 

și aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a strategiei care conduce la aceste rezultate; Evaluarea 
nu numai a preșcolarilor, ci și a conținutului, metodelor, obiectivelor, situației de învățare, evaluării în sine. 
Unii indicatori diferiți de achiziții cognitive, ar fi conduita, atitudinile, abilitățile, sunt de asemenea luate in 
considerare. Este necesar să se diversifice tehnicienii de evaluare pentru a crește gradul de adecvare în 
situațiile de predare concrete.  

O bună evaluare este o operațiune complexă și, din acest motiv, trebuie stabilite în mod clar etapele 
actului evaluativ, criteriile conform cărora se face evaluarea, fidelitatea și obiectivitatea în cadrul evaluării. 
Indiferent de forma pe care o îmbracă, procesul de evaluare călătorește prin mai multe etape importante. 

Pentru profesorii pentru învățământul preșcolar, evaluarea interdisciplinară este o sursă bogată de 
date privind atât dezvoltarea școlii, cât și calitatea activităților didactice desfășurate. 

În plus față de informații, cunoștințele științifice învață date pentru a dezvălui componentele de 
personalitate în formarea copilului. Să știe să înțeleagă, să știe să-și exprime, să știe să se refere, să știe să 
facă, să intre în deziderate, pe picior de egalitate să cunoască matematica, să cunoască elemente de 
cunoaștere a mediului.  

Consecvența, consecvența, obiectivitatea evaluării interdisciplinare favorizează realizarea unei 
raportări permanente a rezultatelor formării la obiectivele urmărite, stabilirea obiectivelor atinse, atingerea 
parțială sau neatinsă, relevanța dificultăților și succeselor copiilor, astfel încât aceasta să poată fi ajutată cât 
mai eficient posibil.  

Interdisciplinaritatea și abordarea interdisciplinară a evaluării devin un concept - cheie cu care se 
poate realiza o abordare educațională centrată pe necesitățile, posibilitățile și ritmurile copilului.  

Evaluarea nu ar trebui să pună etichete preșcolarului dacă a reușit sau nu, ci să-i permită să înțeleagă 
ceea ce a făcut în legătură cu ceea ce a trebuit să facă. Pentru copil, să știe să facă, să înțeleagă, să găsească 



 

 

mijloace de a stabili relații între diferite domenii de cunoaștere, acestea sunt treptele pe care el va urma, în 
ritmul lui, ținând seamă de nevoile pe care le are. 
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ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE 
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 Numai cunoscându-ne calitățile și neajunsurile ne putem da seama de contradicția existentă în 

fiecare moment al vieții noastre între ceea ce am realizat și ceea ce ar fi trebuit să realizăm, între valoarea 
”este” și valoarea ”trebuie”. (Barna, A., 1995) 

 
 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. Evaluarea în sine este o activitate cu 
caracter continuu, care măsoară, apreciază și generează decizia, în urma căreia se stabilește 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, cu interferări ale celor trei forme de evaluare: inițială, continuă, finală( 
sumativă). 

 O dată cu evoluția societății și modernizarea învățământului, paradigma educațională își transferă 
accentul de pe transmiterea cunoștințelor spre învățarea activă, creativă, iar demersurile pedagogice nu mai 
fac o distincție netă între evaluare și învățare. Învățătorul folosește strategii de evaluare care motivează și 
stimulează elevii în învățare, îi ajută să se cunoască, să se autoevalueze, încurajând progresul fiecărui elev. 
Strategiile didactice folosesc evaluarea ca mijloc de apreciere a cunoștințelor elevilor și totodată, ca o 
extensie a învățării. Evaluarea tradițională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea alternativă. 

 Rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare depinde semnificativ de concepția educatorului 
în legătură cu obiectul, scopul și funcțiile evaluării, concepție care se va reflecta în alegerea și utilizarea 
metodelor și procedeelor de evaluare, în integrarea strategiilor de evaluare în procesul didactic. 

 Evaluarea iniţială de la începutul anului școlar 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, 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 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. 

 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. 

 Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optim, trebuie să-l 
redescoperim mereu în dinamica ipostazelor inedite ale individualității sale. În cadrul procesului de 
evaluare, prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a copilului pot 
contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea învățătorului. O evaluare inițială, urmată 



 

 

de o evaluare continuă și mai apoi de evaluarea sumativă constituie un autentic instrument de lucru, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul educației școlarilor. 
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PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: BALAN CORINA 
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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. Ca proces didactic complex, evaluarea vizează toate 
componentele sistemului de învățământ (elevi, personal didactic, baza tehnico-materială, conducere etc.) și 
întregul curriculum școlar (cunoștințe, priceperi, capacități, programe, metode de predare-învățare, 
performanțe etc.). Se poate afirma cu certitudine că evaluarea este punctul final în seria de acțiuni legate de 
proiectarea, organizarea, desfășurarea și controlul întregului proces instructiv-educativ. „Esența evalurii 
este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, această activitate 
să poată fi ameliorată și perfecționată în timp” afirma Frăsineanu (2003).  

 Cercetările întreprinse în domeniu și experiența școlară demonstrează că actul de evaluare devine 
fecund, realizându-și funcțiile, numai în condițiile integrării lui optime în procesul didactic, ca acțiune 
constitutivă a acestuia, fiind menit să furnizeze informații cu privire la desfășurarea ca atare a procesului, 
precum și la rezultatele obținute. 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. Cunoaşterea criteriilor de evaluare și a scopului urmărit, îi determină pe elevi să fie mai 
responsabili 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 transfera accentul de pe măsurarea produselor 
pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. Evaluarea 
produselor școlare poate lua forme diverse în funcție de anumite criterii determinate, spre exemplu modul 
de integrare în desfășurarea procesului didactic.  

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi, chiar, al unei lecţii) și vizează „acele cunoştinţe şi capacităţi care 
reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (Radu, 1981), premise 
„cognitive şi atitudinale”, capacităţi, interese și motivaţii necesare integrării în activitatea următoare. Ca 
urmare, 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” (Cerghit, 2002). 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 mult mai mare atunci când cadrele didactice reuşesc să-i determine pe elevi să fie 
receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse și 
configurându-se astfel o oportunitate de verificare a cunoştinţelor şi de confruntare cu situaţii noi de 
învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

 În exercitarea funcțiilor și atingerea rezultatelor scontate, evaluarea inițială trebuie să aibă ca puncte 
de reper următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținuturilor; utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care antrenează 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). 

 Sistemul actual de învăţământ românesc prefigurează 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. Se impune 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 seama, 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 trebuie să aibă în stăpânire 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 urmărit fiind formarea culturii generale a elevului, formarea de abilităţi, 
atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opţiunea uneia 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. Din această 
perspectivă, problema care se pune are în vedere modul în care cadrele didactice aleg cea mai eficientă 
metodă 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), 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. Astfel, 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).  

 Evaluarea iniţială are un rol deosebit de important în praxisul educațional, ,,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!” preciza Ausubel. 
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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) 

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 evaluării inițiale este de a identifica nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în cunoștințe, 

competențe și abilități, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. „Evaluarea inițială este indispensabilă.Astfel putem stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea 
necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări.” (Ioan Cerghit, 2002) 

Principiul temporalităţii în cadrul evaluării inițiale se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

Obiectul evaluării inițiale este interesat 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. 

Funcţiile pe care le îndeplineşte evaluarea iniţială sunt: funcţia diagnostică şi funcţia prognostică. 
Modalităţi de realizare a evaluării iniţiale: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 
Avantajele evaluării iniţiale sunt acelea 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 cerinţele următoare; iar pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. 

Dezavantajele evaluării iniţiale sunt acelea că nu permit 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 notarii evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale 
ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 

Evaluarea este un termen mai vast decât controlul. Orice control este o formă de evaluare, însă, 
competența elevului nu este singurul lucru evaluat. În Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, 
evaluarea este prezentată în trei concepte: validitatea, fiabilitatea și fezabilitatea. 

Validitatea unui test sau a unei evaluări este atunci cand poate fi demonstrat că ceea ce se testează 
efectiv este ceea ce, în contextul dat, este pertinent să fie evaluat și că informația colectată creează o imagine 
exactă despre competența elevilor. 

Fiabilitatea este un termen tehnic și unitatea de măsură conform căreia vom obține același clasament 
al elevilor în urma susținerii a acelorași probe. 

Fezabilitatea reprezintă un element esențial al evaluării performanței, examinatorii dispun doar de un 
timp limitat, aceștia nu văd decât un eșantion limitat de performanțe. 

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 
sfârşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 
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 Cunoaşterea copilului preşcolar presupune expunerea lui la fiecare dintre componentele procesului 

instructiv-educativ, atât predării, învăţării cât şi evaluării. Dacă predarea şi învăţarea depăşeau importanţa 
evaluării în pedagogiile tradiţionale, în pedagogiile moderne aceasta este, prin funcţiile ei de control, reglare 
şi predictive, indicatorul calităţii predării şi învăţării. Evaluarea este prezentă în permanenţă susţinând prin 
feed-back fiecare intervenţie educativă. 

Evaluarea este actul didactic ce urmăreşte măsurarea cantităţii şi calităţii cunoştinţelor, eficienţa şi 
performanţa acestora la un moment dat şi care oferă, în acelaşi timp, soluţii de perfecţionare a actului 
educativ. În funcţie de gradul de însuşire al tematicii, de sistematizarea şi consolidarea celor învăţate, se 
impune stabilirea de programe recuperatorii sau programe de instruire suplimentară, după caz. Când 
evaluarea se realizează la începutul unui program de “instruire” şi stabileşte nivelul de pregătire al 
preşcolarului în momentul iniţierii programului respectiv, vorbim de evaluarea iniţială. Ea constituie o 
condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor ulterioare, pentru că oferă educatoarei posibilitatea 
cunoaşterii potenţialului fiecărui copil. 

O bună cunoaştere psihologică a copilului în preşcolaritate este importantă cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia este foarte rapidă şi foarte diversificată, iar educatoarea trebuie să-şi adapteze în 
permanenţă activitatea la particularităţile individuale ale copiilor. 

Elaborarea criteriilor şi modalităţilor de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de dezvoltare a 
preşcolarilor, trebuie să pornească de la obiective bine stabilite pentru ca evaluarea să fie eficientă. 

Aşadar, datele pe care evaluarea iniţială le oferă, ajută la conturarea activităţii didactice ulterioare 
prin: stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut al programei; organizarea unui program de 
recuperare, dacă este cazul şi adoptarea unor măsuri de sprijinire pentru preşcolarii cu rezultate mai putin 
bune. 

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. Dintre acestea, aplicabile evaluării iniţiale, 
amintim: observarea copilului ( presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor şi interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic); 
probele orale ( au avantajul flexibilităţii prin posibilitatea alternării întrebărilor în funcţie de răspuns şi prin 
posibilitatea motivării răspunsului oferit; ele urmează în general, un plan de întrebări, după care se face 
consemnarea şi interpretarea datelor obţinute); testul ( probă scrisă standardizată care oferă date despre 
caracteristici psihofizice din diverse planuri); studiul produselor activităţii ( oferă date despre deprinderile, 
interesele, aptitudinile şi motivaţiile copiilor). Printre metodele şi procedeele interactive de evaluare a 
cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, pentru aceasta formă de evaluare, putem aminti: Diagrama Venn, 
Piramida, Ciorchinele, Tehnica florii de lotus, Posterul, Blazonul, R.A.I., Cubul, Ghicitorile, Turul 
galeriei, Harta conceptuală s.a. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 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 grupă (frontală, individuală și pe grupe).  

 Modalităţile de evaluare variază de la un cadru didactic la altul dar urmează acelaşi principiu: nevoia 
de a înregistra progresul şi de a susţine demersul spre nivelul următor, educatorul făcând posibilă 
dezvoltarea plenară şi armonioasă a copiilor prin coordonarea procesului instructiv-educativ cu nevoile, 
interesele şi priorităţile acestora. 
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METODE ŞI TEHNICI APLICATE ÎN EVALUAREA INIŢIALĂ LA 
PREŞCOLARI 

 
PROF. ÎNV. PREŞC.: BĂLĂNEANU MONICA 

GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
 
 ’’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 sau predictivă, are drept scop stabilirea nivelului de pregătire a copiilor la 

începutul anului şcolar, constituie una dintre premisele conceperii demersului de instruire şcolară. În 
activitatea din grădiniţă, actul de evaluare urmăreşte măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor dobândite de preşcolari în cadrul actului educaţional anterior. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată prin modalităţile de abordare în 
vederea schimbării, corectării unor atitudini şi comportamente dobândite de copilul preşcolar, prin procesul 
de învăţământ. 

 Evaluarea iniţială de la începutul anului şcolar 2019-2020 al grupei mari, a vizat nivelul de 
cunoştinţe şi deprinderi pe care copiii le deţin la începutul anului şcolar, în vederea reglării demersului 
didactic din perioada următoare. Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor 
generale de învăţare ale copiilor preşcolari, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare 
desfăşurării programului de instruire care urmează.  

 Învăţământul preşcolar nu pune accent cu predilecţie pe transmiterea şi acumularea de cunoştinţe, ci 
se foloseşte de acestea pentru a uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, pentru a 
declanşa şi stimula dezvoltarea potenţialului nativ al acestuia şi pregătirea lui pentru şcoală, de aceea am 
considerat că evaluarea trebuie adaptată în acest sens. Din aceste considerente, evaluarea iniţială a vizat 
aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a verifica în mod special capacităţile copiilor de a aplica 
anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare al deprinderilor şi priceperilor de ordin practic.  

La grupa mare, obiectivele evaluării iniţiale au fost stabilite pe domenii de activitate urmărind nivelul 
de dezvoltare al copilului de 5-6 ani, au fost utilizate şi metode clasice cum ar fi fişele, dar au predominat 
cele interactive în grupuri mici de copii: Explozia stelară, Cubul, Pazzelul, Turul galeriei, Jocul de rol, 
Povestirea, Posterul, Blazonul, Diagrama Ween. Pentru domeniul estetic şi creativ, am urmărit cunoaşterea, 
armonizarea culorilor reci şi calde într-o compoziţie plastică, aplicarea corectă tehnicilor picturale, 
mânuirea ustensilelor. 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 
TEMA: Micii pictori 
TESTUL APLICAT: Jocul culorilor - pictură  
Îmbinarea culorilor (culori reci şi calde) - ştampilare, dactilopictură, forme spontane  
GRUPA: mare 
PERIOADA: 17-28 SEPTEMBRIE;  
OBIECTIV CADRU: Verificarea, sistematizarea cunoştinţelor referitoare la: culorile primare, 

aplicarea tehnicilor picturale învăţate la grupa mijlocie, alternarea culorilor calde cu cele reci 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Să aplice tehnici învǎţate alternând colori reci şi calde pentru realizarea unor lucrări originale; 
 Să alternează culori reci şi calde şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei 

activităţi artistico-plastice; 
 Să organizeze corect spaţiul de lucru şi să finalizeze lucrarea; 
 Să respecte poziţia corectǎ a corpului faţǎ de suportul de lucru. 

STRATEGIA DIDACTICĂ:  
METODE: Metoda interactivă Turul galeriei, breistorming, explicaţia, conversaţia, exerciţiul  
FORME DE EVALUARE:  Individual, în grup 
MATERIAL DIDACTIC:  

 Foi de desen albe, acuarele, pensule, bureţi mici, dopuri de plută, hârtie mototolită, şerveţele 
umede, panou de plută 



 

 

• Descriptori de performanţă / barem de notare 
Itemi de 
evaluare 

A-Comportament atins 
(Foarte bine) 

D-Comp. în curs de 
dezvoltare 
(Bine) 

S-Necesită sprijin 
(Suficient) 

1. I1.Realizeazǎ tehnica 
ştampilǎrii, suflarea petei de 
culoare, dactilopictura; -3p 

 I1.Realizeazǎ două tehnici 
picturale -2p  

I1.Realizeazǎ o tehnica 
picturală -1p 

2. I2. Îmbină, alternează culori 
reci şi calde, utilizează corect 
uneltele de lucru necesare 
realizǎrii unei lucrǎri; -3p  

 I2/ Utilizează corect 
uneltele de lucru necesare 
realizǎrii unei lucrǎri -2p 

I2.Utilizează corect 
uneltele de lucru necesare 
realizǎrii unei lucrǎri -2p 

3. I3. Organizeză spaţiul plastic 
utilizând întreaga suprafaţă de 
lucru, finalizează lucrarea; -
2p  

 I3. Organizeză spaţiul 
plastic utilizând o parte din 
suprafaţa de lucru -1p 

Organizeză spaţiul plastic 
utilizând mai puţin de 
jumătate din suprafaţa de 
lucru -1p 

4. I4. Respectă poziţia corectǎ a 
corpului faţǎ de suportul de 
lucru; - 2p 

I4. Respectă puţin poziţia 
corectǎ a corpului faţǎ de 
suportul de lucru; -2p  

I4. Nu respectă poziţia 
corectǎ a corpului faţǎ de 
suportul de lucru; 0p  

A- comportament atins – 9-10p 
D- comportament în curs de dezvoltare - 6-8p 
S- necesită sprijin – 4-5p 
 
Bibliografie:  
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*Silvia Breben , Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga ( s.a.) -“ Metode nteractive de 
grup”. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves, Craiova 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR BALASOIU OLIMPIA 

LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRAILOIU” TIRGU-JIU 
 
Evaluarea este parte componenta a procesului instructiv-educativ. Aceasta reprezinta o masura de 

apreciere a procesului de predare-invatare si o modalitate de ameliorare a procesului instrctiv-educativ. 
Evaluarea este un act didactic complex care evidentiaza si apreciaza prin intermediul notelor, calitatea 

si cantitatea de cunostiinte, priceperi, deprinderi, capacitati achizitionate si formate de catre elevi in urma 
unor activitati didactice. 

 Procesul evaluarii presupune mai multe etape: 
 • definirea obiectivelor procesului de invatamant; 
• crearea situatiilor de invatare care sa permita elevilor achizitionarea comportamentelor preconizate 

prin obiective; 
• selectarea metodelor si instrumentelor de evaluare necesare; 
• desfasurarea procesului de masurare a cunostintelor achizitionate; 
• evaluarea si interpretarea datelor obtinute;  
• concluzii si aprecieri diagnostice si prognostice.  
Forme de evaluare:  
1. Evaluarea initiala – probe initiale de evaluare, orale sau practice sunt elemente pe baza carora se 

alcatuieste programul de instruire de catre profesor(se stabileste nivelul de pregatire al elevului la inceputul 
unei perioade sau etape de lucru, la inceputul unei teme mari, capitol, precum si conditiile in care acesta se 
poate integra in programul de instruire) 

2. Evaluarea sumativa, cumulativa sau de bilant, se realizeaza la finele unei etape de instruire, la 
finele studierii unei teme, al unui capitol si, periodic, la sfarsitul semestrelor, al anului scolar, al ciclului de 
scolarizare prin conceperea unor subiecte cuprinzatoare care sa acopere intreaga arie tematica abordata. 

3. Evaluarea continua (formativa), presupune verificarea permanenta a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operandu-se pe secvente mici. Trecerea la secventa urmatoare se 
realizeaza numai dupa ce se cunoaste modul de desfasurare si eficienta educationala a secventei evaluate, 
rezultatele obtinute de elevi, prin adoptarea de masuri de ameliorare privind procesul de invatare si 
performantele unor elevi. 

Metode si tehnici de evaluare in invatamantul preuniversitar:  
1. Metodele tradiţionale  
• Probele orale 
• Probele scrise 
• Probele practice 
2. Metode complementare 
• observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor 
• referatul 
• investigaţia 
• proiectul 
• portofoliul 
• autoevaluarea. 
Verificarea orala presupune o conversatie prin care profesorul urmareste identificarea cantitatii si 

calitatii instructiei. 
- avantaje: - comunicare deplina intre profesor si clasa de elevi 
 - feed-back-ul este mult mai rapid  
 - favorizeaza dezvoltarea capacitatilor de exprimare ale elevilor  
- dezavantaje: - obiectivitatea ascultarii orale poate fi periclitata de interventiile unor variabile: starea 

de moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a intrebarilor puse, starea psihica a evaluatilor etc.  
 - 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 isi prezinta achizitiile educatiei fara interventia profesorului 
- posibilitatea verificarii unui numar relativ mare de elevi intr-un interval de timp 
- raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare 
- avantajarea unor elevi timizi sau care se exprima defectuos pe cale orala 
- implica feed-back mai slab, in sensul ca unele erori sau neimpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin 

interventia profesorului 
Probele practice - presupun aplicarea cunostintelor teoretice insusite precum si deprinderilor si 

priceperilor anterior formate. 
Metode complementare sau moderne de evaluare: 
1. Fişa de evaluare - date factuale despre evenimentele cele mai importante pe care profesorul le 

identifică în comportamentul sau în modul de acţinue al elevilor săi (fapte remarcabile, probleme 
comportamentale, evidenţierea unor aptitudini deosebite într-un domeniu sau altul) 

 - interpretările profesorului asupra celor întâmplate, permiţându-i acestuia să surprindă modelul 
comportamental al elevilor săi. 

2. Scara de clasificare - însumează un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse 
evaluării, însoţit de un anumit tip de scară, de obicei scara Likert 

 - elevului îi sunt prezentate un număr de enunţuri în raport de care aceasta trebuie să manifeste 
acordul sau dezacordul, discriminând între 5 trepte : 

- puternic acord 
- acord 
- indecis  
- dezacord 
- puternic dezacord 
3. Lista de control/ verificare - prin intermediul ei doar se constată prezenţa sau absenţa unei 

caracteristici, comportamente etc. fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă. 
 - in listele de control se recomandă : 
a) completarea informaţiilor asupra comportamentului elevului în timpul activităţilor didactice 
b) aplicarea lor numind cazul copiilor cu dificultăţi de învăţare 
3. Referatul - permite o apreciere nunanţată a învăţării şi identificarea unor elemente de performanţă 

individuală a elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru activitatea desfăşurată. 
- două tipuri de referate : 
a. referat de investigaţie ştiinţifică, bazată pe descrierea demersului unei activităţi desfăşurate în clasă 

şi pe analiza rezultatelor obţinute 
b. referat bibliografic, bazat pe informarea documentară, bibliografică. 
4. Investigaţia - oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii 

noi şi variate, pe parcursul unei ore sau a unei succesiuni de ore de curs.  
- presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, înţelegerea acesteia de către elevi 

înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă, prin care elevul demonstrează şi exersează totodată, o gamă 
largă de cunoştinţe şi capacităţi în contexte variate.  

- se poate formula şi sub forma unor teme pentru acasă, dar definitivarea se va face în clasă, prin 
comentarea concluziilor. 

5. Proiectul - metodă complexă de evaluare individuală sau de grup, recomandată pentru evaluarea 
sumativă.  

6. Portofoliul - 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. 

- poate contine: 
 - lucrări scrise 
 - teste 
 - chestionare 
 - compuneri 
 - fişe 
 - proiecte 
 - informaţii despre activităţile extraşcolare la care elevul a participat 



 

 

In concluzie evaluarea reprezinta o parte importanta a procesului instructiv-educativ, asa cum am 
precizat inca de la inceput si se afla in stransa interactiune cu predarea si invatarea. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BALAZS SANDA-MARIA 
GRĂDINIȚA P. P. “ALBINUȚA”, TÂRGU MUREȘ 

 
 „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 
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METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE-METODA PROIECTULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BALCAN DANIELA 
 

Metoda proiectului. Proiectul reprezinta un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, 
prin care se urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în 
conţinuturi noi, aplicabile în practică, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria 
învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 
Prin implementarea metodei proiectului, se poate realiza înţelegerea şi producerea unor raţionamente 
autentice, elevii devenind astfel participanţi activi în viaţa comunităţii. 

Învăţarea bazată pe proiecte este un model educaţional centrat pe elev, care oferă un mediu 
integrator pentru diverse discipline şi abilităţi, anterior distincte. Ea oferă copiilor posibilitatea de a se afla 
în situaţii practice, concrete, reale sau similare realităţii, în care trebuie să-şi folosească şi să-şi dezvolte 
competenţele, să identifice şi să examineze noi informaţii, să integreze noi cunoştinţe, prin aplicare şi 
exersare, să-şi împărtăşească experienţa, să se adapteze specificului şi cerinţelor lucrului în echipă, să-şi 
susţină produsele activităţii, să-şi probeze competențele și să-și demonstreze performanţele.  

William Heard Kilpatrick, autorul lucrării The Project Method (1918) a publicat studiul privind acest 
tip de învățare care a fost preluat în diferite formule de științele educației, la scară largă. 

Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare care implică, de regulă, o microcercetare 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. 

B. Campbell (1994) identifică următoarele etape: 
1. Stabilirea scopului; 
2. Formularea scopului în 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. 
Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura 

între standardele de performanţă (competențe generale şi competenţe specifice), capacităţile cognitive de 
nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. Unităţile de învăţare care utilizează metoda proiectului 
includ strategii de instruire variate, menite să îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de învăţare. 
Disciplinele studiate la clasele primare, prin esenţa lor, conduc spre dezvoltarea de proiecte, ca o finalitate 
a procesului de predare-învăţare. Tehnologia este utilizată pentru a sprijini învăţarea şi documentarea în 
realizarea produsului finit. Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite metode de 
evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare. 

Proiectul are obiective operaţionale clare, care sunt în conformitate cu standardele de performanţă 
(competențe generale şi competenţe specifice) şi se concentrează pe ceea ce trebuie să ştie elevii ca rezultat 
al activităţilor de învăţare. Concentrându-se pe obiective, profesorul defineşte în planul de evaluare 
modalităţile corespunzătoare prin care elevii demonstrează ceea ce au învăţat şi organizează activităţile de 
învăţare şi procesul de instruire. Activităţile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performanţe 
legate de sarcini realizate de aceştia, precum prezentările convingătoare, care demonstrează că au înţeles 
obiectivele operaţionale şi standardele de performanţă. 

Introducerea unei unităţi de învăţare bazate pe un proiect se realizează prin intermediul unor întrebări 
care exprimă idei importante şi durabile, cu un caracter transdisciplinar. Elevii sunt provocaţi să cerceteze 
mai în profunzime subiectul cu ajutorul întrebărilor de conţinut, care se concentrează pe obiectivele 
operaţionale şi pe standarde de performanţă. Există trei tipuri de întrebări cheie ale curriculumului: 
esenţiale, specifice unităţii de învăţare şi specifice conţinuturilor. Întrebările esenţiale au un caracter general 
şi sunt întrebări deschise care abordează idei importante şi concepte durabile pe care oamenii se străduiesc 
să le înţeleagă. Acestea depăşesc de multe ori graniţa unei singure discipline şi îi ajută pe elevi să vadă 



 

 

legătura dintre subiecte. Întrebările unităţii sunt direct legate de proiect şi sprijină investigaţiile cu privire 
la întrebarea esenţială. Acestea ajută la demonstrarea înţelegerii de către elevi a conceptelor de bază ale 
proiectului. Întrebările de conţinut au mai mult un caracter factual şi sunt conforme standardelor de 
performanţă. 

Proiectele au relevanţă pentru viaţa elevilor şi pot implica reprezentanţi ai comunităţii sau experţi din 
exterior, care asigură un context pentru învăţare.  

Cu ajutorul tehnologiei, elevii au un control mai mare asupra produselor finale, precum şi posibilitatea 
de a personaliza aceste produse. Elevii pot depăşi limitele sălii de clasă colaborând cu alţi elevi aflaţi la 
distanţă prin intermediul email-ului sau al propriilor site-uri sau prezentându-şi rezultatele învăţării cu 
ajutorul instrumentelor multimedia. Activităţile proiectului sprijină dezvoltarea atât a capacităţilor 
cognitive, cât şi a celor metacognitive, precum colaborarea, auto-monitorizarea, analiza datelor sau 
evaluarea informaţiilor. Pe parcursul proiectului, întrebările cheie ale curriculumului îi provoacă pe elevi 
să gândească şi să facă legătura cu concepte care contează în lumea reală. 

Organizarea activităţilor de realizare a proiectelor presupune din partea profesorului următoarele 
activităţi: 

• Stabilirea titlului: profesorul poate să decidă tema proiectului sau poate să permită elevilor să o 
facă 

• Stabilirea grupelor de lucru: se va face de către profesor după consultarea prealabilă a elevilor 
• Stabilirea timpului de lucru: profesorul trebuie să proiecteze atât timpul alocat elevilor pentru 

realizarea proiectului cât şi timpul pentru prezentarea şi evaluarea proiectelor 
• Stabilirea obiectivelor şi a competenţelor vizate 
• Ghidarea activităţii: presupune îndrumarea elevilor cu privire la rolul şi sarcinile de lucru ale 

fiecăruia, indicaţii la părţile pe care elevii nu ştiu să le dezvolte, indicarea de bibliografie suplimentară 
• Evaluarea: profesorul decide criteriile după care vor fi evaluaţi elevii 
Avantajele învăţării prin metoda proiectului sunt: 
• Încurajarea spiritului investigativ şi a gândirii de nivel superior (Thomas, 1998) 
• Participare mai bună, sporirea încrederii în sine şi ameliorarea atitudinii cu privire la învăţare 

(Thomas, 2000) 
• Achiziţiile în domeniile cunoaşterii sunt egale sau mai bune decât cele generate de alte metode, 

iar elevii implicaţi în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte propriul studiu decât 
pe parcursul activităţilor didactice tradiţionale (Boaler, 1999; SRI, 2000) 

•  Oportunităţi de formare a unor competenţe complexe, cum ar fi capacităţi de gândire de nivel 
superior, rezolvare de probleme, abilităţi de colaborare şi competenţe de comunicare (SRI) 

• Accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învăţare în clasă, constituind o strategie de implicare 
a elevilor care provin din diverse medii culturale (Railsback, 2002) 

• Învăţarea prin metoda proiectului este un model de instruire care implică elevii în investigarea 
unor probleme captivante. Proiectele care oferă mai multe oportunităţi de învăţare pot fi semnificativ 
diferite în ceea ce priveşte aria tematică sau scopul şi pot fi aplicate la clase diferite şi la mai multe niveluri 
de studiu. Proiectele angajează elevii în roluri active, cum ar fi: luarea deciziei, investigare; documentare. 

Proiectele servesc obiective operaţionale specifice, semnificative. Proiectele nu reprezintă abateri de 
la programa şcolară, activităţi suplimentare sau activităţi cu o temă comună. Curriculumul prin proiecte 
este orientat de întrebări importante care leagă obiectivele operaţionale şi gândirea de nivel superior a 
elevilor cu viaţa de fiecare zi. Elevii îşi asumă deseori roluri din viaţa reală şi trebuie să îndeplinească 
sarcini pline de semnificaţie. 

În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă competenţe pentru lumea reală, corespunzătoare 
secolului XXI - multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din zilele noastre - cum ar fi capacitatea de 
a: colabora, lua decizii, avea iniţiativă, rezolva probleme complexe și de a comunica eficient. 

Prin implementarea metodei proiectului se poate realiza înțelegerea și producerea unor raționamente 
autentice, elevii devenind astfel participanți activi în cadrul comunității în care trăiesc, cu alte cuvinte se 
pregătesc pentru viață. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
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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. 
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 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.  

Referitor la importanța evaluării inițiale, ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele 
pe care preșcolarul le posedă la plecare. 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 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 inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către preșcolari permite, de asemenea, 
îmbunătățirea proceselor de predare și învățare care au loc în sala de grupă. 

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. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât cadrele didactice 
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. 
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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 (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. 

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 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 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 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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*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. 
 



 

 

PROIECT DE LECŢIE 
 

PROFESOR: BĂCESCU ELENA- ADINA 
LICEUL TEORETIC ,,N. IORGA” NEHOIU 

 
OBIECTUL: Limba şi literatura română 
CLASA: a IX-a B 
TEMA: Fantastic şi eros în literatură 
TIPUL LECŢIEI: mixtă 
COMPETENŢE SPECIFICE:  
O1: utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte; 
O2: exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate; 
O3: compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
a) COGNITIVE: 
O1: să explice minimum trei simboluri ce ţin de fantastic în operele studiate; 
O2: să analizeze un citat care explică noţinunea de fantastic, aducând cel puţin trei argumente; 
O3: să dramatizeze minimum trei secvenţe narative din operele studiate; 
O4: să prezinte , pe baza a cel puţin două inteligenţe multiple, operele studiate 
 b) AFECTIVE: 
O1: să dovedească receptivitate afectiv – intelectivă faţă de categoria estetică a fantasticului şi faţă de 

tema erosului. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, ,, teoria inteligenţelor multiple”, ,, 

ruleta”, jocul de rol, problematizarea. 
b) FORME DE ORGANIZARE: activitatea frontală îmbinată cu cea individuală şi pe grupe. 
c) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe, fişe, rulete confecţionate din carton 
 
SCENARIUL DIDACTIC 
 
I. ORGANIZAREA CLASEI (1 minut) 
 
II. ACTUALIZAREA UNOR CUNOŞTINŢE ŞI IMPRESII DE LECTURĂ (3 min) 
Elevii au avut ,ca temă, de explicat notiunea de ,, fantastic,, ,prin referire la operele studiate: 

fantastic-categorie estetică, referitoare la ceea ce este propriu închipuirii, ceea ce nu poate exista în 
realitate. Este înrudit cu miraculosul şi cu fabulosul( prezent în legende, basme, mituri, epopei etc.) de 
care îl diferenţiază o anume incertitudine între real şi imaginar, ca ezitarea cuiva care nu cunoaşte decât 
legile naturale pus în faţă cu un eveniment supranatural (Tzvetan Todorov). Deşi fantasticul este prezent 
în arta şi în cultură din cele mai vechi timpuri, literatura fantastică este o specie literară modernă, 
recunoscută abia din secolul al XIX-lea.Acesta se caracterizează prin apariţia bruscă a unui element 
misterios, inexplicabil, care perturbă ordinea firească a realităţii, stârnind neliniştea sau chiar groaza 
personajelor, care încearcă să înţeleagă ce se întâmplă. De regulă, nicio explicaţie nu se dovedeşte până 
la urmă pe deplin satisfăcătoare. Se vor citi 2-3 teme. 

III. CAPTAREA ATENŢIEI (5 min) 
Elevii au prezentat în orele anterioare , pe grupe, scurte dramatizări pe baza operelor: ,, La ţigănci,, 

de M. Eliade, ,, La hanul lui Mânjoală,, , ,, Kir Ianulea,, şi Calul dracului,, de I. L. Caragiale. Li s-a cerut 
ca pt. ora aceasta să combine prezentările, cu scopul de a scoate în evidenţă simbolurile ce ţin de fantastic. 

 
IV. ANUNŢAREA SUBIECTULI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE 

(ca în preambulul proiectului – 1 minut) 
  



 

 

V. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII (25 minute) 
Propunătorul va citi din dicţionarul de simboluri semnificaţia TIMPULUI , după care le va prezenta 

elevilor un fel de ruletă, cu 12 cadrane, care simbolizează cele 12 luni ale anului. Şapte din aceste cadrane 
au scrise unele simboluri întâlnite în operele citate. Elevii, împărţiţi în şapte grupe ,trebuie să încerce să 
explice aceste simboluri , facând referire la operele studiate. După ce argumentează punctele lor de vedere, 
elevii vor citi explicaţia din dicţionarul de simboluri, pe care o vor primi pe o fişă. Se compară răspunsurile. 

Li se va arăta elevilor cea de-a doua ruletă, care are scrise inteligenţele multiple, conform lui H. 
Gardner : inteligenţa lingvistică, logico-matematică, spaţială, kinestezică, muzicală, interpersonală, 
intrapersonală. Se cere elevilor prezentarea operelor ,, Romeo şi Julieta,, de Shachespeare şi ,,Maitreyi,, de 
M. Eliade. 

 
VI. EVALUARE FORMATIVĂ (8 MINUTE) 
 În funcţie de timpul rămas, se încearcă discutarea a două teme: EROSUL ca demonism sau ca 

experienţă morală şi intelectuală în operele sttudiate. 
 
VII.  ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI TRANSFERULUI (2 minute) 
 
Li se cere elevilor să prezinte opera pe care o citesc în acest moment pe baza unei inteligenţe a lui 

Gardner. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BADEA ANA-MARIA 
GRĂDINIȚA P.P. NR.8, SLATINA 

 
 „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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EVALUARE INIȚIALĂ 
 

PROF. MARIANA LILI BADEA 
 

Procesul de învăţământ este un ansamblu complex de componente care se află în interdependenţă 
unele cu altele, ansamblu care este proiectat în vederea atingerii obiectivelor educativ – instructive bine 
precizate. 

 
Fig.nr.1: Procesul de învăţământ 

 
Cele trei componente predare – învăţare şi evaluare se află într-o relaţie de cauzabilitate astfel 

încât, puse în acţiune sunt responsabile de rezultat dar, se află şi în relaţii de compensare. În lipsa uneia 
dintre cele trei componente procesul de învăţământ nu funcţionează. 

Una dintre cele trei componente o constituie evaluarea. 
Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv educative cu 

obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele 
anterioare (evaluarea progresului). 

Criteriul de clasificare al formelor de evaluare este răspunsul la întrebarea: „Când se face 
evaluarea?”. 

Experienţa şcolară permite conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare al 
acestora în desfăşurarea procesului didactic. Aceste forme sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă 
(formativă) şi evaluarea finală (sumativă). 

Așa cum remarcă I.T.Radu, evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar, la 
începutul unui semestru, la începutul oricărui nou capitol, dar și la începutul oricărei lecții.  

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 acesta 
perspectivă, chiar de la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat 
predictivă. Evaluarea inițială are drept scop de a stabilii cât mai exact câteva lucruri absolut necesare 
fiecărui profesor pentru ai stabilii strategia didactică pe care trebuie să o abordeze. Ea dă informaţii 
asupra cunoştinţelor anterioare ce sunt necesare învăţării care urmează, asupra capacităţii de învăţare a 
elevilor la disciplina respectivă şi a motivaţiei acestora. 

Evaluarea iniţială se face cu ajutorul testului care prevede răspunsuri de tip eseu şi rezolvări de 
exerciţii şi probleme care să edifice profesorul asupra obiectivelor urmărite. Va cuprinde elementele 
esenţiale din materia parcursă. 

După aplicare şi corectare, profesorul face inventarul lacunelor şi a greşelilor tipice pe baza cărora 
se face o primă grupare în clasă, în vederea diferenţierii şi individualizării instruirii. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, cei care oferim educație 
(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, din dorinţa de a ști, a cunoaște, a se descurca în viitor, este un real progres în dezvoltarea psihică şi 
activitatea şcolară a elevului. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR- BADESCU ADELINA 
GRĂDINIȚA ‘’HILLARY CLINTON” BUCUREȘTI 

 
Evaluarea inițială este componenta esențială a procesului instructiv educativ la grădinița, fără de care, 

noi, cadrele didactice nu am putea constata progresele fiecărui copil, în parte și ale grupei în ansamblu. Este 
o cale de perfecționare continuă a activității formativ-educative desfășurată în grădinița.  

Operațiile evaluării sunt trei: măsurarea, aprecierea și evaluarea propriu-zisa. Măsurarea implica 
aplicarea unor tehnici , probe prin care educatoarea cunoaște rezultatele actului educațional. Reprezintă 
primul pas în evaluare, procedeele de măsurare furnizează, atât date cantitative, cat și calitative, asupra 
performanțelor preșcolare. Aprecierea presupune emiterea unor judecați de valoare asupra rezultatelor 
obținute în urma măsurării. Iar decizia asigură concluziile deprinse și prin masurile introduse de educatoare, 
pentru îmbunătățirea activității în etapa următoare a procesului instructiv. Cunoașterea rezultatelor obținute 
și aprecierea obiectivă a acestora, permit evaluării să orienteze și să corecteze procesele educative. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de ‘’instruire’’ , stabilește nivelul de 
pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii procesului respectiv. Oferă educatoarei posibilitatea de a 
cunoaște potențialul fiecărui copil. 

Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul primelor 3 săptămâni al anului școlar (09-
27.09.2019), unui număr de 24 de copii, cu vârste cuprinse între 4-6 ani și comportamentele urmărite au 
fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Evaluarea a fost realizata atât în cadrul activităților comune, cat și în perioadele de jocuri și activități 
alese. Din totalul copiilor evaluați, majoritatea copiilor prezintă comportamente în dezvoltare, uneori chiar 
comportamente atinse. 

În cadrul dezvoltării cognitive și cunoașterea lumii, potențialul cognitiv al copiilor este pozitiv, bun, 
capacitățile cognitive bine dezvoltate. Copiii prezintă un bun spirit de observație, gândire logică, precum și 
capacitățile flexibile de operare cu noțiuni date. Aceștia identifică caracteristicile celor patru anotimpuri, 
recunosc fenomene ale naturii, clasifică obiecte și reușesc să descopere mediul înconjurător cu ajutorul 
simțurilor. La dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, majoritatea copiilor 
pronunță sunetele limbii romane, descriu imagini exprimându-se corect în propoziții simple și complexe, 
respectând acordul dintre subiect și predicat, rețin expresii ritmate, recită poezii cu respectarea intonației, a 
pauzei, a ritmului, realizează mini-dramatizări sau jocuri de rol, utilizând vorbirea dialogată, nuanțarea 
vocii și știu să manipuleze corect o carte. În cadrul Capacități și atitudini în învățare, copiii au un ritm de 
învățare destul de bun , precum și o atitudine de interes fată de activitățile desfășurate în cadrul grupei și 
nu numai. Sunt încrezători în sine și echilibrați, cu precădere fetițele, dar și câțiva copii neîncrezători în 
puterile proprii și ușor fragili din punct de vedere emoțional. Dezvoltarea socio-emoționala: copiii prezintă 
un comportament socio-emoțional foarte bun, marea majoritate cunoscând și aplicând normele elementare 
de conviețuire în grup și dobândind autonomie în activitatea zilnică, cu atitudini pozitive față de sine și față 
de ceilalți, cu abilitați de acceptare și respect față de diversitate. Din punct de vedere al dezvoltării fizice, a 
sănătății și igienei personale, copiii se prezintă armonios , pentru nivelul vârstei. Cunosc schema corporala 
, prezintă o coordonare motrică bună, execută corect mișcările motrice de bază, cunosc și aplică reguli de 
igienă personală, folosind corect toaleta, se spală corect pe mâini, ori de cate ori este cazul. Copiilor le face 
plăcere să se joace în aer liber. 

Metodele și tehnicile de evaluare folosite au fost cele tradiționale, probe orale, probe scrise, practice; 
cat și metode alternative(moderne): piramida, ghicitorile, R.A.I., autoevaluarea, jocul didactic, observarea 
directă.  

Evaluarea inițială oferă educatoarei și preșcolarului o reprezentare mai bună a potențialului de 
învățare a copilului, lacunele ce trebuie completate și remediate. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR:  

BADESCU ANDREEA FLORENTINA 
GRĂDINIŢ NR.7, DROBETA TURNU SEVERIN 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE, GRUPA MARE 
 
Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate 

informaţiile privind potenţialul de funcţionare, starea şi funcţionarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informaţiile obţinute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce 
urmează a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi funcţionării sistemului.  

Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 
secvenţe a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, 
grup de lecţii, lecţie), fiind realizată: pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza 
asimilării noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de instruire, 
potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; 
pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 

Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi 
putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv-educative. Menţionez că 
voi avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală şi de aceea activităţile vor fi prezentate şi 
desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci să se simtă motivaţi în 
realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să respect particularităţile de vâstă şi 
individuale, motiv pentru care mă voi raporta la fiecare copil în parte şi nu-l voi raporta pe el la colectiv. 

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.) 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂŢĂMȂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BĂDULESCU DANIELA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA”, BUCUREŞTI 
 
Evaluarea, componentă esenţială a procesului educaţional, alături de predare şi ȋnvăţare, urmăreşte să 

determine modul ȋn care obiectivele stabilite se realizează. 
Ea nu se rezumă la o singură acţiune (cum ar fi notarea elevilor), ci se constituie ȋntr-o succesiune de 

activităţi etapizate, devenind clar un proces. 
Există diferite forme şi tipuri de evaluare la ora actuală: 
→evaluarea iniţială-la ȋnceputul unei secvenţe, a unui capitol sau ciclu de ȋnvăţămȃnt 
→evaluarea continuă-pe tot parcursul procesului de ȋnvăţămȃnt 
→evaluarea cumulativă, sumativă sau globală-la finele unei secvenţe.  
Ca metode şi procedee precizăm: 
-observarea şi aprecierea verbală 
-chestionarea orală frontală sau individuală 
-lucrări scrise 
-testele docimologice 
-lucrările practice 
-proiectele. 
Instrumentele de evaluare trebuie să fie valide, fidele, obiective şi aplicabile. 
Din punct de vedere al obiectivităţii ȋn notare, clasificăm itemii ȋn: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi. 
1. ITEMII OBIECTIVI-realizează o structurare a sarcinilor propuse elevilor. Includem aici itemi cu 

alegere duala(adevărat/fals), itemi de tip pereche şi itemi cu alegere multiplă. 
a) Itemi cu alegere duală-se solicită elevilor de a asocia unul sau mai multe enunţuri cu una din 

componentele unor cupluri de alternarive, cum ar fi: adevărat-fals, corect-greşit, da-nu, acord-dezacord etc. 
Principalul avantaj este acela că ȋntr-un interval de timp redus se poate aborda un volum mare de 

rezultate ale ȋnvăţării. Dar complexitatea este redusă sau medie şi identificarea unui enunţ ca fiind corect 
sau adevărat nu implică neapărat cunoaşterea materiei. 

b) Itemi de tip pereche-se solicită elevilor stabilirea unor corespondenţe adevărate distribuite pe două 
coloane. 

Acest tip permite abordarea unui important volum de rezultate de ȋnvăţare ȋntr-un interval de timp 
redus, utilizarea eficientă a spaţiului pe foaia de test, utilizarea eficientă a timpului profesorului pentru 
notare. Dar nu pot fi folosiţi pentru abordarea unor rezultate de ȋnvăţare complexe. 

c) Itemi cu alegere multiplă-se solicită elevilor să aleagă un răspuns dintr-o listă de variante oferite 
pentru o singură premisă. 

Acest tip măsoară de la simple cunoştinţe pȃnă la rezultate complexe, se cuantifică rapid şi cu 
uşurinţă. Dar permit ghicirea răspunsului uneori, sau elevii se pot familiariza cu acest tip. 

2. ITEMII SEMIOBIECTIVI: ȋntrebări cu răspuns scurt/de completare, ȋntrebări structurate. 
a) Itemi cu răspuns scurt/de completare-se cere elevului să ofere un răspuns scurt cu valoare de 

adevăr. 
Sunt utili ȋn evaluarea cunoştinţelor solicitȃnd un anumit grad de coerenţă ȋn realizarea răspunsului. 

Dar răspunsul scurt nu măsoară capacităţile intelectuale superioare(analiza, sinteza). 
b) Ȋntrebări structurate-se cere elvului să dea răspunsuri simple la ȋnceput şi se creşte dificultatea 

spre final. 
Pot testa o varietate de cunoştinţe, priceperi şi capacităţi. Dar răspunsul la o ȋntrebare depinde, uneori, 

de răspunsul la subȋntrebări precedente. 
  



 

 

3. ITEMI SUBIECTIVI sau cu răspuns deschis: rezolvarea de probleme, eseu structurat sau liber. 
a) Rezolvarea de probleme presupune dezvoltarea creativităţii, gȃndirii divergente, imaginaţiei, 

capacităţii de a generaliza, reformula o problemă. Dar necesită un timp lung de proiectare şi administrare, 
existȃnd uneori şi subiectivitate ȋn evaluare. 

b) Eseu structurat sau liber presupune alocarea unui timp mai ȋndelungat pentru elaborare şi evaluare. 
 Un test administat corect care utilizează oricare tip dintre itemii enumeraţi mai sus aduce plus-

valoare. Prin administare corectă ȋnţelegȃnd ca testul să se desfăşoare ȋntr-un spaţiu şcolar, timpul să fie 
corespunzător, elevul să nu utilizeze alte tipuri de informaţii şi surse. 

METODE ALTERNATIVE 
Investigaţia-elevul este pus ȋn situaţia de a căuta o soluţie deosebită la sarcini complexe, timpul fiind 

limitat de obicei la o oră de curs. 
Proiectul-se desfăşoară pe o perioadă mai mare de timp. 
Portofoliul-cuprinde rezultatele elevului la teste, teme, probe, fişe, chestionare. 
Autoevaluarea-permite aprecierea propriilor performanţe. 
Aceste metode sunt mai greu de aplicat la clasă, necesită o pregătire specială, dar sunt privite de elevi 

ȋntr-o lumină mai blȃndă decȃt cele tradiţionale. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Banu, F.,Ghid de evaluare la matematică, Imprimeriile Media, Bucureşti, 1999 
*Singer, M, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică, Editura Aramis Print, 

București, 2001 
 



 

 

IIMMPPOORRTTAANNŢŢAA  EEVVAALLUUĂĂRRIIII  IINNIIŢŢIIAALLEE  
-METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII INIȚIALE- 
(ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR) 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: BAGIU MARINA-GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT A  
LICEULUI PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI 

GRUPA MARE „ALBINUȚELE” 
 
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 achiziţiilo 
rpreşcolarilor 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. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criteria 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. 
De exemplu, pentru Domeniul Limbă și Comunicare, putem folosi o serie variată de metode și tehnici, 

cum ar fi: 
• Metode 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. 
• Metode complementare: 
 observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 grila de evaluare/autoevaluare; 
 fişa de evaluare individuală; 
 portofoliul. 
• Metode interactive: 
 piramida; 
 ghicitorile; 
 tehnica foto limbajului;  
 ciorchinele,  
 examinarea povestirii; 



 

 

 turnirul întrebărilor; 
 R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
Un exemplu de activitate care, într-o secvență didactică, presupune o conversație de verificare, poate 

fi: 
Grupa: mare Albinuțele 
Domeniul experiențial: DLC (Domeniul Limbă și Comunicare) 
Tema activității: 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 babeişi 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. – Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală, București, EDP., 

1981; 
*Cucoş, Constantin – Pedagogie - ediţia a II a revizuită şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006; 
*Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019. 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BAGOSI EVA 

SCOALA GIMNAZIALA “MISKOLCZY KAROLY” MISCA 
 
“ 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” 
 
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. În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii de evaluare:  

 - evaluarea iniţială –are rol de control, este diagnostică  
 - evaluarea sumativă - este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 

globală, de bilanţ, a rezultatelor pe perioade lungi  
 - 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.  
Metodele şi tehnicile de evaluare pot fi împărţite în :  
  Metode tradiţionale - folosite frecvent în practica şcolară curentă sunt :  
-probe orale – prezintă numeroase avantaje: îi obişnuieşte pe elevi să comunice oral, direct, permite 

dirijarea elevilor prin întrebări suplimentare, favorizează confirmarea sau infirmarea imediată a 
răspunsurilor 

- 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. Probele practice sunt folosite la obiectele: matematică, limba română, ştiinţe, 
abilităţi practice, educaţie fizică.  

 Metode alternative –pot fi folosite alături de cele tradiţionale. Sunt de mai multe tipuri : -observarea 
sistematică a comportamentului elevului ; -investigaţia; -proiectul; -portofoliul; -autoevaluarea etc . - 
Metode evaluativ - stimulative –sunt folosite alternativ cu cele tradiţionale şi încearcă să situeze elevul în 
centrul actului de predare – învăţare – evaluare .Ca şi cele tradiţionale sunt de mai multe tipuri:  

 Observarea şi aprecierea verbală Se referă la gradul de implicare a elevilor în activitatea de 
învăţares si calitatea rezolvării sarcinilor primite în cadrul orelor.  Chestionarea orală Se practică două 
forme: curentă şi finală . Prima se aplică în fiecare oră, ea adresându-se întregii clase sau, pe rand, elevilor.  

 Investigaţia Ca metodă complementară de evaluare, oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod 
creativ cunoştinţele însuşite anterior în situaţii noi şi variate. Portofoliul Este un instrument de evaluare 
complex, care include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare  

 Există mai multe tipuri de portofolii : a - de celebrare b – de dezvoltare 
 c - de competenţă  
Autoevaluarea În mod cert, are valori funcţionale: dezvoltă capacitatea elevului de a se aprecia pe 

sine însuşi cât mai aproape de realitate, stimulează gândirea. 
 Baremul Este o grilă de evaluare şi notare unitară; din tema de verificat se extrag câteva elemente, 

care se notează cu un număr de puncte. Punctajul maxim realizabil este de 100. Acesta se transformă în 
note. 

  Teste docimologice a – iniţiale –se organizează la începutul unui an şcolar,  
 b - de progres – scopul lor este de a identifica achiziţiile elevilor într-o perioadă determinată de 

timp; c- finale – figurează la sfârşitul unui semestru sau al unui an şcolar .În funcţie de conţinutul activităţii 
presupuse, există mai multe categorii de itemi : -itemi de formulare completă, -itemi de completare de spaţii 
goale  

 -itemi cu răspunsuri la alegere  
Testul de comprehensiune a lecturii De exemplu, pentru verificarea capacităţii de comprehensiune 

(înţelegere) a mesajelor de către elevi se aplică testul de completare. 



 

 

Fiecare din metodele şi tehnicile de verificare enunţate prezintă avantaje şi limite. Datorită acestui 
fapt, precum şi diversităţii obiectivelor activităţii, niciun instrument de măsurare nu poate fi considerat 
universal valabil pentru toate obiectivele şi conţinuturile şi nu poate furniza un tablou cuprinzător al 
rezultatelor elevilor.  

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – FUNCȚIE ESENȚIALĂ A PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. BAICA LIVIA – MIHAELA 

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

de învăţământ. Nu poate exista act educaţional care să nu implice direct sau indirect, sistematic sau 
nesistematic, procese evaluative şi autoevaluative. Evaluarea a fost definită diferit de-a lungul timpului, 
conceptul evoluând până în zilele noastre. 

Elementele comune ale celor mai multe definiţii recente pot conduce la înţelegerea evaluării ca pe un 
proces de emitere a unor judecăţi de valoare în legătură cu învăţarea, prin raportare la un binom (obiective 
+ criterii de apreciere adecvate obiectivelor), în vederea adoptării unor decizii.  

În viziunea lui Ioan Cerghit , modernizarea perspectivei asupra evaluării şcolare s-a realizat atât prin 
considerarea acesteia ca parte componentă a procesului de învăţare, cât şi prin renunţarea la caracterul 
apreciativ, rezultat din echivalarea acesteia cu simplul proces de verificare a cunoştinţelor.  

În ultimul deceniu al secolului trecut, s-a remarcat „un proces de schimbare de paradigmă în privinţa 
înţelegerii rolului evaluării, aceasta devenind o parte integrantă a procesului de învăţare şi având rolul de 
jalon al acestuia” . Având în vedere relaţia evaluării cu celelalte activităţi prin care se realizează procesul 
de învăţământ, cu predarea şi învăţarea, devine necesar ca în locul termenului consacrat de “evaluare” să 
se utilizeze conceptul de “activitate evaluativă”, surprinzând astfel caracterul dinamic, acţional, al acesteia. 

Evaluarea, în cadrul învăţământului modern, este circumscrisă unui nou sistem referenţial, care 
vizează formarea competenţelor elevilor, fie de ordin general, fie de ordin specific, competenţe solicitate 
de societatea actuală. Se constată o diversificare a dispozitivelor de evaluare. Metodele de evaluare 
tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) devin insuficiente şi reclamă utilizarea unor metode 
noi, moderne (precum portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.). Toate acestea deoarece, în 
contextul actual, produsele învăţării nu mai reprezintă un scop al evaluării, mai importante fiind procesele 
cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare. 

Evaluarea iniţială 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. 

Nevoile de învăţare şi suport sunt identificate pe baza colectării şi analizării unor informaţii foarte 
diverse, diferite tipuri de informaţii care vor trebui luate în considerate în procesul evaluării iniţiale. 
Procesul evaluării iniţiale trebuie să vizeze informaţii diverse, dar care totuşi formează o imagine coerentă 
asupra individului.  

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; 
Sperăm ca, şi prin utilizarea acestor instrumente didactice, calitatea procesului educativ sa aibă de 

câștigat, iar volumul de efort consumat de cadrele didactice în procesul de elaborare a fişelor individuale 
de progres şcolar, să fie optimizat. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

BAICU CĂTĂLINA ANDREEA 
 
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, 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. 

 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. 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.În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile,formându-i deprinderi 
de muncă independentă. 

 Evaluarea include trei operaţii principale: 
Măsurarea 
Aprecierea  
Decizia 
 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. 

 În concluzie, procesele evaluative susţin şi stimulează activitatea de predare–învăţare, evaluarea fiind 
concepută ca o cale de perfecţionare continuă a activităţii formativ –educative desfăşurată în 
grădiniţă.Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a acestora permit evaluării să orienteze 
şi să corecteze procesele educative.Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoaşterea 
rezultatelor, ci şi explicarea acestora şi predicţia rezultatelor probabile în secvenţele următoare ale 
activităţii. 

 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. 



 

 

 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 informaţiilorevaluării 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) 



 

 

EVALUAREA ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV 
 

PROF. BAIDOC DUMITRA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCUREȘTI 

 
„Pornind de la premiza că activitatea de învățare trebuie evaluată, este necesar să înțelegem faptul că 

evaluarea apare în cadrul procesului de învățământ ca o activitate complexă de apreciere a modului comun 
de lucru al profesorului și elevilor săi în efortul de realizare a obiectivelor didactice proiectate, la nivel de 
performanță cât mai ridicat. ” ( I. Jinga, E. Istrate, Manual de pedagogie, Ed. All, București, 1998, p. 185-
186). 

Evaluarea este procesul 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. 

Demersul strategic al oricărei evaluări educaţionale presupune: 
 stabilirea beneficiarilor evaluării; 
 stabilirea agenţilor evaluării (cine va face evaluarea); 
 justificarea evaluării respective (de ce este necesară) 
 stabilirea obiectivelor/ intenţiilor evaluării 
 compatibilizarea metodelor de evaluare cu modul/tipul de predare-învăţare prealabile; 
 identificarea constrângerilor; 
 stabilirea obiectului evaluării sau a naturii informaţiilor ce se doresc a se obţine; 
 asigurarea/procurarea/elaborarea instrumentelor de evaluare, atât a celor standardizate dar şi a 

celor construite (făcute de cei care evaluează, ținând cont de particularitățile grupului) ; 
 plasarea optimă în timp a debutului evaluării şi stabilirea duratei acesteia; 
 stabilirea modului de valorizare a rezultatelor/concluziilor evaluării; 

 

 „ Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic , se conturează utilizarea în învățământul preșcolar a următoarelor tipuri 
de evaluare” (I. T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 
2000): 

 evaluare inițială – predicativă 
 evaluare formativă- continuă 
 evaluare cumulativă- sumativă. 
În funcţie de criteriul istoric, metodele de evaluare se diferenţiază în : 
A. Metode tradiţionale de evaluare: 
 Evaluarea orală 
 Evaluarea scrisă 
 Evaluarea prin probe practice 
 Testul docimologic 
 
B. Metode moderne, alternative şi complementare de evaluare: 
 Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară 
 Portofoliul 
 Investigaţia  
 Proiectul 
 Autoevaluarea, etc. 
„Metodele de evaluare” vizează modalităţile prin care este evaluat elevul. Ele însoţesc şi facilitează 

desfăşurarea procesului de învăţământ. Metoda de evaluare reprezintă calea pe care o urmează, pe care o 
parcurge profesorul împreună cu elevul/elevii săi în demersul evaluativ.  

Indiferent de forma în care se realizează, evaluarea, desfașurată în scopul de reglare și autoreglare a 
activității didactice , este un proces complex, dar în același timp firesc și normal, integrat procesului de 



 

 

învățământ. Evaluarea furnizează date importante despre capacitățile de învatare a copiilor, pentru ca , în 
deplină cunoștință de cauză cadrul didactic să stabilească obiectivele activității următoare și să adopte cele 
mai potrivite metode și mijloace de realizare a activităților viitoare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BAJKA ZSUZSA 

 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului instructiv – educativ. Ea denumește toate 

activitățile prin care se colectează, se organizează și se interpretează anumite date obținute în urma utilizării 
unor tehnici, metode și instrumente de măsurare în funcție de conținutul și grupul de elevi cu care lucrează 
un cadru didactic. Scopul este emiterea unei judecăți de valoare pe care se bazează decizia în plan 
educațional. 

Evaluarea este actul didactic integrat în procesul de învățământ care arată cunoștintele dobândite și 
valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un moment dat și oferă soluții de îmbunătățire a 
actului de predare-învățare. Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența 
procesului de predare – învățare.  

În calitate de cadru didactic consider că evaluarea permanentă și ritmică este absolut necesară în zilele 
noastre. Elevii au tendința să se pregătească pentru evaluare în momentul în care profesorul îi anunță de 
rezolvarea acestei sarcini- la începutul sau la sfârșitul anului școlar, la încheierea unei unități de învățare. 
Pe de altă parte, am constatat că evaluarea se realizează în scris, iar cea orală este marginalizată. Având în 
vedere cele enunțate anterior, aș dori să subliniez importanța evaluării cunoștințelor acumulate la începutul 
fiecărei ore. Pe de altă parte, sunt de părere că evaluarea nu înseamnă numai verificarea dobândirii 
cunoștințelor. Ea poate viza și unele activități desfășurate de cadrul didactic, dar poate arăta și felul în care 
s-au simțit elevii pe parcursul orei. Deseori, la începutul orei, îi rog pe elevi să formuleze întrebări la care 
răspund colegii, iar formularea unor întrebări presupune parcurgerea materiei studiate anterior.  

La sfârșitul orei evaluarea cunoștințelor dobândite se face tot oral, dar mă interesează și felul cum s-
au simțit elevii, dacă au fost atenți la colegii lor, dacă au ceva de reproșat profesorului privind explicațiile 
și exemplele date. În acest sens uneori folosesc acest chestionar  

 
FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ A LECŢIEI 
 
DISCIPLINA _________________________  
DATA _______________________________    
PROFESOR __________________________      
 
Faceţi aprecieri răspunzând cu DA sau NU pentru următoarele: 
1. Mă simt mai încrezător în capacitatea mea de învăţare şi înţelegere. 
2. Cu o mai bună organizare a timpului s-ar fi putut realiza mai multe în această lecție. 
3. Am avut libertatea de a ne manifesta opiniile în activitățile desfășurate. 
4. Activitățile desfășurate au fost satisfăcătoare. 
5. Materialele de învațare au fost potrivite în activitatea desfășurată. 
6. Lecția a fost bine organizată. 
7. Timpul a fost insuficient. 
8. Am primit prea multe informații. 
9. Am făcut suficiente aplicații la noțiunile teoretice învățate. 
10. Sugestiile mele pentru viitoarele lecții sunt 
11. La finalul acestei lecții starea mea este 
     
 
O altă modalitate de a evalua rapid procesul instructiv- educativ este un cub, pe care sunt scrise 

următoarele enunțuri: 
În timpul orei eram… 
I-aș da un plus… 
Azi am învățat… 
Nu mi-a plăcut că… 
Pe parcursul orei m-am simțit… 
Am înțeles astăzi că… 
 



 

 

În concluzie, pot să afirm că sunt preocupată de măsurarea a două componente esențiale ale procesului 
de evaluare: cele care se referă la efectele învățării și cele care vizează procesul instructiv-educativ. 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
NUME ȘI PRENUME: BALÁZS ANNAMÁRIA 

FUNCȚIA: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MÁTYUS ISTVÁN, CHIBED 

 
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 învățător, 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 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 sau 
module 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 română. 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, iar 
itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La limba română, 
avem 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 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. 

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 finalizarea 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 este o metodă de evaluare complexă, ce se întinde pe o perioadă îndelungată (caracter 
longitudinal) şi reprezintă „o colecţie din produse ale activităţii elevului, selectate de el însuşi, structurate 
şi semnificate în mod corespunzător” (C.Cucoş) 

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 metodă folosită de mine. 

Autoevaluarea: Evaluarea devine eficientă atunci când se transformă în autoevaluare. Cadrul 
didactic are ocazia de a-şi confirma aprecierile finale în opinia elevilor; elevul devine el însuşi subiect al 
acţiunii educaţionale, participând la propria formare; cultivă motivaţia intrinsecă a elevului faţă de 
activitatea de învăţare precum şi atitudinea responsabilă faţă de acest proces.  

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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TESTAREA INIŢIALĂ ÎN DISCIPLINELE SOCIO-UMANE-NIVEL LICEAL 
 

AURORA CRISTINA BALAN 
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC " VIRGIL MADGEARU", IAŞI 

 
Ştiinţele socio-umane, în marea lor majoritate, sunt concepute a fi predate pe parcursul unui singur 

an şcolar. Astfel, ele apar elevilor ca discipline noi, concepute de sine stătător, care nu au fost studiate în 
anii şcolari anteriori. Astfel la clasa a IX a se studiază Logica, argumentarea şi comunicarea, la clasa a X a 
Psihologie şi Educaţia antreprenorială, la clasa a XI a se studiază Economia, iar la clasa a XII a Filosofia. 

Testarea predictivă se impune ca obligatorie pentru toate aceste discipline. Scopul pentru care ea se 
aplică elevilor la începutul predării fiecărei discipline îl constituie cunoaşterea nivelului de pregătire a 
elevului la momentul iniţial al studierii unei discipline în termeni de competenţe însuşite anterior, dar mai 
ales în termeni de competenţe potenţiale. Cunoaşterea capacităţilor de învăţare, de asimilare a noilor 
cunoştinţe, capacitatea de procesare a informaţiei, constituie una dintre premisele conceperii viitorului 
program de învăţare şi un indicator extrem de important în ceea ce priveşte succesul acestuia.  

Itemii acestui tip de testare vizează cunoştinţe şi priceperi pe care elevii le-au dobândit în anii de 
şcoală anteriori, prin studierea altor discipline, prin experienţe şi lecturi individuale care pot devin 
folositoare pentru iniţierea într-un nou domeniu de activitate. Prin răspunsurile primite, profesorul are 
posibilitatea de a diagnostica nivelul de pregătire al elevilor, capacităţile intelectuale, dezvoltarea limbajului 
şi utilizarea operaţiilor logice necesare în procesul de cunoaştere (înţelegere, fluenţă verbală, raţionament 
deductiv, inductiv, memorie, etc). 

Pentru disciplina Logica, argumentare şi comunicare elevii nu dispun de cunoştinţe specifice. 

Rolul acestor teste este de a identifica gradul în care s-au format competenţele elevilor de a utiliza 
informaţia când aceasta îi este prezentată în cadrul testului. Deşi nu dispun de cunoştinţe de specialitate 
aceştia trebuiau să identifice informaţia necesară din test, să o înţeleagă şi apoi să o aplice în contexte 
variate. Utilizând modelele propuse de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare elevul este familiarizat 
cu noţiuni precum comunicare, propoziţie, valoare de adevăr, argument, argument valid premise, concluzie, 
etc.  

Comunicarea reprezintă o dimensiune fundamentală a existenţei umane şi se realizează pe diferite 
canale de comunicare. În viaţa de zi cu zi, omul este permanent angajat în activităţi de comunicare, având 
atât rolul de emiţător (cel care transmite informaţia sau mesajul), cât şi rolul de receptor (cel căruia i se 
adresează informaţia sau mesajul)- cerinţa 1- informare preliminară. 

În logică, o propoziţie reprezintă un enunţ care comunică o informaţie despre ceva. În funcţie de 
corespondenţa cu starea de fapt, informaţia respectivă, poate fi calificată fie adevărată, fie falsă- cerinţa 
2- informare preliminară. 

Argumentul este o construcţie raţională prin care demonstrăm o idee numită concluzie pe baza unor 
probe, dovezi sau temeiuri numite premise- cerinţa 3- informare preliminară. 

Un argument corect din punct de vedere logic este valid, iar un argument incorect din punct de vedere 
logic este nevalid- cerinţa 4- informare preliminară. 

Lucrurile stau într-o manieră asemănătoare şi pentru disciplinele Psihologie şi Economie.  
La Psihologie elevii sunt familiarizati cu concepte precum personalitate, trăsături sociale, fizice, 

psihologice, portret psihologic, voinţă, motivaţie, etc. 
 La Economie li se evaluează competenţele de reprezentare grafice, de constituire a unor formule de 

calcul ( CA, CT, pr’) având la baza indicatori prezentaţi în text: 
Următorii indicatori economici sunt explicaţi mai jos: • volumul producţiei (Q): cantitatea totală de 

bunuri produse într-un interval dat de timp; • preţul (P): suma de bani obţinută din vânzarea unui bun; • 
costul unitar sau „pe bucată” (CTM): cheltuielile efectuate pentru producerea şi vânzarea unui bun; • 
cifra de afaceri (CA): volumul total al încasărilor realizate de firmă într-un interval dat de timp; • profitul 
(Pr): diferenţa dintre venituri şi cheltuieli; • rata rentabilităţii (pr’): profitul, în expresie procentuală, în 
funcţie de costul total (CT)- informare preliminară. 



 

 

Utilizând informaţiile cuprinse în text elevul trebuie să răspundă mai multor tipuri de cerinţe. La 
sfârşitul testului elevul întâlneşte noţiuni importante din domeniul abordat precum şi modalităţi specifice 
de utilizare a acestora.  

 Testele iniţiale, concepute în acestă manieră, nu evaluează cunostinţele anterioare, informaţiile 
memorizate ci, mai ales, competenţa de lucru cu informaţia, înţelegerea şi utilizarea corespunzătoare a 
acesteia.  

Aceste teste sunt instrumente foarte valoroase pentru modul în care este prezentată viitoarea materie 
de studiu, un real exerciţiu de warm-up, care facilitează contactul elevului cu noul domeniu al cunoaşterii.  



 

 

IMPORTANTA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

BALAN DELIA 
 
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 
desfășurare, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, aceasta activitate sa poată fi ameliorata și 
perfecționata în timp. 

Deseori, se instalează o oarecare reticenta în ceea ce privește acordarea evaluării iniţiale la început 
de activitate instructiv - educativa, însă efectele acestei evaluări pot avea un impact neașteptat atât asupra 
elevului, cât și asupra cadrului didactic. 

Cu alte cuvinte, evaluarea inițiala se poate asemana cu o punte ce face legătura între cunoștințele 
dobândite și cele ce urmează a fi însușite, prin intermediul acesteia, cadrul didactic având posibilitatea sa 
și stabilească un punct de reper, o traiectorie pe care sa o urmeze în vederea atingerii obiectivelor propuse. 
Bineînțeles, acest '' drum '' este strâns legat de '' bagajul '' de cunoștințe al elevului, pe care cadrul didactic 
nu l poate descoperi decât prin evaluarea inițială. Aceasta, oferindu-i o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente : potențialul de învățare al copilului, achizițiile lui în termeni de cunoștințe, competente, 
abilități. Numai cunoscând aceste aspecte, cadrul didactic îsi planifica demersul pedagogic imediat următor 
și eventualele activitati menite sa completeze sau sa remedieze lacunele existente. 

Din aceste motive trebuie valorificata evaluarea inițiala, nu pentru a controla, ci pentru a cunoaște 
comportamentul cognitiv al elevului. Bineînțeles, cadrul didactic , reușește nu numai prin tehnici 
tradiționale sa obțină o ierarhie a cunoştinţelor dobândite ale elevului, precum probele orale sau cele scrise, 
ci și printr-o serie de metode interactive ca ciorchinele, explozia stelara sau R.A.I, metode care nu numai 
conduc la atingerea obiectivelor cognitive, ci și la stârnirea interesului elevilor, la participarea lor activa pe 
tot parcursul activității. 

Așadar, dezvoltarea progresiva, perpetua a capacității intelectuale și morale a unui elev este 
condiționata de modul în care cunoștințele sale au fost evaluate, astfel încât sa se observe partile bine 
conturate și cele la care mai trebuie sa se lucreze. Și nu există o alta modalitate de a aduce la lumină aceste 
informații decât prin evaluarea inițiala.  

 
Biblioteca:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BALAN LOREDANA 
GRĂDINIȚA NR.2 DUMENI 

 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ,alături de predare și învățare și 

oferă informații despre calitatea și funcționalitatea acestora. 
Operațiile evaluării: 
1. Măsurarea-este un demers evaluativ cantitativ care constă în atribuirea de simboluri unor elemente 

care constituie obiectul măsurării. 
2. Aprecierea care presupune raportarea datelor obținute prin măsurare la un set de criterii sau 

norme,în vederea emiterii unor judecăți asupra valorii rezultatelor și a elaborării concluziilor. 
3. Decizia prelungește actul evaluării într-o notă,caracterizare,hotărâre,recomandare și vizează 

măsuri de îmbunătățire a activității în etapele următoare. 
Evaluarea are trei forme:evaluarea inițială,evaluarea continuă (formativă) și evaluarea finală 

(sumativă). 
Evaluarea initială se realizează la începutul unei perioade de instruire cu scopul de a stabili nivelul 

de pregătire a copiilor.Este necesară în proiectarea activității viitoare și pentru stabilirea modalităților de 
intervenție care se impun. 

Metode de evaluare în învățământul preșcolar 
Metode tradiționale -au primit această denumire datorită consacrării lor în timp și utilizării lor 

frecvente în practica didactică.Aceste metode sunt probe orale,probe scrise și probe practice. 
 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. 

Metode complementare de evaluare - au un pronunțat caracter formativ și o mare capacitate de 
motivare a copiilor în activitatea de învățare. 

Ele sunt :observarea curentă,eșantionarea activității,referatul,proiectul,portofoliul. 
Folosirea acestor metode oferă copilului posibilitatea de a arăta ceea ce știe într-o varietate de 

contexte și situații, permit profesorului-evaluator să obțină puncte de reper și să adune informații asupra 
derulării activității copilului și implicit a sa. Pe baza acestor informatii,educatorul își fundamentează 
judecata de valoare într-o apreciere obiectivă a achizițiilor copiilor și a progreselor înregistrate. 

Utilizarea acestor metode exersează abilitățile practic-aplicative ale copiilor, asigurând o mai bună 
clarificare conceptuală și integrare în sistemul național a cunoștințelor asimilate, care astfel devin 
operationale. 

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). 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.  

 



 

 

VERIFICAREA ȘI EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ - METODE 
TRADIȚIONALE ȘI ALTERNATIVE 

 
BALAN MAGDALENA LILIANA 

 
În ultimii ani s-au intensificat tot mai mult preocupările pentru căutarea unor metode de verificare și 

evaluare care să conducă la realizarea unor evaluări cât mai obiective, să cuantifice operaționalizarea 
cunoștințelor de care dispun copiii, capacitățile de transfer ale cunoștințelor și ale abilităților lor și să ofere 
posibilitatea de a prevedea cu un grad de probabilitate mai mare rezultatele obținute în urma verificărilor 
efectuate. 

Astfel, a apărut o nouă categorie de metode de verificare și evaluare, deiferită de categoria metodelor 
tradiționale. Este vorba de metodele alternative de verificare și evaluare, care au valențe formative mai 
pronunțate. 

Totuși, deoarece toate metodele de verificare și evaluare prezintă atât avantaje cât și dezavantaje, 
strategiile de evaluare au la bază un sistem de metode combinate astfel încât să valorifice avantajele și să 
înlăture dezavantajele, în vederea obținerii unei evaluări cât mai obiective și mai științifice. 

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

METODE TRADIȚIONALE 
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. 

Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanțelor care vizează “modificările” 
produse prin învățare, în principal, în domeniul cognitiv, deci cunoștințele acumulate, capacitățile 
intelectuale formate. 

Aceste teste sunt numite și teste docimologice, adică teste examinatorii. Ceea ce este esențial în 
legătură cu aceste probe este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a performanțelor de învățare ale 
copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente și explicite. Testele standardizate au câteva caracteristici 
prin intermediul cărora se deosebesc de alte modalități de evaluare: sunt formate dintr-un grupaj de întrebări 
sau sarcini (în limbaj tehnic, itemi) care acoperă o arie de conținut (o parte a programei), în structura lor 
sunt evitate formulările generale, vagi, nu sunt mijloace curente de verificare ci sunt utilizate mai mult 
pentru verificările periodice, asigură condiții asemănătoare de verificare pentru toți copiii, presupun un 
barem de verificare. 

METODE ALTERNATIVE 
Despre metodele alternative, profesorul Ion T. Radu spune: “Spre deosebire de metodele tradiționale, 

care realizează evaluarea rezultatelor preșcolare obținute pe un timp limitat și, de regulă, cu o arie mai mare 
sau mai mică de conținut, dar oricum definite – metodele alternative de evaluare prezintă cel puțin două 
caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea în strânsă legătură cu instruirea (învățarea), de multe ori 
concomitent cu aceasta. Pe de altă parte, ele privesc rezultatele obținute pe o perioadă mai îndelungată, care 



 

 

vizează formarea unor capacități, dovedirea de competență și mai ales schimbări în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de învățare”. 

Două din aceste metode alternative care se pretează la nivelul preșcolar și se utilizează în mod curent 
de către educatoare, obținându-se rezultate optime sunt portofoliul și observarea sistematică a activității 
și comportamentului copiilor. 

Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a copilului preșcolar prin care educatoarea poate să îi 
urmărească progresul în plan cognitiv, atitudinal și comportamental, de-a lungul unui interval mai lung de 
timp (an școlar). Reprezintă un pact între copil și educatoare care trebuie să îl ajute pe copil să se 
autoevalueze. La începutul demersului educativ se realizează un diagnostic asupra necesităților de învățare 
ale copilului pentru a stabili obiectivele și itemii de evaluare. 

Portofoliul reprezintă un veritabil “portret pedagogic” al copilului relevând nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obținute, interesele și aptitudinile manifestate, atitudinile, dificultățile de 
învățare întâmpinate, corelațiile interdisciplinare, resursele pentru o învățare ulterioară, disponibilitățile de 
comunicare și de lucru în echipă, gradul de implicare în sarcina de lucru, perseverența și conștiinciozitatea, 
trăsăturile de personalitate. 

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, etc. 

Eficacitatea metodei crește considerabil atunci când – spune profesorul Ion T. Radu – “observarea 
comportamentului copiilor este întreprinsă sistematic, presupunând: 

• stabilirea obiectivelor acesteia (reperele) pentru o perioadă definită (cunoștințe acumulate, abilități 
formate, capacitatea de a lucra în grup, atitudine față de colegi, etc.); 

• utilizarea unor instrumente de înregistrare și sistematizare a constatărilor (fișa, scală de apreciere).” 
Prin această metodă educatoarea poate să observe 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). 

Este foarte important ca evaluarea să nu fie asociată cu eșecul, sancțiunea sau controlul ci cu 
posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu 
numai cu lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calitățile pe care le poate valorifica și dezvolta de aici 
încolo. Tocmai de aceea aceste metode de evaluare - o alternativă la formele tradiționale a căror prezență 
domină – constituie instrumente importante de evaluare. 

 
Bibliografie: 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. BALAN OVIDIU 
 ŞCOALA GIMNAZIALA NR 1 VALEA SEACĂ BACĂU 

 
 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
LA PREȘCOLARI 

 
EDUCATOARE: BĂLAN VIOLETA 

GRĂDINIȚA CÎMPOFENI 
 
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 in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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, 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. ( 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 INIŢIALĂ 
 

BALÁZS ENIKŐ 
 
Evaluarea reprezintă cu o variabilă foarte importantă a procesului de instruire. Relaţia dintre 

curriculum şi evaluare este deosebit de complexă, ceea ce implică abordarea procesului de predare-învăţare-
evaluare în mod unitar.  

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea subsumează, în fapt, două demersuri, după 
cum urmează: 

a) o activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă; 
b) o activitate de apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente vizavi de informaţiile obţinute 

prin intermediul primului demers. 
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, propune operațiile de masurare-apreciere-decizie la 
începutul activității de instruire, in vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi 
sau al elevului. 

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).  

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 elevii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
competenţele necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program.  

Testele de cunoștințe elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului inițial de 
pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive. 

Cu ajutorul testelor predictive pot fi identificate : 
- lacunele, golurile pe care elevul le are in pregătire  
- resursele pe care le are ca volum de informații 
- conceptele principale, pe care elevul le stăpânește  
- posibilitățile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic si aplicarea lor ; 
- deficientele si dificultățile reale care apar în activitatea de învățare 
Funcția prognostica sugereaza profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. 
 Învățătorul pe baza diagnozei stabilită, va interveni pentru selecționarea, realizarea si dezvoltarea 

corectă a: 
- obiectivelor programului următor 
- conținuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
- modurilor si formelor optime de organizarea a activității. 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară pentru 

studierea materialelor noi. 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). 

În urma evaluării inițiale nu este necesară aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici 
ierarhizarea lor. Pentru atingerii scopului evaluării iniţiale, trebuie să-i determinăm pe elevi să fie receptivi 
şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. 

 Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, este important 
să înțeleagă că a învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a ști, a cunoaște este secretul 
reușitei în învățătură, dar și în viață.  



 

 

Evaluarea inițială este 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV.PRIMAR BALÁZS ERIKA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDUSLĂU 
 
 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” 
 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 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 învățătorii 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 învățătorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare învătător 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BALEA LUCIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”ABRUD 

 
 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 DE EVALUARE 
 

BALHUC TEREZA EVELINA 
 
 Metodele utilizate in activitatea de evaluare sunt diverse, in ultima perioada facandu-se distinctie 

intre metodele traditionale, denumite astfel datorita faptului ca au fost consacrate in timp si sunt utilizate 
cel mai frecvent si metodele complementare care s-au impus in practica scolara mai ales in ultimii ani. 

1. METODE TRADITIONALE DE EVALUARE 
 In categoria metodele traditionale sunt incluse: 
* probele orale; 
* probele scrise; 
* probele practice. 
Probele orale (chestionarea/examinarea orala) reprezinta metoda de evaluare cel mai frecvent 

folosita in activitatea instructiv-educativa. Se rea-lizeaza printr-o conversatie intre profesori si elevi, prin 
care se urmareste a se obtine informatii cu privire la volumul (cantitatea) si calitatea instructiei. Conversatia 
poate fi individuala, frontala sau combinata. 

Se recomanda a fi utilizate mai ales in cazul disciplinelor care au ca obiectiv formarea unor capacitati 
si abilitati dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare (de exemplu, capacitatea de 
comunicare verbala). Desfasurandu-se sub forma unei comunicari directe, probele orale de evaluare 
prezinta o serie de avantaje: 

* permit o verificare directa pe fondul unei comunicari depline (verbala si nonverbala, semantica si 
ectosemantica) si pe aceasta cale se pot evalua unele aspecte ale comportamentului afectiv-atitudinal; 

* ofera posibilitatea unei evaluari flexibile, adaptata particularitatilor individuale, prin stabilirea 
tipului de intrebari si a gradului de dificultate a acestora in functie de calitatea raspunsurilor oferite de elevi; 

* permit cunoasterea posibilitatilor de exprimare ale elevilor si siguranta cu care opereaza cu notiunile 
asimilate, priceperea cu care elaboreaza un raspuns la o intrebare anume; abilitatea de a argumenta o idee, 
de a respecta logica si dinamica unei expuneri, originalitatea manifestata in abordarea unei probleme; 

* in cadrul unor raspunsuri incomplete, insuficient argumentate se poate interveni cu intrebari 
suplimentare prin care se solicita precizari, completari, ajutandu-i astfel pe elevi sa exprime mai bine 
cunostintele insusite; 

* favorizeaza intensificarea interactiunii profesor-elev; 
* realizeaza un feed-back, prompt, rapid, permit corectarea raspun-surilor, restructurarea activitatii 

de predare-invatare in etapa imediat urmatoare; 
* favorizeaza dezvoltarea capacitatii de exprimare a elevilor. 
Evidentiind avantajele pe care le prezinta probele orale, nu putem trece cu vederea ca ele au si o serie 

de limite, dintre care retinem: 
* obiectivitatea evaluarii prin probe orale poate fi diminuata din cauza interventiei unei multitudini 

de variabile: grad diferit de dificultatea a intrebarilor, starea de moment a evaluatorului (atitudine de calm 
sau nerabdare, irascibilitate, de bunavointa sau indiferenta, incurajatoare sau inhibitoare), starea psihica a 
elevilor (tensiunea afectiva); 

* caracterul uneori perturbator al intrebarilor ajutatoare care-i obliga pe elevi sa se abata de la forma 
de raspuns proiectat; 

* posibilitatile limitate de verificare a unui numar mai mare de elevi; 
* consum mare de timp, avand in vedere ca elevii sunt evaluati individual, prin sondaj, nivel scazut 

de validare si fidelitate. 
Eficienta probelor orale poate fi diminuata si din cauza unor deficiente ce apar in folosirea lor de catre 

profesori (16, p. 263-264): examinare sumara, promovarea mai ales a chestionarii frontale sau dimpotriva 
transformarea ascultarii orale intr-un simplu dialog cu cei numiti sa raspunda si ignorarea clasei, stangacie 
in utilizarea intrebarilor (mai ales a celor ajutatoare) etc. 
  



 

 

Pentru a creste valoarea si eficienta probelor orale se impune respectarea catorva cerinte 
metodologice: 

* imbinarea examinarii frontale cu chestionarea individuala; 
* stabilirea prealabila a continutului care urmeaza a fi evaluat si a elevilor ce urmeaza sa fie 

chestionati, astfel incat sa se obtina informatii concludente asupra gradului de insusire a cunostintelor 
predate si a nivelului de pregatire a clasei; 

* intrebarile sa fie formulate de asa maniera incat sa-i oblige pe elevi sa prelucreze materialul, sa 
selecteze informatia folosita pentru formularea raspunsului si sa o prezinte intr-o forma personala; 

* acordarea unei ponderi sporite intrebarilor care-i determina pe elevi sa efectueze comparatii, 
clasificari, sa evidentieze relatii cauzale, sa argumenteze, sa explice si sa exemplifice, sa faca generalizari; 

* antrenarea elevilor in corectarea sau completarea raspunsurilor date de elevii chestionati; 
* folosirea judicioasa a formelor de “intarire pozitiva”, stimularea elevilor la raspuns prin cuvinte de 

incurajare, prin crearea unei ambiante care sa inlature tensiunea emotionala prezenta mai ales la inceputul 
examinarii orale; 

* utilizarea ritmica a probelor orale, cresterea frecventei evaluarii fiecarui elev, mai ales a celor care 
au dificultati de invatare, prevenindu-se astfel situatiile cand elevii invata numai cand apreciaza ca vor fi 
evaluati sau se sustrag prin diverse modalitati controlului. 

Examinarea prin probe orale este o modalitate importanta de evaluare. Decizia de a utiliza aceasta 
metoda trebuie sa aiba la baza ratiuni care tin de: 

* obiectivele urmarite prin evaluare in situatia concreta; 
* natura si specificul disciplinei; 
* natura rezultatelor scolare pe care profesorul isi propune sa le evalueze; 
* tipul de informatie pe care examinatorul doreste sa o obtina prin ras-punsurile elevilor; 
* tipul de evaluare promovat; 
* numarul elevilor ce urmeaza a fi evaluati; 
* timpul si resursele materiale. 
Probele scrise ocupa un rol de prim rang in verificarea nivelului de pregatire al elevilor. Imbraca 

forma lucrarilor de control curent, a lucrarilor de control date la incheierea unei unitati de invatare, unui 
semestru si la examene. 

Lucrarile scrise de control curent (extemporale) se administreaza la lectia curenta, dureaza 10-15 
minute si cuprind un numar redus de intrebari. Urmaresc triplu scop: verificarea modului in care elevii si-
au insusit lectia de zi, acoperirea necesarului de note, formarea la elevi a obisnuintei de a invata sistematic. 

Lucrarile de control la sfarsitul unei unitati de invatare se aplica in cadrul evaluarii formative. Verifica 
in ce masura obiectivele unitatii (obiectivele de referinta) au fost indeplinite si elevii si-au insusit 
continuturile esentiale. Ofera informatii privind calitatea demersului didactic si efectele sale exprimate in 
nivelul de pregatire al elevilor. 

Lucrarile scrise semestriale (teze). Se pregatesc, de regula, prin lectii de recapitulare si sistematizare 
si evalueaza un volum mai mare de cunostinte. Se recomanda ca in cazul tezelor sa se formuleze subiecte 
de sinteza care sa permita sa se verifice posibilitatile elevilor de a prelucra, organiza, sistematiza materia 
asimilata in alte structuri decat cele folosite in predare si sa abordeze anumite cunostinte din perspective 
noi, originale, daca este posibil. 

Evaluarea prin probe scrise prezinta o serie de avantaje care contribuie la eficientizarea procesului de 
instruire si cresterea gradului de obiectivitate in apreciere: 

• permite evaluarea unui numar mare de elevi intr-un timp relativ scurt, reducand astfel timpul alocat 
verificarii in favoarea predarii si invatarii; 

• face posibila evaluarea tuturor elevilor cu privire la asimilarea aceluiasi continut, ceea ce permite 
compararea rezultatelor; 

• asigura conditii pentru o apreciere cu grad ridicat de obiectivitate, pe baza unor criterii anterior 
stabilite (se poate asigura si anonimatul lucrarilor); 

• ofera elevilor posibilitatea de a elabora raspunsul in mod independent, in ritm propriu, demonstrand 
astfel cunostintele si capacitatile de care dispun: 

• diminueaza starile tensionale care pot influenta negativ performantele elevilor mai timizi sau cu alte 
probleme emotionale. 



 

 

  



 

 

Comparativ cu probele orale, evaluarea prin probele scrise prezinta si unele dezavantaje: 
• imposibilitatea corectarii unor greseli, clarificarii, completarii imediate a cunostintelor, elevii luand 

cunostinta de lacunele lucrarilor cu relativa intarziere; 
• imposibilitatea de a orienta elevii, fie si printr-o intrebare supli-mentara, catre un raspuns corect; 
• cand continutul nu acopera decat o parte din materie, exista po-sibilitatea ca intamplarea sa aiba un 

rol semnificativ cu implicatii importante asupra calitatii probei. 
Retinem ca probele scrise datorita numeroaselor avantaje pe care le prezinta castiga tot mai mult teren 

in practica evaluarii. Folosite in combinatii optime cu probele de verificare orala si practica pot conduce la 
cresterea efi-cientei actului evaluativ. 

Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunostinte 
teoretice in rezolvarea unor probleme practice, gradul de stapanire a unor priceperi si deprinderi. Se aplica 
in special atunci cand se urmareste evaluarea continutului experimental si practic al instruirii, dar ofera si 
informatii cu privire la insusirea continutului conceptual. Re-prezinta si o modalitate importanta de 
dezvoltare a unor competente generale si specifice, aplicative. Aprecierea in cadrul acestor probe are un 
grad ridicat de obiectivitate si este usurata de faptul ca se finalizeaza intr-o serie de produse ce pot fi 
analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

Pentru ca evaluarea prin probe practice sa fie eficienta se impune respectarea unor cerinte: 
• stabilirea probelor practice relevante in raport cu obiectivele de evaluat; 
• precizarea clara a sarcinilor; 
• asigurarea echipamentelor si aparaturii necesare; 
• stabilirea criteriilor, normelor de evaluare si cunoasterea lor de elevi; 
• folosirea tehnicii rangurilor s.a. 
Formele evaluarii 
I. Tipuri de evaluare: 
1. Predictiva (initiala); 
• la inceputul unui ciclu, a unei teme noi; 
2. Formativa (continua); 
• la fiecare lectie sau tema noua;  
3. Sumativa (finala). 
• la sfarsitul unui ciclu, a unui capitol; 
II. Instrumente de evaluare: 
A. Metode traditionale de evaluare: 
• pentru elaborarea probelor, profesorul va avea in vedere urmatoarele intrebari: 
• ce tip de itemi trebuie construiti? 
• ce grad de dificultate trebuie sa aiba? 
• cum trebuie sa arate itemii din punct de vedere tehnic? 
• cum se va face asamblarea itemilor? 
• cum vor fi formulate instructiunile testului? 
• va masura testul astfel construit un esantion semnificativ de rezultate ale invatarii? 
a. Probe scrise; 
• lucrari, teze, teste elaborate dupa itemi bine definiti; 
b. Probe orale; 
• raspunsuri orale; 
c. Probe practice; 
• experiente, rezolvari de probleme si exercitii; 
B. Metode alternative de evaluare (moderne): 
a. Observarea sistematica a elevilor: 
• poate fi facuta pentru a evalua performantele elevilor dar mai ales pentru a evalua comportamente 

afectiv-atitudinale; 
• furnizeaza informatii asupra performantelor elevilor din perspectiva capacitatii lor de actiune si 

relationare, a competentelor si abilitatilor de care dispun acestia; 
• modalitati de inregistrare a informatiilor: 
• fisa de evaluare; 



 

 

• scara de clasificare – construita prin ordonari si gradari de date obiective; 
• lista de control sau verificare, utilizata de obicei in activitatile de laborator; 
• caracteristici de evaluare: 
• competente (concepte si capacitati): 
• organizarea si interpretarea datelor; 
• selectarea si organizarea corespunzatoare a instrumentelor de lucru; 
• descrierea si generalizarea unor procedee, tehnici, relatii; 
• utilizarea materialelor auxiliare unei demonstratii; 
• identificarea unor relatii; 
• utilizarea calculatorului in situatii corespunzatoare; 
• atitudini (fata de munca data): 
• concentrarea asupra sarcinii de rezolvat; 
• implicarea activa in rezolvarea sarcinii; 
• punerea unor intrebari pertinente profesorului; 
• completarea / indeplinirea sarcinii; 
• revizuirea metodelor utilizate si a rezultatelor; 
• comunicare: 
• discutarea sarcinii cu profesorul in vederea intelegerii acesteia; 
• modul de prezentare a propriilor produse; 
• cooperarea in echipa; 
• ascultarea activa; 
• toleranta fata de ideile celorlalti; 
• urmarirea sistematica a activitatii si comportamentului elevului permite observarea: 
• interesului manifestat de elev pentru studiu; 
• modului in care elevii participa la activitati; 
• gradului de indeplinire a indatoririlor scolare; 
• modului de exprimare. 
b. Investigatia / experimentul: 
• ofera elevului posibilitatea de a aplica in mod creativ cunostintele insusite, in situatii noi si variate; 
• reprezinta o situatie complicata care nu are rezolvare simpla; 
• desi sarcina poate fi scurta, timpul de lucru este relativ lung; 
• incepe, se desfasoara si se termina in clasa; 
• poate fi individuala sau de grup; 
• aprecierea modului de realizare a investigatiei este de tip holistic, de obicei; 
• presupune obiective care se urmaresc: 
• intelegerea si clarificarea sarcinilor; 
• aflarea procedeelor pentru gasirea / obtinerea de informatii; 
• colectarea si organizarea datelor sau informatiilor necesare; 
• formularea si testarea ipotezelor de lucru; 
• schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date daca este necesar; 
• scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigatiei; 
• caracteristici personale ale elevilor care pot fi urmarite: 
• creativitate si initiativa; 
• participarea in cadrul grupului; 
• cooperare si preluarea initiativei in cadrul grupului; 
• persistenta; 
• flexibilitate si deschidere catre idei noi; 
• dorinta de generalizare; 
• componente: 
• capitol / unitatea de invatare; 
• competente specifice derivate vizate; 
• concepte operationale; 
• identificarea tehnicilor utilizate; 



 

 

• observarea variatiei marimilor; 
• culegerea si inregistrarea datelor in diferite conditii experimentale; 
• determinarea dependentelor existente intre marimile studiate; 
• interpretarea datelor experimentale; 
• generarea de concluzii privind experimentele efectuate; 
• analiza experimentelor prin prisma surselor de eroare; 
• realizarea unor softuri educationale; 
• itemi; 
• raspuns. 
c. Proiectul; 
• mai amplu decat investigatia / experimentul; 
• incepe in clasa prin definirea si intelegerea sarcinii; 
• se continua acasa pe parcursul a catorva zile sau saptamani; 
• se termina in clasa prin prezentarea in fata colegilor a unui raport asupra rezultatelor obtinute; 
• poate fi individual sau de grup; 
• titlul / subiectul va fi ales de catre profesori sau elevi; 
• structura studiului stiintific / proiectului: 
• titlu; 
• introducere – argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei intrebari legate de tema; 
• materiale si metode: 
• se vor preciza materialele si echipamentul folosit; 
• metoda de lucru; 
• planul experimentului; 
• rezultat – prezentarea rezultatelor sistematizat, pe articole insotite de grafice, desene, tabele, 

diagrame, casete audio, casete video; 
• concluzii: 
• pareri personale; 
• solutii propuse; 
• generalizarea problemei; 
• bibliografie – utilizarea corespunzatoare a bibliografiei; 
• in timpul realizarii proiectului se va evalua: 
• metode de lucru; 
• utilizarea corespunzatoare a bibliografiei; 
• corectitudine / acuratete tehnica; 
• utilizarea corespunzatoare a materialelor si echipamentului; 
• generalizarea problemei; 
• organizarea ideilor si materialelor intr-un raport; 
• calitatea prezentarii; 
• acuratetea cifrelor, tabelelor, desenelor, diagramelor; 
• criterii de alegere a proiectului – elevii trebuie: 
• sa aiba un anumit interes pentru proiectul respectiv; 
• sa cunoasca dinainte unde isi pot gasi resursele materiale; 
• sa fie nerabdatori in a crea un produs de care sa fie mandri; 
• sa nu aleaga subiectul din carti vechi sau sa urmeze rutina din clasa; 
• capacitatile / competentele – care se evalueaza in timpul realizarii proiectului: 
• metodele de lucru; 
• utilizarea corespunzatoare a bibliografiei; 
• utilizarea corespunzatoare a materialelor si echipamentului; 
• corectitudinea, acuratetea tehnica; 
• generalizarea problemei; 
• organizarea ideilor si materialelor intr-un raport; 
• calitatea prezentarii; 
• acuratetea cifrelor, desenelor. 



 

 

d. Portofoliul; 
• instrument de evaluare complex, integrator, ofera posibilitatea de a emite o judecata de valoare care 

reflecta evolutia elevilor; 
• reprezinta o colectie exhaustiva de informatii despre progresul scolar al unui elev, obtinut printr-o 

varietate de metode si tehnici de evaluare; 
• se proiecteaza de catre profesor in functie de context si reuneste diferite instrumente de evaluare 

traditionale si alternative; 
• sintetizeaza activitatea elevului de-a lungul timpului (un an, un ciclu) reprezentand astfel si o forma 

de evaluare sumativa a achizitiilor elevului si a preocuparilor sale; 
• utilitatea portofoliilor: 
• elevii devin parte a sistemului de evaluare si pot sa-si urmareasca, pas cu pas, propriul progres; 
• elevii si profesorii pot comunica (oral sau in scris) calitatile, defectele si ariile de imbunatatire a 

activitatilor; 
• elevii, profesorii si parintii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot realiza, atitudinea 

fata de o disciplina si despre progresul care poate fi facut la acea disciplina in viitor; 
• factorii de decizie, avand la dispozitie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai buna asupra a 

ceea ce se petrece in clasa. 
• un portofoliu poate sa cuprinda: 
• continutul focalizat pe concepte si capacitati esentiale: 
• selectii din insemnari care exemplifica reflectii, originalitate, culoare, patrundere ...; 
• produse elaborate, variate tipuri; 
• produse care arata procesul de dezvoltare: 
• inceput; 
• planificare; 
• revizuiri; 
• produse care indica interesele, stilul elevului si folosirea unei varietati de inteligente: 
• criterii pe baza carora munca va fi evaluata; 
• date provenite din aplicarea instrumentelor de evaluare formalizate: 
• rezultate la teste initiale, formative, sumative; 
• date privind comportamentul elevului in clasa: 
• observarea sistematica; 
• date privind activitatea elevului in afara clasei: 
• rezolvarea temelor; 
• referate; 
• proiecte; 
• participarea la sesiuni de comunicari stiintifice, concursuri scolare, excursii, vizite didactice; 
• preocuparea pentru aplicatiile informaticii in domeniu; 
• preocupare pentru legaturile disciplinei cu alte discipline. 
e. Tema pentru acasa; 
• la fiecare lectie, pentru consolidare si formare de priceperi si deprinderi; 
f. Tema de lucru in clasa; 
• pentru verificarea feed-back-ului; 
g. Autoevaluare; 
• intrebari pe care elevii ar trebui sa si le puna: 
• exista si un alt mod (metoda) de a rezolva aceasta sarcina? 
• am rezolvat sarcina suficient de bine? 
• ce ar trebui sa fac in pasul urmator? 
• ce produs care ma reprezinta ar trebui sa-l pun in portofoliu? 
• conditii necesare pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi: 
• prezentarea obiectivelor pe care elevii trebuie sa le atinga; 
• incurajarea elevilor in a-si pune intrebarile de mai sus si a da raspunsul in scris; 
• incurajarea elevilor in cadrul grupului; 
• completarea la sfarsitul unei sarcini importante a unor propozitii de genul: 



 

 

• am invatat ... 
• am fost surprins de faptul ca ... 
• am descoperit ca ... 
• am folosit metoda ... deoarece ... 
• in realizarea acestei sarcini am intampinat urmatoarele dificultati ... 
h. Referatul. 
• a) referate bazate pe informare – documentare bibliografica – utilizate: 
• cercuri; 
• sesiuni de comunicari; 
• teme de sinteza; 
• b) referate bazate pe descrierea unor activitati desfasurate in clasa si pe analiza datelor 

obtinute in urma acestei activitati / experiment; 
• in evaluarea unui referat – se urmaresc: 
• structura – de tip a) sau b); 
• introducere – argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei intrebari legate de tema; 
• materiale: 
• a) consideratii generale asupra temei abordate; 
• b) materialele utilizate, mentionate dupa o anumita procedura (material – scop); 
• procedura: 
• a) analiza in detaliu a fiecarei surse de documentare; 
• b) prezentarea metodelor de laborator in ordinea in care au fost utilizate; 
• observatiile: 
• a) comentariul comparativ al surselor de documentare; 
• b) descrierea observatiilor; 
• rezultatele – prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit; 
• comentarea rezultatelor: 
• a) interpretarea personala a rezultatelor selectate; 
• b) realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele si interpretarea rezultatelor; 
• concluzii – rezumarea celor constatate intr-o concluzie exprimata succint si raportata la ipoteza 

initiala; 
• bibliografie – oportunitatea surselor bibliografice; 
• modul de prezentare: 
• aspect; 
• continuitate; 
• mod de prezentare. 
III. Proba = orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de catre profesor. 
• pentru elaborarea lor trebuie avut in vedere: 
• ce tip de itemi trebuie construiti; 
• ce grad de dificultate trebuie sa aiba; 
• ce trebuie sa arate itemii din punct de vedere tehnic; 
• cum se va face asamblarea itemilor (relevanta, concizia); 
• cum vor fi formulate instructiunile testului; 
• daca testul va masura un esantion semnificativ de rezultate ale invatarii. 
IV. Item: 
= element component al unei probe. 
V. Tipuri de itemi: 

i. Itemi obiectivi: 
• testeaza un numar si o varietate mare de elemente de continut, dar, de cele mai multe ori, capacitati 

cognitive de nivel inferior; 
• fidelitate si validitate ridicate (sunt folositi in testele standardizate); 
• obiectivitate si aplicabilitate ridicate; 
• scheme de notare foarte simple; 
• timp scurt de raspuns si de corectare; 



 

 

• posibilitatea utilizarii unui numar mare de astfel de itemi intr-un test. 
• itemi cu alegere duala – solicita raspunsuri cu da/nu, adevarat/fals, acord/dezacord; 
• itemi de tip pereche – solicita stabilirea de corespondente / asociatii intre elemente asezate pe doua 

coloane. Criteriile pe baza carora se stabileste raspunsul corect sunt enuntate explicit in instructiunile care 
preced coloanele de premise si raspunsuri; 

• itemi cu alegere multipla – solicita alegerea unui singur raspuns corect / alternativa optima dintr-
o lista de solutii / alternative. 

ii. Itemi semiobiectivi: 
• raspuns limitat ca spatiu, forma, continut prin structura enuntului / intrebarii; 
• sarcina foarte bine structurata – utilizeaza materiale auxiliare; 
• elevii trebuie sa produca efectiv raspunsul; 
• libertate restransa de a reorganiza informatia si de a formula raspunsul in forma dorita; 
• elevii trebuie sa demonstreze pe langa cunostinte, si abilitatea de a structura cel mai corect si mai 

scurt raspuns; 
• usurinta si obiectivitate in notare; 
• itemi cu raspuns scurt – intrebare directa care solicita un raspuns scurt (expresie, cuvant, numar, 

simbol); 
• itemi de completare – enunt incomplet care solicita completarea de spatii libere cu 1-2 cuvinte care 

sa se incadreze in contextul dat; 
• intrebari structurate – mai multe subintrebari (de tip obiectiv, semiobiectiv sau minieseu) legate 

printr-un element comun – modul de prezentare include: 
• un material / stimul (texte, date, diagrame, grafice); 
• subintrebari; 
• date suplimentare; 
• alte subintrebari5. 

iii. Itemi subiectivi: 
• forma traditionala de evaluare la noi; 
• usor de construit; 
• solicita raspunsuri deschise; 
• evalueaza procese cognitive de nivel inalt; 
• verifica obiective care vizeaza creativitatea, originalitatea; 
• situatii problema (rezolvarea de probleme) – activitate noua, diferita de cele de invatare curente, 

menita sa rezolve o situatie problema – se evalueaza elemente de gandire convergenta si divergenta, operatii 
mentale complexe (analiza, sinteza, evaluare, transfer); 

• itemi de tip eseu – solicita elevilor sa construiasca / produca un raspuns liber (text) in conformitate 
cu un set de cerinte date. Acesti itemi pot fi: 

• eseu structurat / semistructurat – raspunsul asteptat este dirijat, orientat si ordonat cu ajutorul 
unor cerinte, indici, sugestii, de exemplu: compunere / eseu dupa un plan de idei; 

• eseu liber / nestructurat – valorifica gandirea creativa, originalitatea, creativitatea, nu impune 
cerinte de structura. 

• forma traditionala de evaluare la noi; 
• usor de construit; 
• solicita raspunsuri deschise; 
• evalueaza procese cognitive de nivel inalt; 
• verifica obiective care vizeaza creativitatea, originalitatea; 
• situatii problema (rezolvarea de probleme) – activitate noua, diferita de cele de invatare curente, 

menita sa rezolve o situatie problema – se evalueaza elemente de gandire convergenta si divergenta, operatii 
mentale complexe (analiza, sinteza, evaluare, transfer); 

• itemi de tip eseu – solicita elevilor sa construiasca / produca un raspuns liber (text) in conformitate 
cu un set de cerinte date. Acesti itemi pot fi: 

• eseu structurat / semistructurat – raspunsul asteptat este dirijat, orientat si ordonat cu ajutorul 
unor cerinte, indici, sugestii, de exemplu: compunere / eseu dupa un plan de idei; 



 

 

• eseu liber / nestructurat – valorifica gandirea creativa, originalitatea, creativitatea, nu impune 
cerinte de structura. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BALOGH ERIKA 

COLEGIUL TEHNIC „C.D.NENIŢSCU” BAIA MARE, JUD.MARAMUREŞ 
 
Şcoala este chemată să organizeze procesul de predare-învaţare-evaluare în aşa fel încât să-l pună pe 

elev cât mai devreme posibil în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştintelor, de aplicare în 
practică în mod constant şi creator. 

 Orice tânăr poate să îşi identifice acea cale de dezvoltare personală care să-l conducă spre dezvoltarea 
potenţialului psihobiologic individual, în conformitate cu acele conţinuturi informaţionale preluate din 
activităţile de instruire, din viaţa reală etc. şi să îşi găsească soluţiile personale de succes. 

Acest lucru este posibil în condiţiile în care în şcoală: profesori, elevi, părinţi, comunitate – practica 
educaţională ar încuraja instruirea diferenţiată. 

 Instruirea diferenţiată vizează adaptarea activitaţii de învăţare sub raportul conţinutului, al formelor 
de organizare si al metodologiei didactice la posibilitaţile diferite ale elevilor, la capacitatea de întelegere, 
ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte. 

Dacă suntem de acord că omul îşi poate defini interesele şi preferinţele încercând să acţioneze 
conform lor, atunci avem la fiecare individ moduri diferite de disponibilitate cognitivă şi emoţională, si 
anume, capacităţi specifice de a conecta şi accesa informaţii complexe diferite şi inovatoare pentru a rezolva 
problemele apărute în viaţa reală. 

 Traseele de invăţare, diferite funcţie de înclinaţiile, aptitudinile si talentele diferite de la elev la elev, 
solicită o flexibilizare curriculară, astfel încât fiecare să–şi regăsească personalitatea, intersele şi 
curiozităţile in disciplinele din planul de invăţământ. Astfel, învăţământul general obligatoriu trebuie să 
asigure elevilor competenţele esenţiale necesare racordării la curriculumul liceal, dar si la activităţile 
zilnice. 

 Nu toţi elevii au aceeaşi inclinaţie si pasiune pentru matematica, ca si pentru alte discipline. Din 
păcate, in absenţa unei orientări şcolare si profesionale de calitate si a examenelor de admitere la liceu, 
ajung la filiera teoretica elevi care au inclinaţii mai degraba practice, s-ar simti mai bine la filiera 
tehnologica. Profesorul este aici factorul determinant. De modul cum ştie şi doreşte să-şi facă inţeleasă 
disciplina predată, va atrage sau nu elevii spre studiul ei. Trebuie însa să fie convins şi conştient ca are 
dreptul să decidă el asupra conţinuturilor predate, metodelor de evaluare, si mai important, asupra ritmului 
de predare. 

 Toţi profesorii se plăng de prea puţine ore, nimeni nu se plănge de prea multe ore. Problema mai 
importantă este ce faci in acele ore, cât de folositoare sunt pentru devenirea ulterioara a adolescentului.  

 Competenţele de “supravieţuire sociala”, oferite de invăţămantul general obligatoriu sunt urmate, la 
liceu, de competente de preprofesionalizare si specializare pentru o viitoare meserie.  

 Numărul de ore trebuie găndit in corelaţie cu celelalte discipline, astfel încât efortul elevilor să fie 
distribuit judicios pentru formarea ştiinţifică, socială, tehnologică.  

 Concluzii: 
 Evaluarea rezultatelor invăţării le-am realizat sistematic, cu maximum de obiectivitate.  
 Am echilibrat solicitările şcolare, să se prevină suprasolicitarea şi subsolicitarea.  
 Cunoaşterea şi incurajarea elevului prin antrenarea in activităţi, care-1 interesează şi prin care se 

poate valorifica aceasta înseamnând un credit de încredere, pe fondul căruia se poate acţiona in favoarea 
redresării handicapului şcolar.  

 Am respectat ritmul propriu de înaintare în cunoastere copiii au primit sarcini diferenţiate pe 
parcursul tuturor activitaţilor, formuleaza sarcini adecvate ritmului acestora, am adaptat formele de învatare 
în functie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie, 
am oferit explicatii suplimentare sau am adresat întrebări ajutatoare. 

 Organizarea instruirii in clase eterogene m-a determinat să atribui sarcini didactice cu grade de 
dificultate diferite, prin folosirea fişelor de muncă independentă pentru a limita aria de gravitate a 
insuccesului şcolar. 



 

 

 Un rol important in obţinerea succesului şcolar îl are sistemul de recompense şi de pedepse.Elevul 
ramas in urmă la invăţătura care a depus, la un moment dat, eforturi evidente pentru a-şi imbunătţti prestaţia 
şcolară, eforturile lui bine intenţionate au fost urmate de recompensele aşteptate (de exemplu: laude, 
incurajări din partea parinţilor sau a profesorilor) 

 Etapele importante pe care le parcurg într-un demers educaţional diferenţiat sunt: diagnosticarea 
capaciăţtii de învăţare, care să permită o discriminare corectă dintre elevi; stimularea si incurajarea elevilor, 
prin cristalizarea sentimentului de succes; respectarea ritmului individual al invăţării; ierarhizarea si 
diferenţierea sarcinilor didactice. 

 
 Bibliografie: 
* CURRICULUM SCOLAR FORMAL Prof. Stefan VLASTON 
* Învăţământul diferenţiat. Concepţii şi strategii, Radu,I.,T, E.D.P,Bucureşti.1978; 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE,  
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII DE EVALUARE APLICATE PENTRU 

REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BALTARIU VIOLETA SILVIA 
 
 Profesorul bun nu este acela care îl prinde pe elev cu lecția neînvățată, fiindcă evaluarea n-ar trebui 

să sancționeze, ci să ofere informații despre ce știe și ce poate să facă elevul cu ceea ce a învățat. 
Dacă un test de evaluare nu oferă asemenea informații, ci doar note, el este inutil din punct de vedere 

formativ ( și educativ). 
 Evaluarea este necesară în școală, pentru că oferă posibilitatea de a cuantifica actul învățării atât din 

punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 
 E va  lu a  re  a   ѕсri ѕă a pe  le a  ză la  ѕu po rtu ri   сo nсre ti  za te   în fi  şe  de   mu nсă i nde  pe  nde  ntă, lu сrări  de   сo ntro l. 

E le  vi  i  pre  zi ntă a сhi zi ţi i le   lo r în a bѕe nţa  u nu i   сo nta  сt di re сt сu  сa dru l di da  сti с. 
 În fu nсţi e   de   mo me ntu l în сa re   ѕe  re  a  li ze  a  ză e va  lu a  re  a   pu te m a  ve  a   e  va  lu a  re   i  ni ţi a  lă, сa re   ѕe  re a  li ze  a  ză 

la   înсe pu tu l u ne  i   e  ta  pe   de   i  nѕtru i  re  . E a   îşi  do ve  de  şte  u ti  li  ta te  a   di  n do u ă pu nсte  de   ve  de  re : ѕta bi  li re  a   сu  
ѕu fi сi e  ntă e xa  сti ta  te  înсă de  la   înсe pu t a   la  сu ne  lo r e  xi  ѕte nte   în pre găti re  a   e  le  vi lo r şi  a   măѕu ri lo r сe  pe  rmi t 
e  li mi  na  re a   a  сe ѕto ra   şi , în a l do i  le  a   rând, ѕe  сo nѕti tu i  e   сa  pu nсt de  re pe  r e ѕe nţi a  l pe ntru  a  ѕi gu ra re  a  
o bi  e  сti vi  tăţi i   şi  pe rti ne  nţe i   a  сţi u ni  lo r e  va  lu a  ti ve   u lte ri  o a  re , e  va  lu a  re a   сo nti nu ă ѕe  re  a  li ze  a  ză pe  pa  rсu rѕu l 
ѕe сve nţe lo r de   i  nѕtru i  re  şi  a  re  dre  pt o bi  e  сti v, pe   de   o  pa  rte , mo ni  to ri za  re a   ѕi ѕte ma ti  сă a  pro gre ѕu lu i   e  le vi  lo r, 
i  a  r pe  de   a  ltă pa rte , re  pa ra  re a   în ti mp u ti  l a  e  ve  ntu a  le lo r di ѕfu nсţi o na  li  tăţi  ѕu rve ni  te   în pro сe ѕu l de   pre  da  re  
– învăţa re , e  va  lu a  re a   fi  na  lă, ѕu ma  ti vă ѕe  re a  li ze  a  ză la  ѕfârşi tu l u nu i   ѕta di u  de   i  nѕtru i  re   şi  u rmăre şte  
сo nѕta ta  re a   e  fi сi e  nţe i   a  сţi u ni  i   i  nѕtru сti v-e  du сa ti ve   între  pri nѕe  în a  сe ѕt i nte  rva  l de  ti mp. 

 Evaluarea este, din toate punctele de vedere, un rău absolut necesar: folosită corect și principial, pe 
baza unor criterii prestabilite, ea poate oferi un important feedback atât profesorului cât și elevului, 
devenind un element motivațional esențial. 

 I  nѕtru me nte  le   de  e  va  lu a  re   pe  сa re   le   u ti li  zăm tre bu i  e   ѕă fi e   de   сa li  ta te  , ѕă ѕta bi  li m ѕсo pu l pro be  i  
po rni  nd de   la   o bi  e  сti ve  le   o pe  ra  ţi o na  le   a  le  a  сti vi tăţi i  de   pre  da  re   învăţa re , i  a  r i  te mi i   a  le  şi  ѕă сo re  ѕpu ndă 
fi e  сăru i  o bi  e  сti v o pe  ra  ţi o na  l. 

 
Сa ra  сte ri  ѕti сi le  a  сtu a  le  a  le   сo nсe ptu lu i   de   e  va  lu a  re   po t fi  ѕi nte ti  za  te  a  ѕtfe l: 

 
 

¤ 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 elevi

¤ evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi 
să faciliteze progresul său;

¤ pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru şi 
obiectiv pe cât posibil;

¤ a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii 
utile;

¤ evaluarea trebuie să-l ajute pe elev;

¤ evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea 
trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul;



 

 

 Re  zu lta te  le  e  va  lu ări i   tre bu i  e   сo mu ni  сa te  şi  di  ѕсu ta  te  сu  e  le  vi  i   şi  pări nţi i   a  сe ѕto ra   şi  fi  e  сa re   a  сţi u ne  
de   e  va  lu a  re  tre bu i  e   u rma  tă de  ѕtra te gi  i   de   a  me li  o ra  re  a   di  fi  сu ltăţi lo r сo nѕta ta  te . Me  to de  le   tra di  ţi o na  le   de  
e  va  lu a  re  ѕu nt i  mpo rta  nte   pe  ntru  te  ѕta re  a  u no r сu no şti nţe  şi  сa pa  сi tăţi  de   ba  ză, da r nu  ma  i   ѕu nt e  fi  сi e  nte   
a  tu nсi  сând do ri  m ѕă le  de  zvo ltăm e le  vi lo r сa pa  сi tăţi  i  nte le  сtu a  le  сu  сa ra  сte r сo mple  x şi  i nte  rdi ѕсi pli  na  r. 
De   a  сe e  a  , tre  bu i  e  fo lo ѕi te  me to de   de   e  va lu a  re   сa re   ѕă fa сă a pe  l la  сre a  ti vi  ta  te a   e  le  vu lu i  , la  gândi  re a  
di  ve  rge ntă, ge ne  ra li  zări  ѕa u  lu сru l în e  сhi pă, a di  сă la  сe ri nţe le  ѕo сi e  tăţi i   a  сtu a  le . 

 
Să tragem linie, așadar, și să adunăm ! 
 Etapele (ideale !) proiectării și administrării unui test ar trebui să fie : 
-stabilirea obiectivelor de evaluare; 
-alegerea tipului de test ; 
-alocarea timpului de rezolvare ; 
-alegerea formatului ; 
-scrierea itemilor ; 
-stabilirea schemei de notare ; 
-administrarea testului ; 
-evaluarea ; 
-interpretarea rezultatelor. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. BALU COSMINA 

GRĂDINIŢA PN ROMANESTI 
 
 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. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VASILICA BALU 

ȘC. GIMN. ALBEȘTI, MUREȘ 
 
 Procesul de învățământ se bazează pe împletirea eficientă a celor trei componente majore: evaluare, 

predare, învățare. În acest sens, subliniez rolul covârșitor al evaluării inițiale, deoarece informațiile obținute 
oferă o diagnoză/prognoză a nivelului competențelor vizate. Pe lângă determinarea nivelului de cunoștințe, 
cadrul didactic observă abilități și atitudini ale elevilor, în raport cu disciplina vizată și nu munai.  

 Ca modalități și mijloace de realizare a evalurii inițiale amintesc: conversația, observarea, testele, 
fișele de tipul ȘVÎ, chestionarul, fiecare având limitele sale. Acestea pot fi aplicate independent sau 
cumulativ, a doua variantă determinând o rafiografie cât mai exactă a informațiilor urmărite de educator, 
atât la activitățile școlare, cât și la cele extrașcolare. 

 Pentru o exemplificare cât mai clară, descriu, pe scurt, desfășurarea evaluării inițiale la clasa a III-a, 
la debutul unui proiect extrașcolar (club de lectură). 

 Argumentul ceării acestui club este dat de necesitatea reîntoarcerii la lectura clasică ce, în ultimul 
timp, a pierdut teren în fața mediului virtual. Competențele vizate sunt extrase din curriculum la disciplina 
Limba și literatura română, obiectivele trasate urmărnind: recunoașterea tipurilor de texte, citirea corectă, 
cursivă, expresivă, a textelor specifice vârstei, rezumarea orală/ scrisă a acestora, percum și argumentarea 
coerentă a preferințelor literare. Ca spațiu de desfășurare am ales Biblioteca Comunală, bisăptămânal, 
postmeridian, a câte o oră fiecare întâlnire. 

 În cea dintâi întâlnire am prezentat scopul și obiectivele întregului proiect. Am început evaluarea 
dirijând conversația pentru a observa atitudinea elevilor și a familiilor acestora față lectură, precum și modul 
de exprimare orală, bogăția lexicului. Apoi am administrat un chestionar pentru identificarea nivelului de 
interes față de lectură, frecvența și tematica aleasă de către elevi. Acesta mi-a oferit date importante, mai 
precis că majoritatea elevilor preferă alte activități, iar lectura este abordată obiectiv și în cazuri cu teme 
școlare precise. În acel moment am încercat să activez subiectivitatea și atracția către această activitate de 
culturalizare. Partea teoretică a introducerii a constat în prezentarea tipurilor de texte întâlnite cu 
exemplificarea acestora: literare, nonliterare, în versuri sau proză, descriptive, narative. Pe acest fond am 
administrat fișe individuale de tipul ȘVÎ, care m-au determinat să proiectez secvențe și mijloace de realizare 
cu grad diferit de dificultate. 

 O altă modalitate de evaluare inițială scrisă a fost completarea unor fișe (harta lecturii, fișa de autor), 
pe baza unei lecturi preferate/a ultimei lecturi citite suplimentar, urmărind capacitatea de sintetizare a 
informațiilor. Oral am evaluat modul coerent de exprimare și de argumentare a alegerii făcute, precum și 
cursivitatea lecturii în fața unui auditoriu. 

 Elevii au fost încurajați în a-și exprima propriile opinii, iar cei mai introvertiți au fost solicitați 
progresiv. Înțelegera textului a fost evaluată și prin latura artistico- plastică, prin creionarea unor elemente 
specifice fragmentului care i-a impresionat cel mai mult. Fiecare lectură a oferit crearea legăturilor 
interdisciplinare și trasarea unui mesaj pozitiv. 

 Anexez, în mod restrâns, chestionarul inițial administrat. 

1.Cum îți petreci timpul liber? citind/ cu prietenii/ la televizor/ calculator  

2.Cât timp pe zi petreci citind altceva decât lecțiile din manualele școlare? 10 minute/ 30 minute / o 
oră/ deloc 



 

 

3.Pentru lectura suplimentară folosești: cărti din bibliotecă/ reviste pentru copii/ internetul/ alte surse 

4.Pentru lectura de plăcere îți place să citești:... 

5.Citești: de plăcere, din proprie inițiativă pentru a-ți îmbogăți cunoștințele/ din necesitate, doar 
pentru a obține calificative bune la școală/ din obligație, pentru a primi recompense de la părinți 6.Pentru 
rezolvarea temelor, citești doar textele din manualele școlare indiferent de disciplină? 

da/ nu  

7.Cât de des citești întregul text literar pentru a completa fragmentul din manual? deloc/ foarte rar/ 
de 2 ori pe semestru/ deseori/ la fiecare fragment literar din manual  

8.Obișnuiești să îți completezi cunoștințele cu alte opere literare sau nonliterare adecvate vârstei decât 
cele propuse în manualele școlare? Nu, pentru că.../ Da. Precizează:autori/opere/domenii 

9.Este importantă lectura pentru tine? Da, pentru că.../ Nu, pentru că... . 
 Pe baza informațiilor date de evaluarea inițială, am ținut cont și de preferințele literare și de 

curiozitățile elevilor, obținând o implicare activă și conștientă pe parcursul activităților, atât a elevilor, cât 
și a familiilor acestora. 

 Răspunsurile obținute au fost comparate cu cele din chestionarul final, generând, cu satisfacție, un 
răspuns pozitiv asupra atitudinii față de lectura suplimentară. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: BAN AGNETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE 

 
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. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Asubel 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. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• 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 specificațiile caracteristici ale 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 programului 
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. 



 

 

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. 

 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. 

 
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  

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR ÎNVÂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:  
BÂNDEAN ALEXANDRA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”TRENULEȚUL VESELIEI”, 
BISTRIȚA 

 
’’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)  
 
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. 

Învățământul preșcolar nu face din transmiterea de cunoștințe un obiect expres de preocupări, ci se 
folosește de cunoștințe pentru a ușura și optimiza procesul integrării copilului în mediul social, ca și pentru 
a declanșa și stimuli dezvoltarea potențialului biochimic de care dispune native copilul. Evaluarea în 
învățământul preșcolar este o acţiune de cunoaştere a copilului cu vârsta cuprinsă între 3- 6/7 ani. 
Cunoașterea psihopedagogică a copilului preșcolar este importantă deoarece în această perioadă evoluția 
sa este foarte rapidă și diversificată, iar educatoarea trebuie să-și adapteze activitatea la particularitățile de 
vârstă și individuale ale copiilor. În vederea alcătuirii unei imagini corecte și complete asupra 
performanțelor preșcolarilor în grădiniță, formele de evaluare recomandate și utilizare sunt: evaluarea 
initial, sumativă și formative sau continua. 

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 evaluative. 

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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TESTARE INIŢIALĂ 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
BANDI IZABELLA KATALIN 

 
1. Recunoaşte poveştile. (4 puncte)  
2. Taie cu o linie personajul ce nu aparţine poveştii. (3 puncte)  
3. Colorează povestea preferată. (1 punct)  
4. Încercuieşte personajele negative. (4 puncte)  

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ṢCOALA GIMNAZIALᾸ ,,COSTACHI S.CIOCAN ’’COMᾸNEṢTI 

PROF. ȊNV. PRIMAR BANU MIOARA 
 
 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. 

 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: 

a) obținerea sau colectarea de informații, 
b) evaluarea acestor informații prin judecarea și 
c) luarea sau adoptarea deciziilor.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 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. 

 MODALITATI DE REALIZARE: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o 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.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. 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. 

 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”. 

 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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ASPECTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN 
ACTIVITATEA CU PREȘCOLARII 

 

PROF.: BARA SILVIA IOANA 

G.P.P. NR. 46, ORADEA 

 

Pentru a putea să discutăm despre evaluarea copilului preșcolar 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. Evalarea are un rol de instrument corector al întregului sistem instructiv-educativ și se prezintă 
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.  

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. 

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. 

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 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. 

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, 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; 
lucrări 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. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
, METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC.: BĂRĂSCU VICTORIA-MARIA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNĂŢELU 
 
 Teoreticienii definesc evaluarea şcolară evidenţiindu-i notele specifice. Astfel, Ion T. Radu 

apreciind că trăsături specifice, investigarea cu scopul fundamentării deciziilor, emiterea unor judecaţi de 
valoare, efectul anticipativ şi uneori retroactiv, o defineşte că “activitatea prin care sunt colectate, prelucrate 
şi interpretate informaţiile privind starea şi funcţionarea unui sistem (sistem de învăţământ sau proces de 
învăţământ), a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii 
şi prin care este influenţată evoluţia sistemului. 

 În cadrul evaluării iniţiale, realizată la începutul unui program de instruire se vizează, printre altele, 
identificarea condiţiilor în care copiii pot să se integreze în activitatea de învăţare care urmează. Este una 
din premisele conceperii şi asigurării succesului programului respectiv. Evaluarea iniţială este necesară, 
asigurând o pregătire optimă a oricărui program instructiv-educativ.  

 
Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

 
 
Realizarea evaluării iniţiale asigură următoarele:  
1. cunoaşterea nivelului de realizare a învăţării prealabile, a nivelului comportamentului cognitiv 

iniţial este foarte utilă la debutul unui program de instruire: la intrarea copiilor în grădiniţă, pentru 
cunoaşterea de către cadrul didactic a nivelului pregătirii copiilor cu care va lucra;  

2. determinarea liniei de pornire a copiilor dar şi a cadrelor didactice şi a altor factori educaţionali la 
începutul unui program de instruire (an şcolar, intrarea în grădiniţă intrare în clasa I, în ciclul gimnazial sau 
liceal etc.);  

3. identificarea premiselor/ bazelor favorabile unei noi învăţări (abilităţi, capacităţi);  
4. o punte de legătură între o stare precedentă şi una viitoare;  
5. refacerea sau remedierea unei stări de fapt, prin aplicarea unui program adecvat de recuperare sau 

de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi aplicate în susţinerea învăţării viitoare, pentru a omogeniza 
oarecum fondul de cunoştinte şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs (Ioan Cerghit, op. Cit., 2002, apud 
M.Manolescu, 2010).  

 S-a mai afirmat uneori faptul că evaluarea iniţială nu are un rol de control al elevului. Însă este 
diagnostică, stimulantă şi jalonează planul de urmat în procesul de învătare. Acest tip de evaluare mai este 
numit de unii specialişti si “răul necesar”, pornind pe de o parte de la adevărul că orice evaluare este 
stresantă, iar pe de altă parte de la dorinţa din ce în ce mai manifesta de a face din această activitate un 
demers cât mai firesc, cât mai normal/natural, cât mai uman. Se realizează prin examinări orale, prin probe 
scrise, practice etc. Aceste probe asigură un diagnostic al pregătirii elevilor şi totodata îndeplinesc o funcţie 
predictivă, indicând condiţiile în care elevii vor face faţă cerintelor noului program de instruire.  
  



 

 

Evaluarea iniţiala indeplineste, în principal, doua funcţii:  
• • funcţia diagnostică;  
• • funcţia prognostică.  
1.Funcţia diagnostică a acestei evaluări iniţiale se manifestă atât din perspectiva elevilor cât şi a 

cadrului didactic care va lucra cu aceştia.  
2. Funcţia predictivă a acestei evaluări constă în aceea că datele obţinute prin evaluarea iniţială ajută 

la conceperea şi organizarea activităţii. 
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ROLUL EVALUARII INITIALE LA MATEMATICA 
 

PROF. BĂRBIERU ALICE CĂTĂLINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GOHOR 

 
 În procesul de învăţământ, evaluarea este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a 

datelor privind efectele directe ale realaţiei professor – elev cu scopul dea eficientiza funcţionarea intregului 
sistem educaţional. 

 Evaluarea efectuează mereu măsurători (cantitative şi calitative) şi judecăţi de valoare. Principalele 
calităţi ale unui instrument de evaluare sunt: validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi aplicabilitatea. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei secvenţe, capitol sau ciclu de învăţământ. Aceasta 
permite să se prevadă şansele de succes ale cursului. Profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele 
slabe ale elevilor în scopul optimizării nivelului de pregătire al acestora. Astfel, profesorul identifică gradul 
în care elevii stăpânesc cunoştinţele necesare asimilării conţinutului etapei care urmează. Această strategie 
îşi propune să identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv al elevilor. 

 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 spihopedagogică distinctă deoarece poate fi 
desfăşurată nu numai la începutul anului scolar, ci şi la mijlocul lui, atât înaintea unei teme, cât şi în orice 
moment al ei.Această strategie nu se limitează doar la testarea cunoştinţelor, ci de cele mai multe ori îşi 
propune evidenţierea unor priceperi şi aptitudini. Obiectul evaluarii initiale il constituie acele cunostinte si 
capacitati care reprezinta premise pentru asimilarea noilor continuturi si formarea altor competente. 

 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 
învâţării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui 
nou proces. 

 Evaluarea iniţială are funcţie de diagnostică şi prognostică. Diagnostică deoarece prin aplicarea 
testului iniţial se depistează lacunele şi greşelile elevilor şi înlăturarea acestora. Feedback – ul primit de 
evaluator îi permite acestuia să-şi modifice modul şi tehnicile de predare şi să verifice dacă elevul a 
interpretat corect cunoştinţele transmise. Funcţia prognostică pune în evidenţă performanţele viitoare ale 
elevilor şi şansele de succes ale viitorului curs. 

 La matematică, profesorul aplică teste predictive la începutul anului şcolar pentru a identifica 
lacunele elevilor şi astfel să pregătească un program de remediere. Un rol important îl are în stabilirea 
progresului elevului la sfârşitul cursului. 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. 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”.  

Pe baza informațiilor evaluării inițiale, profesorul planifică demersul pedagogic imediat următor și 
eventual un program 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 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. Itemii 
care alcătuiesc testul se aleg 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. 

 
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. 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BARBOLOVICI DELIA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “AVRAM IANCU”-ZALAU 

 
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 .  
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”. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BARBU ALEXANDRA 
UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA/ GĂNEASA-OLT 

 
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 învățător s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ. Evaluarea modernă este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea rezultatelor urmată de 
luarea unor decizii ce impun măsuri ameliorative. Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu apreciază 
că ”evaluarea este mai mult decât o operație sau o tehnică, fiind o acțiune completă, un ansamblu de 
operații mintale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune că menționează: 

- Conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate; 
- În ce scop și în ce perspective se evaluază; 
- Când se evaluază; 
- În ce fel se prelucrează datele; 
- Pe baza căror criterii se apreciază (Evaluarea în procesul didactic, 2000) ”. 
 Evaluarea are trei componente: măsurarea, interpretarea și aprecierea, decizia. Măsurarea și 

aprecierea sunt strâns legate. Rolul evaluării este de a confirma sau infirma dacă elevii au acumulat 
cunoștințele și abilitățile necesare. O evaluare obiectivă are rolul de a-i stimula pe elevi și de a le da 
încredere în forțele proprii. Evaluarea rezultatelor activităților de învățare se află în raporturi multiple de 
condiționare și influențare reciprocă. O evaluare corectă ne indică: 

- Clasamentul elevilor în cadrul clasei din care fac parte; 
- Ierarhizarea claselor unei școli; 
- Ierarhizarea școlilor. 
Unul din elementele esențiale ale modernizării procesului de evaluare este introducerea unor criterii 

unitare, a indicatorilor de performanță care sunt de fapt, rezultatele observabile anticipate ale activităților 
desfășurate. Indicatorii de performanță trebuie sa aibă următoarele caracteristici: adecvare, vizibilitate, 
măsurabilitate, relevanță. 

 Rolul evaluării nu este numai de a ne oferi date despre achizițiile elevului ci și despre caliatea 
actului educațional al profesorului, să înlesnească reglarea activității și să aducă modificări la nivelul 
întregului proces de predare-învățare evaluare cu scopul îmbunătățirii calității procesului de învățământ. 
Astfel, în teoria și practica evaluării, distingem evaluarea:  

• Inițială sau predictivă 
• Sumativă (certificativă, cumulativă) care se concentrează asupra rezultatelor clasei de elevi per 

ansamblu 
• Formativă (continuă) care analizează situațiile complexe, demersurile de studiu și procesele de 

învățare diverse ; 
Evaluarea rezultatelor școlare este necesară în toate fazele desfășurării procesului instructiv-educativ, 

reprezentănd un mijloc de control. Evaluarea inițială este necesară pentru a cunoaște nivelul copiilor, 
achizițiile dobândite, pentru ca profesorul să știe în ce măsură aceștia dețin cunoștințele și capacitatea 
necesară pentru a înțelege și asimila noile informații. Evaluarea sumativă urmărește aprecierea globală a 
nivelului la care s-a realizat instruirea. 

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. 

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 și învățarea. Triada predare- 
învațare- evaluare este eficientă când există o conexiune puternică între cele trei componente. 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. 
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ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE ÎN 
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
AUTOR: BARBU CAMELIA FLORENTINA,  

COLEGIUL NATIONAL ,,IENACHITA VACARESCU,, TARGOVISTE 
 
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. 

 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. 

 „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.” (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. 

 Valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare  
• 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; 
• dezvoltarea creativităţii; 
• dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
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. 

 Hărţile conceptuale  
 „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). 

Metoda R.A.I. 
 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.  

Proiectul 
 Reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor 

pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). 
Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi 

poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 
 Portofoliul 
 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 este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari 
(semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). 

 
 



 

 

EVALUARE-O SCURTĂ PREZENTARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BĂRBUCEANU ALINA-GEORGIANA 
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. ȘI P.N. ,,RAZĂ DE SOARE” PLOIEȘTI 
 
Conform definiției din Dicționarul de pedagogie, evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune 

managerială proprie sistemelor socioumane care solicită raportarea rezultatelor obținute într-o activitate la 
un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. 

Teoria evaluării este promovată din ce în ce mai mult ca o știință pedagogică autonomă fiind inclusă 
în curriculum universitar și postuniversitar proiectat special pentru formarea inițială și continuă a 
personalului didactic. Problematica sa reflectă dimensiunea obiectului de cercetare aflat în continuă 
extindere în contextul abordării curriculare a educației și a instruirii. Astfel putem vorbi despre o evaluare 
de sistem și o evaluare de proces. 

Evaluare de sistem implică măsurarea și aprecierea globală a rezultatelor obținute la nivelul corelației 
dintre învățământ și viața culturală, economică, politică și comunitară, care exprimă contribuția instruirii la 
dezvoltarea societății într-o etapă istoric determinată. Din perspectiva curriculară evaluarea presupune 
raportarea la finalitățile macrostructurale ale sistemului de educație (ideal-scopuri) reflectate concentrat la 
nivelul obiectivelor generale ale învățământului. 

Evaluarea de proces implică măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare, realizabile în activitatea de 
instruire/ învățare. Această acțiune angajează organizațiile manageriale (minister, inspectorate) care, prin 
analize permanente, studii sectoriale și aprecieri globale (la început/ sfârșit de an/ treaptă școlară) ,,asigură 
o reglare la nivel național și local a programelor, metodelor, axelor de formare a profesoriilor, măsurilor 
punctuale”. 

Evoluțiile din ultimele decenii evidențiază necesitatea evaluării învățământului în raport cu alte 
subsisteme (economic, cultural, politic), prin abordarea psihopedagogică a activității școlare, dar și prin 
analiza sociologică a efectelor multiple ale activității școlare. Astfel, în termeni de supra/subordonare, prin 
extinderea obiectului de cercetare, ,,teoria evaluării este componenta teoriei generale a educație”i, după 
cum decimologia este parte a teoriei evaluării în educație. 

Funcțiile generale ale evaluării intervin la două niveluri de referință definitorii pentru această acțiune 
care trebuie integrată deplin în structura oricărui proiect pedagogic de tip curricular. Primul nivel de 
referință include funcțiile centrale, funcții de maximă generalitate, valabile la toate nivelurile sistemului și 
ale procesului de învățământ. Se are în vedere funcțiile centrale de: verificare-decizie-reglare-autoreglare a 
activității de instruire. Cel de al doilea nivel de referință include funcții principale ale activității de evaluare 
valabile, de asemenea la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ, adică funcții de 
informare, diagnoză-prognoză, decizie finală. 

Tipurile de evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice de valorificare a 
operațiilor de măsurare-apreciere-decizie integrate/ integrabile la nivelul activității didactice. 

Tipologia devenită clasică evidențiează dimensiunea temporală a acțiunii de evaluare care conferă o 
anumită pondere funcțională operațiilor de măsurare-apreciere-decizie. Această tipologie are în vedere 
evaluarea didactică: inițială-sumativă-continuă/ permanentă. 

Evaluarea didactică inițială angajează operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității 
de instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimat în 
termeni de competențe actuale și potențiale. 

În cadrul evaluării inițiale este vizată acțiunea proiectată și realizată de: a)măsurarea și aprecierea 
nivelului de pregătire al elevilor inaintea începerii unui ciclu, an, semestru școlar, respectiv înaintea 
începerii studiului unei discipline sau a unui grup de discipline de învățământ, modul de cunoștințe 
disciplinare sau interdisciplinare, capitol, subcapitol, grup de lecții, lecții; b)decizia centrată proiectării 
activității didactice realizabilă în funcție de nivelul de pregătire” al copiilor care marchează linia de start 
necesară pentru ,,intrarea în sistem în condiții optime, premisă pentru starea viitoare a ,,sistemului” și pentru 
asigurarea calității ,, produsului” la ,,ieșirea din sistem”. 

Evaluarea didactică inițială indeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. Această funcție 
concentrează capacitatea evaluării de a prezice corect desfășurarea activității de instruire, realizabilă în 
anumite limite de timp și de spatiu. Astfel se poate defini și ca o evaluare didactică predictivă. În mod 



 

 

analogic, testele de conoștințe elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial 
de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI IMPORTANȚA 
ACESTEIA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR, BĂRBULESCU DANIELA IONELA 

SC. GIMN. ,, VINTILĂ BRĂTIANU ’’ , ŞTEFANESTI, JUD. ARGEŞ 
  
"Orientarea si reglarea proceselor de instruire si de invaţare, pe baza datelor oferite de acţiunile 

evaluative alcătuiesc un proces continuu. Permanenţa verificărilor in actul didactic, caracterul lor 
sistematic şi continuitatea lor reprezintă condiţia necesară pentru ca evaluarea sa-şi faca evidente funcţiile 
sale reglatoare in activitatea şcolara". ( I. T. Radu) 

 Recunoaşterea acestui principiu a condus, in teoria si practica şcolara, la promovarea strategiei de „ 
evaluare in trei timpi", cuprinzând evaluarea iniţiala, sumativă si continuă, acestea fiind considerate 
complementare. 

 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. Aceasta 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 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. 

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 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. 

 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 ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 PROF. BĂRBULESCU COSMIN 
 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE PETRESCU 

 
 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. 

 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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EVALUARE INIȚIALĂ 
 – FACTOR IMPORTANT ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ 

GRUPA MIJLOCIE A 
 

PROF. ÎNV. PREȘC., BÂRGĂOANU DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA” BACĂU 

 
În perioada 09–23 sept. 2019 activitățile desfășurate la grupa mijlocie A ,,Buburuzele” au fost centrate 

pe evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cu care preșcolarii revin la grădiniță după 
parcurgerea anului şcolar 2018-2019. Aceste activități au scopul de a cunoaste potenţialul psihic, fizic, 
cognitiv, socio-afectiv, emoțional, a capacităților de învățare ale fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului 
de atingere al comportamentelor cu care copiii revin în grădiniță; planificarea conținuturilor instructiv-
educative în funcție de rezultatele evaluării inițiale.  

 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. 

 Perioada de evaluarea iniţială a cuprins toate secvenţele zilnice : ADP, ALA, ADE. și a vizat 
cunoaşterea copiilor, identificarea cunoştinţelor şi deprinderilor cu care copii vin la intrarea în grădiniță în 
vederea planificării demersului didactic din perioada următoare.  

  Instrumentele utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârsta mică şi de faptul 
că grupa este formată din 26 copii de 3,5- 4 ani: 

- observarea copiilor în timpul diferitelor activităţi ; 
- dialogul cu copiii şi părinţii ; 
- studiul produselor activităţii; 
- fişe de lucru individuale; 
- probe orale, scrise, acțional-practice, chestionare.  
 Obiectivele prioritare ale acestui demers au fost: 
- acomodarea, socializarea şi integrarea în colectiv a tuturor copiilor; 
- stabilirea măsurilor ameliorative şi recuperatorii. 
Pentru atingerea acestor obiective am stabilit obiectivele evaluarii operaționalizate în comportamente 

măsurabile, itemii (sarcini de lucru) de evaluare, am identificat conţinuturile adecvate, am selectat metodele 
şi procedeele necesare, am stabilit nivelul minim, mediu şi nivelul maxim de reuşită (nivelul de 
performanță) pentru fiecare sarcină (item) în concordanță cu nivelul de atingere al comportamentului 
măsurabil și am stabilit probele după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt
. 

DOMENII 
EXPERIENȚIAL
E 

OBIECTIVE VIZATE MATERIA
L 
DDACTIC 

ACTIVTĂȚ
I PE NIVEL 

COMPORTAMENT
E EVALUATE 

1. Domeniul limbă și 
comunicare 

• Întelegerea și 
utilizarea corectă a 
semnificațiilor 
structurilor verbale; 
• Exprimarea 
orală corectă din punct 
de vedere fonetic, 
lexical și sintactic; 
• Creativitatea 
și expresivitatea 
limbajului oral; 
• Capacitatea 
de a întelege și 
transmite intenții, 

-imagini cu 
gradinița 

,,Grădiniță 
dragă, bine 
te-am găsit!” 
 
 
 
 
 
,,Spune ca 
mine!” – joc 
exercițiu 

-Se exprimă în 
propoziții simple; 
 
 
-Denumește obiectele 
întâlnite în grădiniță 
și utilitatea lor; 
 
 
-Pronunță corect 
sunetele limbii 
române; 
 



 

 

gânduri, semnificații 
mijlocite de limbajul 
scris-citit. 

2. Domeniul știință • Operații 
intelectuale 
prematematice; 
• Capacitatea 
de a înțelege și utiliza 
numerele și cifrele; 
• Capacitatea 
de a recunoaște, 
denumi, construi și 
utiliza formele 
geometrice; 
• Capacitatea 
de cunoaștere și 
intelegere a mediului 
înconjurător, precum și 
stimularea curiozității 
pentru investigarea lui; 
 

-trusa 
logico-
matematică 
-fișe de 
muncă 
independent
ă 
-imagini cu 
copii din 
grădiniță in 
diferite 
acțiuni 
-jucării de 
diferite 
mărimi  
 
-săculețul cu 
jucării 

,,Grădinița 
mea” – joc 
exercițiu 
 
,,Ce știm 
despre 
animale, 
plante?” – 
joc exercițiu 
de denumire 
 
,,Aranjăm 
jucăriile” – 
joc didactic 
 
,,Săculețul 
cu jucării” – 
joc exercițiu 

-Cunoaște prenumele 
membrilor grupei; 
-Precizează 
activitățile specifice 
în grădiniță; 
-Grupează animalele 
după mediul de viață; 
-Descrie animalul 
ales: înfățisare-
alcătuire; 
-Constituie mulțimi 
după mărire; 
-Numără și spune 
câte elemente are 
fiecare multime; 
 

3. Domeniul om și 
societate 

• Abilități 
practice specifice 
nivelului de dezvoltare 
motrică; 
• Deprinderi 
practic-gospodărești; 
• Cunoașterea 
și respectarea 
normelor de 
comportare în 
societate 

-imagini cu 
jucării 
-hârtie 
glasată 
-lipici 

,,Mâncare 
pentru 
păpușă” 
 
 
,,Cu cine și 
cu ce mă 
joc?” 

-Rupe hartia în 
bucățele mici și din 
ce în ce mai mici; 
-Foloseste corect 
materialele și uneltele 
de lucru; 
-Lipește respectând 
cerințele date pentru 
realizarea temei; 
-Își spune numle, 
prenumele; 
-Știe să salute când 
vine și când pleacă; 
-Folosește formule de 
politețe ; 
-Știe numele 
colegilor din grupă. 

4. Domeniul estetic 
și creativ 

• Deprinderi de 
lucru pentru realizarea 
unor picturi, desene, 
modelaje: 
• Corespondenț
a între diferitele 
elemente de limbaj 
plastic și forme- 
obiecte din mediul 
înconjurător; 
• Capacitatea 
de exprimare prin 
muzică 

-culori 
-planșete 
-plastilină 
-CD Player 
-CD-uri cu 
cântece 
 
 
 
 

,,Ce știu eu 
să desenez?” 
– desen  
 
 
 
 
,,Ce mai știu 
să modelez” 
- modelaj 
 
,,Cântece 
din grupa 
mică” – 
repetare 

-Realizează lucrarea 
respectând poziția 
corectă a corpului și 
utilizarea cromatică 
adecvată; 
 
-Modelează după 
cerințe plastilina; 
 
-Intonează corect 
cântecul învățat în 
grupa mică; 
 
-Respiră corect în 
timpul cântecului; 



 

 

,,Cânta ca 
mine” – joc 
exercițiu 

 

5. Domeniul 
psihomotric 

• Deprinderi 
motrice de bază și 
aplicativ utilitare; 
• Aplicarea 
independentă a 
deprinderilor însușite 

-păpușa ,,Marșul 
jucăriilor” – 
mers 
 
,,Ne 
plimbăm 
prin curtea 
grădiniței” – 
joc de 
mișcare 

-Execută împreună cu 
educatoarea exerciții 
de încălzire pentru 
diferite segmente ale 
corpului; 
-Merge în coloană 
câte unul; 
-Merge pe loc și se 
oprește la semnal. 

Analiza şi interpretarea rezultatelor 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 
- au abilități de comunicare specifice copiilor de 4-5 ani: expresivitate, formulare corectă a 

propozițiilor, masa vocabularului activ bine conturat, memorie reproductivă a textelor ; 
- copii au recunoscut personajele/acțiunile lor în poveștile și poeziile solicitate; 
- a recitat expresiv, clar, corect, un număr de ...... copii; 
- dificultăți de pronunție .....copii; 
- dificultăți în exprimare .....copii;  
- neatenție la rezolvarea sarcinilor la un număr de….. copii. 
 2. DOMENIUL EXPERIENȚIAL ȘTIINȚE : 
- au formate reprezentări clare despre corpul uman, fenomene specifice fiecărui anotimp, 

îmbrăcăminte specifică sezonului, grădiniță, familie; 
- noțiunile și reprezentarile de timp, spațiu, anotimp sunt mai puțin clare datorită lipsei de experiență 

specifice vârstei (ex. anotimpuri, fenomene, zilele săptamânii, lunile anului, momentele zilei apropiate) la 
...... copii; 

- abandonarea sau nefinalizarea sarcinilor datorate egocentrismului, la .....copii; 
- au formate reprezentări clare despre acțiunea cu obiecte: formă, cantitate, dimensiuni, grupare, 

numărare, triere, ordonare, spațialitate, etc; 
- au format spiritul de observație concret-situativ și acțional-practic specific activităților matematice; 
- utilizează un limbaj matematic adecvat; 
- nesiguranța în exprimare sau în recunoașterea cifrei 1, 2, 3 la ...... copii; 
- neatenție la ceea ce au de rezolvat pe fișă (distributivitatea atenției, îndemanare, răbdare si 

perseverență) la .......copii. 
3. DOMENIUL EXPERIENȚIAL OM ȘI SOCIETATE: 
 - toții copiii au reprezentări despre corpul uman și rolul părților corpului specific copiilor de 4-5 ani; 
 - ... copii sunt extrovertiți și vorbesc cu ușurință despre ei; 
 - ... copii sunt introvertiți (timizi), și pot vorbi despre ei cu ajutorul adultului (punându-le întrebări 

ajutătoare); 
 - pentru că nu se continuă și acasă în aceeași manieră elegantă folosirea formulelor de politețe, copii 

nu mai sunt familiarizați cu formulele de politețe: te rog ,aș dori… ,multumesc…la ...... copii; 
- încă nu își pot controla volumul vocii și vorbesc toți tare și zgomotos; 
- toți copiii au reprezentări despre modificarea materialelor și tehnicile de manualitate: mototolire, 

pliere, lipire, mai puțin decupare; 



 

 

- ... copii utilizează tehnici învățate de modelare. 
4. DOMENIUL EXPERIENȚIAL ESTETIC ȘI CREATIV: 
- au formate reprezentări clare despre utilizarea corectă a instrumentelor și tehnicilor picturii, 

desenului, modelajului un numar de ...copii: 
- nu au format spiritul de observație concret-situativ și acțional-practic specific activităților artistico-

plastice; 
- utilizează un limbaj specific picturii, modelajului, desenului un număr de ..... copii; 
- nesiguranța în utilizarea tehnicii desenului este întâlnită astfel: la ... copii -cauza se datoreaza 

mușchilor mici ai mâinii, nedezvoltați și ritmului lent de lucru, la ....... copii; 
- neatenție la ceea ce au de făcut ( deficiențe în distributivitatea atenției, îndemanare, răbdare și 

perseverență), este întâlnită la ..... copii, 
- copiii interpretează corect cântecele (linie melodică, text, ritm); 
- copiii recunosc şi reproduc fragmente din cele 2 cântece ascultate (interpretate de alți colegi); 
- toți copiii cântă în grup şi recunosc după glas colegii de grupă; 
- toți copiii au deprinderi specifice acestei activități. 
5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC: 
- toți copiii au formate deprinderi motrice de baza specifice copiilor de 4-5 ani în jocuri sportive, 

întreceri, concursuri; 
- ..... copii execută corect acţiunile motrice învăţate, participă la jocurile de grup (echipă), 
- execută exerciţii de mers, alergare şi săritură, păstrând poziţia corectă; 
- ... copii au probleme în a percepe componentele spaţio – temporale pentru că nu s-au obișnuit cu 

acest gen de activități; 
- comoditate și superficialitate, lipsa de perseverență datorat egocentrismului, la .... copii. 
Măsuri ameliorative 
- întocmirea planificării anuale și săptămânale ținând cont de concluziile evaluării, de particularitățile 

de vârstă și individuale ale copiilor din grupă. 
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 
- stimularea comunicării orale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, 

povestiri, fabule, ghicitori, poezii; 
- diversificarea gamei de activități specifice comunicării orale: citire de imagini, lecturi după imagini, 

conversații pe bază de suport intuitiv, discuții libere pe diferite teme de interes pentru copii, povestiri, 
repovestiri; 

- utilizarea cuvintelor noi însușite în educația formală în propoziții și fraze până la intrarea acestora 
în vocabularul activ; 

- realizarea unor jocuri-ercițiu care să contribuie la dezvoltarea flexibilității și fluența în vorbire; 
- măsuri ameliorative de specialitate (logoped), pentru.............................................; 
- aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, afișarea lucrărilor 

corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alți copii, vizionarea unor 
filme de desene anímate, evidențierea în fața grupei, stimulente. 

 2. DOMENIUL ȘTIINȚE: 
- lărgirea sferei de percepții și reprezentări despre mediu; 
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de timp, cauză, 

spațiu (constante în timp); 
- aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, afișarea lucrărilor 

corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alți copii și autocorectare; 
- lărgirea sferei de reprezentări despre măsurarea obiectelor (dimensiuni), stimulare senzorială, 

acțiuni și activități cu valențe practice, 
- observări spontane și dirijate pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de 

timp, legăturile cauză și efect; 
- lărgirea sferei de eprezentări după formă, culoarea, mărimea, grosimea obiectelor situate în mediul 

educațional apropiat preșcolarilor 
- desfășurarea unor activități care să contribuie, în perspectivă, la formarea conceptului de nr. natural, 

operații cu mulțimi și numere naturale; 



 

 

- aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor prin aplauze, afișarea produselor 
activității, evidențierea în fața grupei de copii. 

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: 
- ascultarea și prezentarea celorlalți a unor idei, întâmplari trăite sau imaginate mai ales în etapa ADP 

(întâlnirea de dimineață);  
- participarea tuturor copiilor la lucrări și activități de grup/ în perechi cu valențe casnice sau artistice; 
- aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor (aplauze, afișarea lucrărilor corecte), 

aprecierea comportamentelor pozitive manifestate în situații de învățare, stimulente; 
- implicarea părinților în activități de consiliere pentru stimularea copiilor pentru a avea încredere 

înforțele proprii, respectarea regulilor acasă și la gădiniță. 
- participarea tuturor copiilor la realizarea unor lucrări, accesibile vârstei, în grup sau în perechi; 
- stimularea potențialului creativ al preșcolarilor; 
- implicarea copiilor în activițăți de ordonare a jucăriilor de la fiecare centru de joc, aranjarea 

hăinuțelor, patului. 
4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: 
- lărgirea sferei de reprezentari despre mediul natural apropiat; 
- realizarea unor jocuri-exercițiu pentru formarea, consolidarea și perfecționarea unor deprinderi de 

lucru specifice picturii, desenului și modelajului; 
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe forme, culori, pete de culoare, 

linii și puncte, nuanțe, spațiul, distanțele, luminile și umbrele; 
- aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor, selectarea unor lucrări pentru diferite 

concursuri, realizarea unor expoziții cu lucrări ale copiilor, stimularea prin recompensare pozitivă. 
- lărgirea sferei de reprezentări în domeniul muzical prin exersarea deprinderii de a cânta în grup și 

individual; 
- exersarea auzului fonematic și a aparatului fonoarticular necesar perceperii și reproducerii sunetelor 

muzicale înalte și 
joase; 
- aprecierea unor comportamente pozitive, timbrul si melodicitatea vocii. 
5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC: 
- dezvoltarea capacității de reacție prin organizarea unor jocuri cu reguli clare și simple; 
- stimulare psihomotrică prin diferite acțiuni și activități cu valențe practice, participare la întreceri și 

concursuri dar și educarea unor trăsături comportamentale: voință, perseverență, rigoare, disciplină; 
- aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor, jocuri sportive și de mișcare pe 

echipe cu recompense, aprecierea rezultatelor de către alți copii și autocorectare; 
- neacceptarea comportamentelor negative; 
- dezvoltarea psihomotrică a copiilor și mai ales executări motrice după îndrumări verbale; 
- aprecierea unor comportamente pozitive:câștigarea unei întreceri, coordonarea cu grupul de copii, 

premierea echipei câștigătoare, recompensare prin medalii în fața colectivului grupei. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
- REPERE TEORETICE – 

 
PROF. INV. PRIMAR, BARLABOI MIHAIELA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”EPISCOP DIONISIE ROMANO”, BUZAU 
 
Evaluarea este 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. 

Totodată , evaluarea este o activitate complexă, un ansamblu de operații mintale și acționale, 
intelectuale, atitudinale despre care se presupune că precizează conținuturile și obiectivele ce trebuie 
evaluate, în ce scop se evaluează acele conținuturi, în ce moment al activității didactice se evaluează, cum 
se evaluează, cum se prelucrează informațiile obținute și pe baza căror criterii se face aprecierea. 

Ca activitate, evaluarea cuprinde trei etape principale: 
1. Măsurarea, care asigură consemnarea unor caracteristici observabile exprimate în termeni 

cantitativi – scor, cifre, statistici; 
2. Aprecierea, ce constă în emiterea unei judecăţi de valoare, semnificarea unui rezultat observabil 

sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic; 
3.  Decizia, care are în vedere stabilirea unor concluzii care rezultă din interpretarea datelor evaluării 

şi, pe această bază, stabilirea unor măsuri de reglare a funcţionalităţii procesului de predare - învăţare şi de 
îmbunătăţire a rezultatelor pe care elevii le vor obţine la evaluările viitoare. 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire. Ea vizează, în general, 
cunoașterea pregătirii anterioare a elevilor și a nevoilor lor de formare. Rolul acestei evaluări este de a 
permite profesorului, cât și elevului, să-și formeze o reprezentare cât mai corectă asupra situației existente 
la începutul programului respectiv, asupra cerințelor cărora urmează să le răspundă. 

 Necesitatea evaluării inițiale decurge din mai multe circumstanțe: 
- asigurarea continuității în asimilarea unui ansamblu de cunoștințe și în formarea unor capacități, 

atunci când ceea ce urmează să fie învățat se întemeiază pe ceea ce s-a acumulat (format) deja; 
- existența unei eterogenități în ceea ce privește pregătirea elevilor; 
- nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităților de învățare ale elevilor. 
Pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, care să oglindească nivelul real de pregătire al elevilor, 

este indicat să cunoaștem foarte bine programa școlară anterioară anului de studiu, astfel încât elevii să fie 
familiarizați cu noțiunile, cunoștințele, deprinderile, capacitățile ce se doresc a se evalua și care reprezintă 
premise pentru asimilarea unor noi cunoștințe sau formarea de noi competențe.  

De asemenea, itemii trebuie să conțină sarcini care să poată fi rezolvate de toți elevii, acest lucru 
însemnând că se adresează unui nivel mediu de cunoștințe. Evaluarea inițială este o evaluare predictivă ci 
nu una care să vizeze performanțe deosebite. 

Cele două funcții ale evaluării inițiale, diagnostică și prognostică, ne ajută să obținem informații în 
legătură cu achizițiile elevilor și să ne orientăm spre ceea ce trebuie făcut pentru remedierea problemelor 
identificate. 

Funcția diagnostică ne indică ceea ce știu/nu știu elevii și ne ajută să determinăm ceea ce sunt capabili 
să învețe. Ea vizează stăpânirea conceptelor importante, principiile cu ajutorul cărora elevii vor asimila 
conținuturile noi; capacitatea acestora de a lucra independent; abilitățile necesare însușirii unor noțiuni, 
cunoștințe; vizează depistarea unor dificultăți în învățare. 

Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile probabile ale desfășurării viitorului program de 
instruire și ne poate ajuta să anticipăm rezultatele ce pot fi obținute. Totodată poate stabili obiectivele pe 
care să le vizăm, ritmul convenabil de desfășurare a învățării, strategiile pe care să le utilizăm. 

Pe baza gândirii previzionale, se pot proiecta în timp o serie de acțiuni orientate spre realizarea 
obiectivelor. 

Evaluarea inițială ne oferă informații referitoare la următoarele aspecte importante: 
- analiza situației ce constă în identificarea elementelor observabile ale realității, cu referire la o 

anumită populație școlară implicată în activitate; 
- cunoașterea potențialului uman; 



 

 

- transformarea datelor obținute în probleme de rezolvat. 
Evaluarea este înțeleasă ”ca formulare într-un scop determinat a unor judecăți asupra valorii anumitor 

idei, lucrări, situații, metode, materiale etc.” (Benjamin Bloom) 
 
Bibliografie: 
*Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 

*Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 
Bucureşti, 2003 



 

 

CREŞTEREA MOTIVAŢIEI DE ÎNVĂŢARE PRIN EVALUARE 
 

PROF. BARTEȘ BOMBONICA –GETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, BISTRIȚA 

 
 Ritmul rapid al dezvoltării din zilele noastre a dus la descoperiri ce influenţează diferit modul de 

viaţă al oamenilor. Copiii trăiesc în mijlocul frământărilor actuale şi, mânaţi de dorinţa lor caracteristică de 
a şti, vor să afle de ce lucrurile sunt aşa şi nu altfel, vor să-şi exprime opiniile, să găsească ei însuşi soluţii 
pentru rezolvarea unor probleme. Fiecare copil este o personalitate în formarea căreia apar influenţe diferite, 
intervin întrebări ce întotdeauna aşteaptă un răspuns, intervin şi anumite reacţii ce trebuie dirijate. Şi cât de 
greu este uneori să te descurci cu întrebările lor ! 

  În noile clase tradiționale se oferă copiilor numeroase ocazii de a face descoperiri, explorări şi 
exerciţii diverse. Aceste ocazii îl fac pe copil să devină conştient, încă din clasa pregătitoare , că tot ceea 
ce se întâmplă în viaţă este interdependent. Ceea ce se oferă este un model viitoarelor generaţii în cadrul 
unei societăţi deschise, deoarece îi încurajează pe copii să devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile 
unui mod de viaţă democratic. Învăţătorul are doar rolul de îndrumător în alegerea activităţilor copilului 
ţinând cont că fiecare copil are experienţe unice, interesante şi valori culturale care trebuiesc recunoscute 
şi respectate. Se pune tot mai mult în valoare respectul reciproc şi resposabilitatea faţă de cei din jur.  

 Cunoştinţele dobândite la şcoală printr-un efort propriu (nu de-a gata), satisfac în mare măsură 
setea de cunoaştere a copiilor, dând răspuns, rând pe rând, acelor fapte care păreau pline de mister, 
inexplicabile. Copiii află încet de ce este noapte şi zi, de ce bate vântul, de ce plouă ori ninge, cum cresc 
plantele, de ce mor oamenii, ce provoacă bolile şi multe alte cunoştinţe ce luminează mintea.  

 Pe măsură ce dezleagă atâtea taine, copilul îşi formează idei şi convingeri în legătură cu lumea 
înconjurătoare. Spaţiul dintre pământ şi cer începe să fie nu numai lăcaşul lui Dumnezeu, al îngerilor şi 
sfinţilor, ci şi un spaţiu interplanetar cucerit din ce în ce mai mult de către om.Cultura pătrunde adânc în 
viaţa oamenilor, alungând superstiţiile, prejudecăţile, ignoranţa.Iar educaţia din şcoală are un rol major în 
înţelegerea acestor fenomene.  

 Deşi copiii învaţă la şcoală tot ce poate cuprinde mintea lor despre cauzele ştiinţifice ale 
fenomenelor, viaţa pe care o duc ei acasă trebuie să întărească aceste învăţături, fiindcă nimic nu convinge 
mai puternic decât faptele trăite. El trebuie să găsească în familie ajutor pentru a înţelege lumea aşa cum 
este ea. Şi dacă se ivesc probleme pe care totuşi părinţii nu pot să le explice, este mai bine să îndrume copiii 
către o adevărată cunoaştere a acestor probleme, să citească sau să întrebe pe învăţători sau profesori decât 
să impovizeze răspunsuri care ar deruta copiii şi i-ar duce spre interpretări greşite. 

 Într-o clasă în care învăţarea se centrează pe elev se dezvoltă o atmosferă de încredere şi copilul se 
simte ajutat. Învăţătorul trebuie să perceapă fiecare copil ca fiind unic, demn de înţelegere şi respect. 
Necesitatea centrării şcolii pe elev ţine seama de dorinţele, interesele şi trebuinţele lui specifice, obligaţia 
de cunoaştere a personalităţii copilului, ca bază de elaborare a comportamentului educativ al învăţătorului, 
de crearea unui mediu favorabil formării elevilor în funcţie de aptitudinile, dorinţele şi interesele lor. 
Învăţământul primar permite elevilor să îşi asume diferite roluri în cadrul clasei, ceea ce îi va ajuta să atingă 
mai uşor scopurile stabilite. 

 Elevii sunt evaluaţi permanent,atât în timpul activităţilor , cât şi la sfârşitul zilei de curs, prin diferite 
metode: 

 -în fiecare moment prielnic al activității , prin observarea obiectivă a copiilor şi consemnarea acestor 
observaţii, modalitate ce ne furnizează permanent o imagine exactă a fiecărei abilităţi şi deprinderi 
achiziţionate de elevi; 

 -în fața clasei ( pe scaunul autorului), modalitate ce a permis întodeauna elevilor din clasă să se 
autoevalueze, să-şi aprecieze atât propriul progres cât şi pe cel al colegilor, să devină conştienţi de ceea ce 
au realizat sau de faptul că ştiu ceva ce înainte nu ştiau;  

-prin expunerea lucrărilor toţi elevii au posibilitatea să-şi examineze propriile lucrări, 
să evalueze împreună cu colegii munca lor dar şi să-şi arate cu mândrie realizările tuturor celor care 

ne-au vizitat clasa de-a lungul anului şcolar; 
-prin corespondenţa scrisă pentru părinţi, realizată prin observaţii scrise pe care le-am  



 

 

trimis părinţilor în mod regulat, sub forma unor sinteze ce cuprindeau informaţii despre ce ne-am 
propus să predăm, ce a învăţat copilul, în ce direcţii are succes şi uşurinţă în rezolvarea sarcinilor şi care 
sunt aspectele în care necesită încă ajutor la care părinţii trebuie să contribuie;  

 Portofoliul 
 Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului, prin care învăţătorul poate să-i urmărească 

progresul în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental .Prin el elevii pot deveni parte a sistemului de 
evaluare şi pot să-şi urmărească propriul progres. Este o mapă deschisă în care tot timpul se mai poate 
adăuga ceva .Materialele din portofoliu pot fi citite de învăţător, colegi dar şi părinţi, fiind o sursă foarte 
bună de cunoaştere a elevului. Evaluând activitatea elevilor prin portofoliu, am încercat mereu să reflectăm 
asupra unor întrebări care să ne conducă spre obţinerea unor competenţe de către elevi: 

 -ce este bine pentru acest copil?  
 -care sunt calităţile dovedite prin această lucrare? 
 -în ce măsură elevul şi-a îmbogăţit sfera de cunoştinţe? 
 Elevii, la rândul lor, se autoevaluează punându-şi întrebări fireşti: 
 -există un alt mod de a rezolva sarcina? 
 -am rezolvat-o suficient de bine? 
 -ce ar mai trebui să fac? 
 Portofoliile elevilor cuprind lucrări variate ce ne-au ajutat să evaluăm activitatea elevilor într-un mod 

corect:  
 -fişe de evaluare curentă şi sumativă ce oglindesc evoluţia în timp a fiecărui elev, la nivelul tuturor 

ariilor curriculare; 
 -observaţii directe asupra unor activităţi practice redate prin desene, rebusuri, texte lacunare; 
 -afişe realizate de către elevi referitoare la diferite teme-protejarea mediului, alimentaţie sănătoasă, 

reguli de igienă; 
 -lucrări practice realizate la centrul de arte; 
Jurnalul reflexiv 
 Jurnalul reflexiv se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde însemnările 

elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşterii. Este o excelentă strategie de evaluare ce constă în 
reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinde reprezentările pe care le-a dobândit 
elevul în procesul învăţării. În jurnalul reflexiv elevii notează experienţe, sentimente, opinii, gânduri 
realizând un dialog purtat cu sine însuşi din care învaţă despre propriile procese mintale. 

 Jurnalul clasei este o primă formă a jurnalului reflexiv. Jurnalul este completat zilnic de către elevul 
care s-a evidenţiat pe parcursul unei zile de şcoală. În prima parte anului şcolar părinţii s-au implicat în 
completarea jurnalului şi pe măsură ce elevii au desluşit tainele citit/scrisului ,cu multă bucurie au realizat 
câte o pagină în jurnalul clasei .Dacă la început îi îndrumam pe elevi asupra unor aspecte pe care să le 
menţioneze ,cu trecerea timpului, le-am dat posibilitatea elevilor să-şi exprime liber ideile. De cele mai 
multe ori elevii au notat în jurnal ce au învăţat nou, ce a fost important pentru ei , ce au înţeles din activităţile 
desfăşurate, ce greutăţi au întâmpinat dar şi gânduri de viitor.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA CLASELE PRIMARE 
 

PROF. APHRODITA MARIDANA BARTIȘ 
COLEGIUL NAȚIONAL ”PREPARANDIA – DIMITRIE ȚICHINDEAL” 

ARAD 
 
Noi, cadrele didactice, utilizăm la clasă mai multe tipuri de evaluare ca parte importantă a procesului 

de învățământ, pe lângă toate metodele de predare – învățare. Acestea ne-au fost explicate de profesorii 
care ne-au format, chiar dacă ele nu erau aplicate sub aceeași formă de-a lungul anilor în care și noi, la 
rândul nostru, am fost elevi și studenți. Ea are ca scop măsurarea obiectivelor atinse, eficientizarea și 
reglarea procesului educațional. 

Cele trei forme de evaluare: inițială (predictivă), continuă (formativă) și sumativă (cumulativă) sunt 
utilizate pe parcursul anului școlar de către toate cadrele didactice.  

 Evaluarea inițială, denumită și predictivă, este utilizată la începutul unui semestru, an școlar, ciclu 
de învățământ. Ea este realizată sub formă de teste și are funcție atât diagnostică, cât și prognostică.  

 Ea este importantă pentru mine ca și învățătoare, deoarece prin intermediul acesteia pot afla nivelul 
de la care pornesc elevii la început de an și unde există anumite probleme. Tot ea mă ajută atunci când 
lucrez pe grupe, formând echipe în funcție de modul în care doresc să îmi ating obiectivele: grupe de nivel 
sau grupe mixte. 

 Cele trei tipuri de evaluare prin probe orale, practice și scrise, sunt considerate metode tradiționale.  
Metoda de evaluare mai des întrebuințată de mine pentru probele de evaluare inițială este proba scrisă. 

Folosesc testul la începutul fiecărui an școlar, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât 
itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La Limba și literatura română ( clasa a III-a și a IV-a), 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 în anii trecuți. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj 
mare pentru mine. 

 Pentru disciplinele la care există continuitate în planul-cadru, evaluarea inițială se desfășoară la 
începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. În cazul unei discipline aflate 
în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea inițială se poate desfășura imediat după lecțiile introductive. 
În acest caz, testul inițial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde și itemi prin care se evaluează 
competențe formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/ competențelor prevăzute în 
programă.  

 În primele săptămâni după începutul școlii, comisia metodică a învățătorilor / profesorilor pentru 
învățământ primar realizează planurile de recapitulare și stabilesc reperele de elaborare a testelor inițiale. 
Toți învățătorii parcurgem următoarele etape: administrarea și evaluarea testelor inițiale, analizarea, la nivel 
de comisie metodică, a rezultatelor evaluării inițiale și identificarea problemelor, stabilirea modalităților de 
realizare a planurilor individualizate de învățare, întocmirea, de către membrii comisiei metodice, a unui 
raport privind problemele identificate și modalitățile de abordare a acestora. 

Rezultatele evaluării inițiale le comunic individual elevilor și părinților, cărora li se fac cunoscute și 
acțiunile pe care le propun pentru remedierea deficiențelor, asigurarea progresului și stimularea 
performanței. 

 Rezultatele elevilor le păstrez. La final de an școlar, după momentul aplicării testelor de evaluare 
sumativă, pot să realizez o imagine de ansamblu a activității desfășurate în acel an școlar și care sunt elevii 
care au înregistrat un real progres în învățare.  
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preuniversitar 
• CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 

2006;  

https://iteach.ro/experientedidactice/metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-preuniversitar
https://iteach.ro/experientedidactice/metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-preuniversitar


 

 

TEHNICI APLICATE 
PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. BĂTRÂNEANU MIHAELA MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99, SECTOR 4, BUCUREȘTI 
 
Elevii primesc învățătura în dar de la profesor în cadrul procesului de învățământ. După o perioadă, 

vine și vremea evaluării și a răsplătirii rezultatelor.  
Sebastian Șebu, Dorin și Monica Opriș spuneau în Metodica predării religiei că „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 și aptitudinilor 
profesorului.” 

În același sens și Etienne Brunswic spunea că evaluarea permite pronunțarea „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”. 

Strategiile de evaluare inițială presupun resurse umane și materiale, profesori, elevi, personal auxiliar, 
precum și spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice. 

Performanțele obținute de elevi depind de priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de 
conducere a procesului de învăţământ. În ceea ce privește strategiile de evaluare inițială, ele vor avea în 
vedere faptul că vor conține subiecte cu o dificultate medie în cadrul unui test de cunoștințe.  

Evaluarea inițială este realizată în mod parțial la începutul unui an școlar sau atunci când un profesor 
preia un colectiv de elevi. Printre tehnicile aplicate pentru realizarea evaluării inițiale se numără testul 
docimologic, numit și test de evaluare didactică. Acesta este realizat sub forma unui set de întrebări sau 
itemi, care pot fi diferite în funcție de felul în care profesorul așteaptă răspunsurile de la elevi.  

Astfel, putem vorbi despre itemi deschiși și închiși, care vor constitui testul de evaluare didactică. 
Pentru elaborarea itemilor de tip închis sau deschis trebuie parcurse mai multe etape, după cum 

urmează: 
- Vor fi selectate conținuturile ce urmează a fi verificate. 
- Vor fi selectate competențele operaționale vizate de evaluare. 
- Vor fi fragmentate sarcinile și elaborați itemii. 
- Itemii vor fi așezați într-o ordine logică. 
- Vor fi prezentate instrucțiunile de lucru și precizat timpul alocat rezolvării itemilor. 
- Va fi elaborat un barem de evaluare a testului. 
Trebuie avut în vedere faptul că testele docimologice nu au valoare absolută, cu atât mai mult în 

cadrul evaluării inițiale. Evaluarea predictivă poate fi realizată și prin intermediul hărții conceptuale, a 
investigației, dar și a chestionarului și poate fi făcută oral, scris sau practic. 

Luând în considerare funcția dominantă a evaluării inițiale, se poate constata valența diagnostică, dar 
și predictivă a acesteia. În acest sens se poate realiza o diagnoză descriptivă ce va localiza lacunele şi erorile 
din cunoştinţele şi abilităţile elevilor, dar şi punctele forte ale acestora. Totodată se va realiza şi o diagnoză 
etiologică care va revela cauzele care au generat neajunsurile constatate. 

Evaluarea inițială este interesată, așa cum spunea I. T. Radu, de „acele cunoştinţe şi capacităţi care 
reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe”, necesare integrării 
în activitatea următoare. 

Evaluarea predictivă este cantitativă, punând accent pe conținuturile însușite de elevi în decursul unei 
perioade mai lungi de timp, rezultatele fiind cuantificabile în funcție de punctajul obținut. 

Uneori, evaluarea inițială are și caracter de explorare, în sensul de a depista elevii care întâmpină 
dificultăți, fiind orientată pe curriculum, în sensul în care se face o trecere în revistă a deprinderilor de bază. 

În concluzie, evaluarea inițială poate fi realizată cu ajutorul unor strategii didactice și a unor tehnici 
de elaborare a instrumentelor de evaluare, menite să descopere cadrului didactic o serie de informații cu 
privire la cantitatea și calitatea conținuturilor înmagazinate de elevi, toate acestea ajutând la elaborarea unui 
plan remedial acolo unde este cazul.   
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RAPORT PRIVIND REZULTATELE EVALUĂRII INIȚIALE; MĂSURI DE 
REMEDIERE ȘI DEZVOLTARE 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ *LUCREȚIA SUCIU* ORADEA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  
BĂLIBAN CARMEN LAURA FLORENTINA 

 
An scolar 2019-2020 
Disciplina: Comunicare în limba română 
Clasa a II- a 
Nr. de elevi testaţi: 14- 4 absenti 
Nivelul clasei: SLAB 

 
 
Disciplina 

Nr. elevi care au 
obţinut calificativul 
FB/procente 

Nr. elevi care au 
obţinut calificativul 
B/procente 

Nr. elevi care au 
obţinut 
calificativul 
S/procente 

Nr. elevi care au 
obţinut 
calificativul 
I/procente 

Limba şi 
literatura 
română 

- 
 

 
5 
35,72 % 

 
6 
42,86 % 

 
3 
21,42 % 

 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
-despărțirea cuvintelor în silabe 
 

- majoritatea elevilor gresesc la identificarea 
sunetelor din cuvintele care contin grupuri de 
litere 
-unii elevi nu respectă, din necunoaştere, 
neatenţie sau din neglijenţă regulile ortografice 
ale limbii române (scriu fără cratimă, fără semne 
diacritice) şi nici regulile de punctuaţie; 
- există elevi care nu cunosc elementele de 
construcţie a comunicării şi nici mecanismul de 
funcţionare a limbii (nu fac acordul predicatului 
cu subiectul) 
-unii elevi nu scriu corect pluralul si nu stiu sa 
alinte cuvintele 
-- nu toţi elevii se încadrează în limita de spaţiu 
impusă . 

AMENINŢARI OPORTUNITĂŢI 
 - lipsa motivaţiei elevilor 
 - renunţarea la lectură în favoarea altor activităţi. 
- preluarea unor teme, fara contibutie 
personala,ajutorul parintilor  

- orientare pentru alegerea strategiilor educative 
menite să asigure progresul şcolar. 
 
 

Testul iniţial pregătit a urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la începutul clasei a II a. Acest test 

presupune un nivel mediu de dificultate şi nu depăşeşte sfera conţinuturilor reactualizate la orele de curs.  

  



 

 

MĂSURI 
 Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificative de suficient şi insuficient se vor lua măsuri 

de recuperare : 
• 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; 
• pregătirea suplimentară diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (pentru elevii foarte slabi 

dictări şi transcrieri pentru remedierea greşelilor de scriere); 
• aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie; 
• exercitii de citire si activitati de invatare ce vizeaza intelegerea textului; 
• invatarea intuitiva a orografiei, prin joc; refacerea de catre elevi a formularilor scrise gresit (care au 

fost corectate de invatator) si utilizarea in contexte variate pentu a fi retinute vizual; 
• discuţii cu părinţii/ implicarea părinților în corectarea temelor,nu în efectuarea lor și în organizarea 

programului de lectură. 
 
CONCLUZII 
 Elevii au cunoştinţe slabe, dar există posibilitatea ameliorării și dezvoltării competențelor de 

comunicare scrisî și orală. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR LA NIVELUL PREȘCOLAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

BÁLINT EMMA, PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, 
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KISS FERENC” MĂDĂRAȘ 

JUD. HARGHITA 
 
’’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 o definim ca fiind un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional, care 

reprezintă o componență esenţială a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.  
 Organizarea şi desfășurarea unei educaţii centrate pe copil, care ține cont de particularităţile de 

vârstă şi individuale, presupune cunoaşterea completă şi complexă a personalităţii fiecărui copil. De aceea 
evaluarea la nivelul preșcolar constă în descoperirea particularităţilor individuale ale copilului de 2/3–6 ani, 
și urmărirea progresului propriu. Este întreprinsă în scopuri diferite, utilizând strategii adecvate şi 
presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor. 

În grădiniță utilizăm următoarele forme de evaluare :  
Evaluarea iniţială, care reflectă aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă sau în momentul intrării lui într-o altă categorie de vârstă.  
Evaluarea continuă, care se derulează în întreaga activitate din cadrul grădiniţei.  
Evaluarea sumativă, care o realizăm la capătul unei componente tematice, sau la sfârşit de semestru, 

nivel de vârstă. Prin acesta revizuim cunoştinţele, deprinderile, abilităţile dobândite de copiii, cu scopul 
întăririi şi stabilizării comportamentelor achiziţionate.  

Evaluarea iniţială constituie o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie 
a reuşitei acesteia. Printre obiectivele evaluării iniţiale putem enumera cunoaşterea capacităţilor generale 
de învăţare ale copiilor, a nivelului de cunoştinţe, existența deprinderilor și abilităţilor necesare desfăşurării 
programului care urmează, cu scopul de a lua decizii privind demersurile instructive viitoare. Este foarte 
important să pornim de la faptul, că intrarea în grădiniţă este un prag pe care copiii îl trec cu ”bagaje” 
diferite. Cu ajutorul evaluării putem stabili un diagnostic real şi obiectiv, care va determina traseul 
demersului didactic privind modul adecvat de predare – învăţare, stabilirea unui program de recuperare 
pentru grupa de copii, măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii.  

Evaluarea inițială o planific de obicei în cadrul activităților organizate, desfășurate pe parcursul 
întregii zile, și o realizez prin aplicarea diferitelor metode. Metoda observaţiei constă în observarea 
sistematică a comportamentelor copiilor, în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului, în diferite momente ale programului zilnic. Dialogul cu părinții și cu copii este o altă 
metodă frecvent folosită în vederea obținerii unei imagini cât mai apropiată de realitate, în ceea ce privește 
dezvoltarea psiho-fizică, nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor. Rezultatele notez în Caietul de 
observații a copiilor și în Fișa de apreciere a progresului. Rezultatele observaţiei și a dialogului se 
materializează în aprecieri deschise, directe, cu valoare evaluativă. Notările în fişă sunt 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.  

Având în vedere specificul vârstei prescolare printre metodele de culegere a datelor în vederea 
evaluării putem aplica și conversaţia cu copilul din grădiniță, o conversație bine planificată ca să-şi realizeze 
funcţiile. 

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 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, putem face o evaluare de tip 
cumulativ, care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate de timp.  

Deci rezultatele evaluării inițiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de datele culese, 
utilizarea mijloacelor, metodelor, tehnicilor de lucru, care să  formeze la copiii priceperile şi deprinderile 
de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar.  

 Procesul de evaluare a copilului din grădiniţă are predominant caracter constatativ, corectiv şi 
formativ. Rezultatele evaluării utilizăm ca repere la nivelul deciziei pentru iniţierea, ameliorarea, ajustarea 
şi eficientizarea intervenţiei educative. Are caracter comparativ pentru evidenţierea rezultatelor pozitive pe 
care le-a obţinut copilul în activitatea de învăţare de la o etapă la alta a dezvoltării sale şi stimulează crearea 
unei imagini de sine pozitivă. 

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

 
Bibliografie: 
*Curriculumul pentru educație timpurie, 2019 
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*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-
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE  
 

PROF. BĂLOI BIANCA,  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ECATERINA TEODOROIU”,  

TG-JIU, JUD. GORJ 
 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o component de bază a procesului de învățământ. 
Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, fiecare 
având scopuri bine definite în demersul evaluativ. 

Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Prin evaluare se 
urmărește gradul de realizare a unei activități în raport cu ceea ce ne-am propus inițial.  

Evaluarea inițială sau predictivă, este realizată cu scopul de a stabili nivelul de pregtire a elevilor 
la începutul programului de lucru (an școlar, semestru). Ea constituie una dintre premisele conceperii 
programului de instruire școlar. Evaluarea inițială are drept scop măsurarea nivelului de achiziții al 
elevilor (cunoștințe, deprinderi, competențe formate), o reprezentare a potențialului lor de învățare, dar și 
identificarea lacunelor, lipsurilor, deficiențelor ce trebuie corectate sau îmbunătățite. 

Scopul evaluării inițiale este mai ușor de atins atunci când elevii sunt pregătiți pentru a trata cu 
seriozitate sarcinile propuse, un avantaj fiind faptul că notele nu sunt trecute în catalog. Am constatat că 
elevii sunt astfel mai motivați în a arăta ceea ce știu, în a se concentra asupra subiectelor, cu mai mult 
interes și fără emoții.  

 Consider că trebuie să ținem cont de îndemnul lui Ausubel: ”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!”, deoarece, doar având o reprezentare clară a nivelului de cunoștințe pe care elevii le dețin, 
putem formula cerințe ulterioare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic 
imediat următor și, eventual, programele de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de 
rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: alegerea itemilor care alcătuiesc evaluarea 
inițială, o selecție riguroasă a conținuturilor învățării, motivarea elevilor în a trata cu seriozitate subiectele 
evaluării, soluționarea corectă și obiectivă a itemilor. Evaluarea inițială nu îşi propune aprecierea 
performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, ci un exercițiu util activității de învățare, pe care 
noi am denumit-o ”aventura cunoașterii”. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru pentru 
autoeducaţie şi autoevaluare. Elevii noștri trebuie să își dorească să știe, să cunoască, nu doar să învețe 
pentru note bune. De aceea, este necesar ca evaluarea inițială 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 inițială 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. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Am subliniat faptul că această formă de evaluare este utilă atât pentru profesor, cât și pentru 
fiecare dintre elevii clasei, întrucât vom ști împreună ce așteptări vom avea unii de la alții și cum ne vom 
proiecta activitățile viitoare pentru a acoperi lacunele și pentru a atinge performanța. Aceste discuții 
contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizează energii noi în direcția realizării planului 
individualizat de învățare.  

Evaluarea în general, așadar și cea inițială, este indispensabilă pentru demersul didactic și constituie 
premisa reușitei în orice activitate i nstructiv-educațională. 
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METODE MODERNE DE EVALUARE 
 

BĂLOI LILIANA 
LICEUL ENERGETIC,TÂRGU- JIU 

JUD.GORJ 
 
Procesul de învăţământ este abordat ca o relaţie între predare-învăţare-evaluare. Evaluarea reprezintă 

punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la elevi a unui comportament 
corespunzător în situaţii variate. 

Prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic integrat acestui proces,care asigură evidenţierea 
achiziţiilor şcolare,valoarea,nivelul performanţelor si eficienţa acestora în vederea perfecţionării procesului 
de predare-învăţare. 

Metodele tradiţionale de evaluare,probele orale,scrise şi cele practice constituie elementele principale 
şi dominante de desfăşurare a actului evaluativ.Pornind de la această realitate,strategiile moderne de 
evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative,care oferă elevilor suficiente si variate 
posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu(ca ansambluri de cunoştinţe )şi,mai ales, ceea ce pot sa facă 
(priceperi, deprinderi, abilităţi).Acestea sunt menite să mărească potenţialul intelectual al elevilor si să-i 
angajeze la un efort personal în actul învăţării,cu o eficienţă formativă maximă.Instruirea trebuie să-l situeze 
pe elev pe primul plan,să pună accent pe munca individuală şi pe descoperirea personală a lumii reale 
prin:observare,investigare,experimentare,formulare de concluzii. 

Printre avantajele acestor metode se numără: identifică reuşitele şi erorile elevului,furnizează 
tehnicile de lucru,resursele materiale,bibliografice necesare elevilor,consolidează abilitatea de 
autoevaluare;in afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare,aceste metode constituie şi 
sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează invăţarea de tip euristic. 

Printre principalele metode alternative de evaluare al căror potenţial informativ susţine indidualizarea 
actului educaţional prin ajutorul acordat elevului menţionăm:observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevilor;investigaţia,proiectul,portofoliul,eseul,autoevaluarea. 

 Proiectul reprezintă o activitate mai amplă decat investigaţia.Se iniţiază în clasă,prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii,eventual şi prin începerea acesteia,se continuă acasă pe parcursul câtorva zile sau 
săptămâni,timp in care elevul se consultă permanent cu profesorul.Se încheie tot în clasă prin prezentarea 
în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat.Etapele realizării unui 
proiect sunt: 

1. alegerea temei 
2. planificarea activităţii;stabilirea obiectivelor proiectului;formarea grupelor şi stabilirea sarcinilor 

în grupe;identificarea surselor de informare (manuale, proiecte realizate pe aceeaşi temă, cărţi de la 
bibliotecă,etc.) 

3. cercetarea propriu-zisă 
4. realizarea obiectivelor propuse 
5. prezentarea rezultatelor 
6. evaluare 
Aceasta metodă presupune activitatea in grupe,pregătirea invăţătorului şi a elevului pentru ideea de 

lucru in comun.Grupul poate fi alcătuit din două până la 10 persoane,în funcţie de numărul elevilor din 
clasă,natura obiectivelor şi experienţa participanţilor.Fiecare membru din grup are o sarcină bine 
stabilită.Profesorul trebuie să se implice în organizarea activităţii,consilierea şi încurajarea participării 
elevilor precum şi participarea sa efectivă atunci când e necesar. 

O alta metodă de evaluare este eseul; prin efortul pe care îl depune elevul în realizarea lui acesta 
reuşeşte să iasă din modul de gândire şcolăresc specific primilor ani de scoală. Elaborarea unui eseu 
presupune respectarea unor cerinţe: 

*pregătirea subiectului; 
*înţelegerea enunţului eseului; 
*căutarea ideilor pentru eseu; 
*planul eseului; 
*redactarea eseului; 



 

 

Printre trăsăturile ce caracterizează metoda eseului se numără: subiectivitatea, ineditul şi 
originalitatea punctului de vedere al autorului.In evaluarea lui se urmăreşte gandirea personală,exemplele 
bine alese. Realizarea eseului nu este destinată doar elevilor talentaţi,ci tuturor elevilor pentru a-i determina 
pe toţi să transpună în cuvinte proprii o temă.  

 Indiferent de metoda de evaluare folosită,aceasta trebuie să aibă un caracter stimulator.Ea nu trebuie 
să-i inhibe pe copii,să-i demotiveze ci,dimpotrivă,să-i incurajeze şi să-i stimileze să înveţe mai bine. În mod 
obişnuit,evaluarea trebuie înţeleasă ca o modalitate de ameliorare a predării si învăţării,de eliminare a 
eşecului şi de realizare a unui progres constant în pregătirea fiecarui elev.  

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII 

 
PROFESOR BĂRBIERU PETRUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 
 
„Scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea” Art. 71. -(1)-LEN NR.1/2011 
 Dacă ȋn şcoala tradiţională aceasta se realiza strict prin evaluarea cunoştinţelor, ȋn şcoala modernă 

aceasta se extinde şi asupra celorlalte componente- capacităţi, deprinderi, atitudini, competenţe. 
Putem spune că evaluarea a devenit parte integrată a procesului didactic, ȋn ultimele decenii 

discutându-se foarte mult despre evaluarea formativă- evaluarea ca mijloc de formare a elevului şi mijloc 
de observare a competenţelor acestuia, integrată constant şi operativ pe tot parcursul procesului instructiv. 

Evaluarea modernă nu reprezintă un scop ȋn sine, un control, ci se realizează ȋn vederea unor decizii 
ameliorative, având caracter reglator. 

Acoperă atât domeniile cognitive, cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale ȋnvăţării vizând astfel 
dezvoltarea holistică a copilului.  

 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 

Evaluarea iniţială constă ȋn aprecierea nivelului general de dezvoltare a copilului la momentul 
integrării lui într-un nou ciclu școlar sau la începerea anului școlar. Evaluarea inițialã (predictivã) se 
realizeazã la începutul unui program de instruire, pentru a determina nivelul de pregãtire 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 adreseazã cu precãdere cadrului didactic, care are 
posibilitatea sã constate situația de plecare, pe baza cãreia se vor putea decide viitoarele noțiuni-
descoperirea concepțiilor, aprecierea calitãții operațiilor gândirii, abilitãților,intereselor, etc. 

Întreg demersul evaluativ se realizează cu ajutorul unor metode adaptate la strategiile didactice 
specifice vârstei timpurii. Acestea sunt grupate ȋn două mari categorii: 

Metoda de evaluare este „o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de 
instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus” (Stoica, A., 2001). 

 =>Metode de evaluare tradiţionale – ce cuprind: - probele orale 
 -probele scrise 
 -probele practice 
=> Metode de evaluare moderne /complementare – metoda observaţiei 
 -metoda portofoliului 
 -Metodă R.A.I. şi alte metode activ-participative  
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) 

 



 

 

IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN PROCESUL 
DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BĂRBOI ALINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPOVICI" LOZNA, JUDEŢUL 
BOTOŞANI 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. 
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 constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire în 
contextul procesului de învăţământ. 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 . 

Structura de bază a 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 ), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a 
resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”. 

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. Aceasta 
este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii dispun de pregatirea necesare creării de premise favorabile unei 
noi învăţări . 

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). 

Atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / cursului, evaluarea 
iniţială 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”. 
Aceasta oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente 
și de a formula cerințele următoare. În urma evaluării inițiale, se planifică demersul pedagogic imediat următor 
și, dacă este necesar, programe de recuperare. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de progres,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 şi 

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. 

În concluzie, trebuie subliniată evoluţia pe care o înregistrează evaluarea iniţiala 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 iniţiala este indisociabilă constructţei unui 
demers didactic riguros si eficace. 
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RAPORT PRIVIND REZULTATELE TESTELOR INITIALE LA ARIA 
CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 
PROF. BECA FELICIA 

COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA 
 
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. 

 La Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia testele iniţiale, la aria curriculară 
tehnologii au fost aplicate în luna septembrie 2019, pe domeniile specifice profilului servicii. 

Clasa a X a 
Domeniul:  
• economic/comerţ: X A, X B, X C; 
• alimentaţie/turism: X D, X E, X F; 

6,86
4,73 5,17

6,65 7,48 7,41

1

10

 a X a A  a X a B  a X a C  a X a D  a X a E  a X a F
CLASA

MEDIA

 
Nota  a X a A/ nr. 

elevi 
a X a B/ nr. 
elevi 

a X a C/ nr. 
elevi 

a X a D/ nr. 
elevi 

a X a E/ nr. 
elevi 

a X a F/ nr. 
elevi 

1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - 3 - - - - 
4 1 6 4 - - - 
5 6 18 16 6 1 - 
6 3 2 7 8 2 5 
7 8 1 1 9 11 12 
8 10 - - 3 12 8 
9 2 - - 2 3 3 
10 - - - 1 - 1 

  



 

 

Urmărind notele obţinute se pot constata următoarele: 
- 92,58% din elevi au promovat testul; 
- 7,42% din elevi nu au promovat testul, având note sub 5; 
Puncte tari: 
o Elevii au cunoştinţele de bază privind utilizarea limbajului specific disciplinelor economice 
o Elevii au depinderile necesare pentru a realiza calcule simple contabile 
o Elevii grupează corect majoritatea elementelor patrimoniale de activ și pasiv 
o Elevii ştiu să identifice cheltuielile și veniturile totale ale unei entități economice, calculând astfel 

rezultatul exercițiului  
o Elevii cunosc elementele structurii organizatorice ale unei întreprinderi 
o Elevii sunt capabili să identifice componentele unei organigrame 
Aspecte care pot fi îmbunătăţite: 
o Unele categorii de venituri și cheltuieli nu sunt foarte bine stăpânite de unii elevi 
o Calcularea rezultatului în funcție de natura cheltuielilor și al veniturilor 
o Identificarea corectă a relațiilor organizatorice din cadrul întreprinderii 
Măsuri:  
- lucru diferenţiat;  
- 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;  
- verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor. 
 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR BECIU FELICIA CRISTINA 
 LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA 

 
 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 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. 

 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.  

 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 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, dincolo de frontiera stabilită de Dicționarul Explicativ al Limbii Române, acțiunea de 

a evalua și rezultatul ei (https://dexonline.ro/definitie/evaluare), este o componentă fundamentală a 
procesului de învățământ, prezentat de cele mai multe ori sub forma relației de predare – învățare – evaluare, 
aceasta din urmă culminând cu punctul final dintr-o succesiune de evenimente ce urmăresc crearea unui 
comportament dezirabil în rândul preșcolarilor. Veți spune de ce evaluare în grădiniță?, copiii sunt prea 
mici pentru a putea fi evaluați! De câte ori noi, adulții nu trecem cu atât de mare ușurință peste acest lucru 
folosind stereotipuri de genul: vor avea destul timp la școală să fie evaluați, vor avea o viață întreagă în 
care să susțină examene și să învețe? Nu vorbim aici de activitatea prin care profesorul verifică pregătirea 
elevilor și o apreciază prin note (Cucoș C, 1998) ci despre aprecierea rezultatelor preșcolarilor, în vederea 
îmbunătățirii calității actului didactic și al metodelor utilizate, pentru a putea șlefui aurul în forma sa cea 
mai pură – inocența, pentru că miracolul copilăriei se întâmplă o singură dată, doar la această vârstă copilul 
dă drumul mâinii mamei și pășește cu teamă și neîncredere într-un univers cu totul nou ce așteaptă să fie 
descoperit; un loc în care zânele și prinții din povești le sunt tovarăși de joacă, unde adevărul, binele și 
frumosul triumfă întotdeauna și unde ei capătă autonomie și încredere în forțele proprii, de aici rezultând o 
serie de achiziții foarte importante pe baza cărora se va forma adultul de mâine. 

 Pentru înțelegerea adecvată a importanței evalării este necesară amintirea strategiilor de evaluare 
pedagogică și a cumulului de informații pe care acestea le oferă. 

 Evaluarea inițială angajează operațiile de măsurare – apreciere – decizie la începutul activității de 
instruire pentru a determina nivelul real de cunoștințe deținute, fie ele priceperi, deprinderi, atitudini. La 
nivel preșcolar este una dintre cele mai importante evaluări deoarece aceasta oferă o multitudine de 
informații despre copil și lumea lui, despre mediul din care provine, despre achizițiile cu care intră în 
grădiniță și trasează calea de urmat în proiectarea și desfășurarea activităților ulterioare. Este primul și cel 
mai important contact cu copiii, fie ei aflați în primul sau ultimul an de grădiniță și este instrumentul prin 
care tu adultul, te poți strecura în necunoscuta și fascinanta lume a eu-lui acestora, pentru că doar 
cunoscându-i poți relaționa și doar relaționa poți construi. 

 Evaluarea sumativă angajează operațiile de măsurare – apreciere – decizie, pe perioade mai lungi 
de timp, specificul preșcolarității fiind finalul proiectelor tematice ce se desfășoară pe perioade de maxim 
cinci săptămâni, sau finalul semestrului I pentru a stabili nivelul și gradul de fixare a cunoștințelor și 
deprinderilor în această perioadă. 

 Evaluarea sumativă angajează operațiile de măsurare – apreciere – decizie într-un ritm continuu, 
pe toată durata anului școlar, oferind informații prețioase ce contribuie la sincronizarea dintre actul de 
predare și nevoile preșcolarilor, facilitând educația centrată pe elev – cuvântul cheie al Curriculumului 2008 
– cadrul legislativ ce reglementează nivelul preșcolar. 
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 Evaluarea este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, 

integrat structural şi funcţional în activitatea didactică.  
 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.  

 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 central pentru toţi cei 
implicaţi.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,momentul şi perspectivele evaluării; modalitatea de 
evaluare;modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se evaluează. 

 După modul de integrare a verificării și evaluării în procesul de învățământ distingem următoarele 
forme de evaluare: evaluarea iniţială sau predictivă, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă 
sau finală. Formele / tipurile de evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice 
de realizare și valorificarea operațiilor de măsurare- apreciere – decizie integrate la nivelul procesului de 
învățământ. 

• Evaluarea inițială – are rol de control, este diagnostică, stimulant și indică planul de urmat în 
procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui program de 
instruire.Ea 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 moment în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni ale 
elevului sau manifestări patologice.  

Această relaţie devine evident în situaţia în care învățătorul 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 capitol 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 cognitive 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.  

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). 

,,Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspective informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm.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. 
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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 

 
 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, lecție). 

Evaluarea inițială este realizată pentru: determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă 
premie ale asimilării noilor conținuturi si 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 

 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 cunoșterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele si posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită intr-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 informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitațile de 

învațare momentane si de perspectivă; 
 -conceptele principale ,pe care elevul le stăpânește , cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile 

noi si 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 insusirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor ; 
 -deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare ; 
 2. 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, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

 -obiectivelor programului următor(viitoarea lectie,capitol ); 
 -conținuturilor absolut necesare; 
 -metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
 -modurilor si formelor optime de organizarea a activității. 
 Funcția prognostică presupune: raționalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate în alegerea 

obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru indeplinirea acestora. 
 Evaluarea inițială este menita să stabilească nivelul de pregătire a elevilor 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 ale elevilor, a nivelului de 
pregătire de la care pornesc și a gradului în care stăpânesc cunoștintele si abilitățile necesare asimilării 
conținutului etapei care urmează constituie o condiție hotarâtoare pentru reușita activiății 
didactice.Aceasta relație devine evidentă în situația în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror 
potențial nu cunoaște, la începutul unui ciclu de învățământ sau chiar al unui an școlar,după cum poate fi 
necesară și pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca și a fiecarei lecții.În toate 
cazurile ia premerge activității in care sunt angajați elevii. 



 

 

 Este inițială în sensul că face intrarea într-o nouă treapta de abordare a activităților (semestru, an, 
capitole, lecții ori participanți noi), articulând starea precedentă cu cea viitoare.Rolul ei este de a permite 
atât educatorului cât si elevului să-și formeze o reprezentare cât mai corectă asuprea substanței existente 
și asupra cerințelor cărora urmează să le răspundă. 

 În concordanța cu rolul acestei modalități de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru 
cunoașterea elevilor ce vor fi primiți în clasa I,preocupare înca din perioada frecventării grădiniței de către 
copii,dobândește o importanță deosebită aceasta constituind una din condițiile integrării copiilor cu șanse 
de reușită în activitatea școlară . 

 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 
si metodologiei curriculumului. Astfel,dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în 
educație,extind rolul evaluărilor inițiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea inițială este indisociabila 
construcției unui demers didactic riguros si eficace. Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activității în condiții de eficientă. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. BENEA LIGIA 
G.P.P. TOLDI-SALONTA 

 
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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CORELAȚIA DINTRE CALITATE ȘI EVALUARE- METODE ȘI PRACTICI 
UTILIZATE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BERARU MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. MARIA” BOTOȘANI 
 
 În prezent dimensiunea educației se suprapune pe dimensiunea întregii existențe a omului.Potrivit 

principiului organizatoric și filozofic al educației permanente sau continue, educația începe odată cu 
nașterea ființei umane și devine o dimensiune a existenței sale pe parcursul întregii vieți.Concepută ca un 
principiu organizatoric al întregii educații ea implică un sistem complet, coerent și integrat, oferind mijloace 
proprii de a răspunde aspitațiilor de ordin educativ și cultural ale fiecărui individ potrivit facultăților sale. 

 Strategia procesului de învățământ este echivalentă cu organizarea unei înlănțuiri de situații de 
învățare prin parcurgerea cărora educatul își însușește materia de învățat; se ocupă de obiectivele și 
conținutul învățământului, mediul învățării, metodele și mijloacele de învățământ. 

 Aici se pot face două observații, în primul rând, strategia învățământului nu poate fi numai una a 
predării,deși predarea condiționează învățarea.Ea este o strategie completă care cuprinde toate laturile 
înînvățământului: predare-învățare –evaluare.Aceasta nu înseamnă că strategiile nu pot fi elaborate numai 
pentru una sau alta din laturile învățământului, ca întreg, nu se poate reduce la strategia unei laturi.În cel de 
al doilea rând, strategia procesului de învățământ, ca întreg cuprinde și alte componente ale 
sistemului:forme și variante de organizare și desfățurare a învățământului, tehnici, metode și forme de 
evaluare a învățământului etc. 

 Deși predarea presupune și învățare, din punct de vedere pedagogic ele trebuiesc distinse îndeosebi 
pentru că prima este activitatea educatorului, iar cea de-a doua activitatea educatului.În literatura de 
specialitate, foarte adesea se vorbește despre strategiile învățării, presupunându-se că acestea sunt și 
strategii ale predării. Activitatea de predare nu se poate necondiționat împlini și cu una de 
învățare:educatorul poate preda fără să ,,învețe pe alții” și fără alții ( educații) să învețe fie după lecțiile 
sale, fie după lecția din manual. 

 Îmbunătățirea calității educative presupune evaluare, analiză, acțiune corectivă continuă bazată pe 
selectarera și adaptarea celor mai potrivite proceduri. 

 Creașterea calității educative este cuprinsă în acest ciclu:Implementare-Control, măsurare, evaluare 
– Reflecție asupra rezultatelor (revizuire)-Strategii , programe, planuri, acțiuni.. 

 Când ne propunem o evaluare ne propunem trebuie să avem în vedere: 
1. De ce evaluăm? (motivația)- pentru autoreglare, pentru optimizare, pentru revizuire. 
2. Ce evaluăm? – care sunt obiectivele urmărite. 
3. Cu ce evaluăm?- materiale 
4. Când evaluăm?- data 
 Evaluarea stimulativă are funcția de a da încredere, a întări, a ajuta copilul. 
 Modalitățile moderne de evaluare oferă o perspectivă procesuală și una de comunicare ( facilitează 

comunicarea între parteneri). 
 Modalități stimulative de evaluare aplicate de mine: Metoda proiectelor; Jocurile de perspicacitate, 

didactice, de rol, pe calculator); Observatorul; Serbări, vizite, excursii. 
 Metoda proiectelor 
 Poiectul este o acrivitate amplă ce implică un volum de muncă sporită- tema este precizată și studiată 

prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu activitățile practice incluzând și comportamentul ludic.Este 
recomandat în evaluarea de tip formativ și sumativ.Exemple de proiecte:,,Focul și efectele lui”, ,,O zi de 
sărbătoare în țara mea”, ,,Animalele și pădurea”, ,,Primăveri europene”; etc. 

 Prin proiectul ,,Focul și efectele lui” am putut face o evaluare în domeniul educației pentru știință ( 
să descrie un fenomen natural- focul, să cunoască cauzele și împrejurările de producere a unui incendiu, să 
cunoască activitatea pompierilor); în domeniul educației pentru societate ( să cunoască și să respecte 
regulile de comportare pentru protecția omului și a naturii, să combată manifestările negative de 
comportament);pentru educarea limbajului și a comunicării orale: Itemi:- Povestește o întâmplare trăită , 
văzută sau auzită de tine ( să creeze ,să folosească imagini artistice și structura gramaticală corectă); în 
domeniul artei: Itemi-Desenează un desen specific conținutului povestirii tale. 



 

 

 Copiii au creat pe rând, eu am scris textul , apoi fiecare a făcut câte un desen sugestiv.Foile au fost 
adunate și în cadrul unei activități practice le-am perforat, le-am legat și am confecționat cartea ,,Noi, 
pompierii și focul”, autor: Copiii grupei mari. 

 Metoda jocurilor- este o modalitate de evaluare plăcută și naturală.Jocul dezvoltă intelectul și 
capacitatea copilului de a se integra în comunitate, de a explora realitatea , de a pune în practică fanteziile, 
de a-și explora limitele. 

 Jocuri de perspicacitate- ex. ,,Descoperă comoara pierdută” vizează domeniul matematic-Itemi: 
1. Descoperă numărul punctelor de pe zar. 
2. Denumește cifra unde ai ajuns cu pionul tău 
3. Execută ceea ce-ți indică personajul:avansează, întoarcete 
Jocul pe calculator:CD-ul ,,Iată ce cunosc eu”. Jocul cuprinde mai multe pictograme: 
păsări, animale domestice, sălbatice, din junglă, insecte, plante, flori.Jocul implică sarcini din 

domeniul matematic, cunoașterea mediului, dezvoltarea vorbirii. 
 Jocul didactic – am utilizat jocul ,,Prietenii mei”( grupa mică) cu scopul de a cunoaște:specificul 

integrării socio-afective a fiecăruia structura relețiilor preferențiale sau de respingere: cauzele acestor 
relații. 

 Vizitele, drumețiile, excursiile:se pot organiza în diferite locuri și în instituții de muncă ale 
părinților.În acest mod extindem lumea pe care copiii o cunosc, observăm cum se comportă aceștia și în 
alte medii, le putem cunoaște părerile, le aprofundăm cunoștințele și deprinderile, le dezvoltăm imaginația. 

 



 

 

RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR 
 

BERCEA RAHELA 
  
 Perioadele în care s-au realizat evaluarile au fost la inceput de an scolar fiecare grupa aplicand o 

evaluare inițială si la finele anului scolar fiecare educatoare aplicand o evaluare finala. Toate celelalte 
evaluari aplicate la clasa au fost evaluari la final de proiecte. 

 Metodele de evaluare, folosite pe domenii experențiale, adevăratele „câmpuri integrate”, au fost 
următoarele: observaţia curentă, chestionarea orală (realizată în cadrul convorbirilor, jocurilor didactice, 
etc), fişe de evaluare, analiza produselor activităţii.  

 Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva 
indisciplinară, am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinuturile din aceleaşi 
perspectivă .  

 Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber și creativ. 

 Prin evaluarea interdisciplinară preşcolarii au avut prilejul de a transcede granițele dintre discipline, 
de a-și exersa cunoștințele, deprinderile, comportamentele, etc. și a dobândi capacități de transfer.  

 Comparând rezultatele se observă că procentul copiilor care au un comportament care necesită sprijin 
a rămas la fel, iar numărul celor cu comportament atins și în dezvoltare a crescut. Constatăm astfel că unii 
copii au progresat la comportament în dezvoltare precum și la cel atins.  

 Acest lucru dovedeşte că s-a înregistrat un progres vizibil, atât individual, cât şi în ansamblul grupei, 
al cărui nivel a crescut pe parcursul primului semestru al anului ceea ce dovedeşte că măsurile educative 
luate au fost eficiente, obiectivele stabilite au fost accesibile, iar activităţile de învăţare adaptate 
caracteristicilor individuale şi ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui copil. 

 Rezulatetele obţinute la evaluarea sumativă oferă informaţii despre nivelul general, despre 
particularitățile cognitive, social-afective, psiho-motrice individuale.  

 Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu 
cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii: 

 Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului  
 Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât 

şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi 
gramatical, prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate 
de scurtă durată, acest lucru conducând uneori la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau 
poveste. 

Măsuri ameliorative  
 Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de recupertare 

şi exersare a comunicării orale în activităţile alese, de repovestire după imagini pentru reactualizarea 
conţinuturilor poveştilor cunoscute, memorarea de cuvinte/propoziții, cântece și jocuri muzicale, imitarea 
ritmurilor diferite, jocuri și frământări de limbă.  

 Copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale, fiind 
solicitaţi în rezolvarea unor sarcini cu grad de dificultate mai ridicat. 

 Toți copiii vor fi încurajați/stimulați să învețe și câteva elemente ale culturii țării/regiunii respective. 
Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului  
 În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul 

înconjurător. Ei descriu, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale , obiecte,....), însă nu 
toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate, nu toţi denumesc corect anotimpurile, nu asociază 
corect imaginea cu anotimpul, nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică, nu caută 
informații suplimentare despre tema studiată. 

 În parteneriat cu părinții, și alte surse de informare, voi creea mediul educațional care să permită 
dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea interculturală și pe cea a incluziunii 
sociale. 
  



 

 

Măsuri ameliorative 
 Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi la 

jocurile desfăşurate la sectorul știinţă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin toate activitățile să-şi consolideze şi 
sistematizeze cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător, să comunice impresii, idei pe baza 
observărilor efectuate. 

 Se vor organiza vizite şi excursii, urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul 
înconjurător. 

Domeniul ştiinţă – Activitate matematică  
 La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice.  
 Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii. Majoritatea recunosc şi descriu 

corect formele geometrice învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea pot 
spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii, precum și manipularea 
defectuoasă a materialelor, a fișelor de lucru și folosirea unui limbaj matematic inadecvat.  

Măsuri ameliorative  
 Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria știinţă şi în activităţile recuperatorii. De 

asemenea voi încerca să folosesc softurile educaţionale matematice pentru a atrage mai mult copiii în 
fixarea cunoştinţelor matematice. 

Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate  
 Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă, există şi unii copiii care 

dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru 
realizarea unei sarcini, pe când alţii , preferă lucrul (jocul) individual. 

 Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă, 
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi adaptează 
comportamentul la diferite situaţii. Prin tot demersul educativ s-a realizat înțelegerea unor concepte precum: 
dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul, etc. 

 Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi, nu au iniţiativă, unii 
nu respectă regulile, dar răspund bine provocărilor. 

Măsuri ameliorative  
 Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua iniţiativă 

într-o situaţie oarecare. De asemenea voi desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuri pentru a 
le dezvolta abilităţile de lucru în echipă, exersarea lor precum și dezbaterea unor opere literare specifice 
domeniului și vârstei copiilor. 

Domeniul om şi societate –Activităţi practice  
 Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice, utilizându-le corect în 

cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.  
 Nu toţi copiii finalizează lucrările, nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui 

componente; coordonarea ambelor mâini nu este perfecţionată. 
Măsuri ameliorative  
 Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. 
 Copiii vor fi puși în contact cu acest domeniu prin manipularea unor materiale și executarea unor 

lucrări care țin de domeniul abilităților practice. 
Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice  
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor 

de lucru ( creion, ceracolor, cretă); modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite 
utilizând tehnici specifice. Copiii au acumulat cunoștințe și abilități, ceea ce le-a permis să reacționeze într-
o manieră personală specifică nivelului de vârstă. 

Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea proporţiilor, 
respectarea poziției de lucru, rigiditatea mâinilor. 

Măsuri ameliorative  
 Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile, să realizeze lucrări 

îngrijite, originale, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze 
părerea. 
  



 

 

Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală  
Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază cu atenţie 

un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul.  
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu execută mişcările în concordanţă cu textul, nu cântă 

toţi deodată. 
Măsuri ameliorative  
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul ariilor curriculare(vezi muzica, activitățile artistico-plastice, 

drama, euritmia, etc), unele cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore, în așa fel 
încât să acopere abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual la experiențe perceptive, aprecierea 
frumosului și a adecvării la scop sau utilizare. 

Domeniul psihomotric – Educaţie fizică  
În urma activităţilor de evaluare am constatat că aproape toți preşcolarii execută corect deprinderile 

motrice învăţate: mers, alergare, săritură; execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală şi 
reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte.  

Unii copii întâmpină dificultăţi de a răspunde motric la comanda dată și a utiliza deprinderiele înșușite 
în diferite contexte. 

Măsuri ameliorative  
Se va face repetarea așezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; exersarea individuală pentru a-şi 

însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive 
şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice. 

Voi avea ca obiectiv cele trei funcții ale evaluării:măsurarea(ce a învățat copilul),predicție(dacă 
nivelul de dezvoltare al copilului este suficient pentru stadiul următor) și diagnoza(ce anume frânează 
dezvoltarea copilului)  

 Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte 
dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor.  

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV.PREȘC. BERSAN BOGDANA-MIHAELA 
PROF. ÎNV.PREȘC. LAURENȚIU OANA-GABRIELA 

 
 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, 
ținând cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi 
perfecţionată în timp.  

 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.  

 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 preșcolarilor 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) 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.  

 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, 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 vârsta şcolară şi psihologică. 

 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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SCOPUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PERIOADA PREȘCOLARĂ 
 

PROF. BICA ALINA ELENA 
G.P.P. PRICHINDEII FĂGĂRAȘ, JUD. BRAȘOV 

 
Învăţarea timpurie favorizează apariţia oportunităţilor de învăţare de mai târziu, iar cunoştinţele şi 

deprinderile dobândite favorizează ulterior, dezvoltarea altora. 
 Perioada preşcolară sau vârsta de aur a copilăriei este vârsta unor mari achiziţii psiho-

comportamentale fundamentale a căror calitate va influenţa în mare măsură nivelul de adaptare şi de 
înţelegere a copilului în fazele următoare ale evoluţiei şi dezvoltării lui. Procesul instructiv-educativ pe care 
îl desfăşurăm în grădiniţă permite fiecărei educatoare să-şi pună în valoare propria experienţă didactică prin 
activităţi educative cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor.  

Preşcolarii învaţă mai bine într-o manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de 
cealaltă. 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 realizarea 
unei planificări care să cuprindă activități ce cuprind măsuri ameliorative constate. 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, ținând cont de informaţiile obţinute, activitatea 
care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp.  

De asemenea, prin activitățile proiecte, vom urmări însușirea temeinică a cunoștințelor, pentru a putea 
fi aplicate în contexte diferite de învățare și formarea unor priceperi și deprinderi necesare pentru integrarea 
cu succes în clasa pregătitoare. 

Scopul evaluării este valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii 
nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Şansa atingerii scopului evaluării 
iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe copii 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. 

Instrumentele de evaluare care le utilizăm sunt diverse şi sunt selectate ţinând cont de vârsta copiilor. 
Din aceste considerente evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a verifica 
în mod special capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare a 
deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Sunt utilizate şi metode clasice cum ar fi fişele, dar au 
predominat şi cele interactive în grupuri mici în care putem observa copilul pe toate domeniile de 
dezvoltare. În urma evaluărilor inițiale trebuie să selecteze, 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 eșaloneze în timp. Acestea 
vor fi revizuite după o perioadă, în vederea realizării ajustărilor, în funcție de răspunsul copiilor și de 
progresele înregistrate de aceștia ca grup.   
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TEST DE EVALUARE INITIALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ (CLASA A IV-A) 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BÎCLEA CODRUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEUȘIANU” REGHIN 

 
1.  Citiţi cu atenţie textul: 
 Toamna îmi plăcea să stau în leagăne. Îmi dădeam vânt cu leagănul. Stăteam trei, patru ore în 

leagăn. Blocurile, iarba, copacii se înălţau și coborau ritmic, dansau. Uneori mă dădeam peste cap cu 
leagănul, lucru pe care se încumetau să-l încerce doar băieţii mari. Era o spaimă uriasă... 

2. Selectează din text:  

  

3 substantive_____________________________________________________________________ 
 
 3 verbe _____________________________________________________________________  
 
2 adjective _____________________________________________________________________ 
 
3. Găsiţi verbele şi adjectivele care provin de la substantivele: 
 
Model: antrenor- antrenează – antrenat 
 
substantiv verb adjectiv 

muncă   

veselie   

bătaie   

 
4. Încercuiește forma corectă: 
 
Cine l-a/la trimis la magazin? Colegii privesc l-a/la tablă.  
Cântă sau/s-au pictează?     Mătușa i-a/ia dat nepoatei două mere.  
Prietenii s-au /sau supărat?    Bluza s-a/sa este curată.  
Noi ne-am /neam dus la film. Ne-a/nea Vasile este unchiul meu.  
Eşti ne-am/neam cu Nina? Trebuie să i-au/iau cartofi sau morcovi? 
 
5. Compune un bilet prin care îţi inviți prietenul/ prietena la pădure, respectând formulele de 

adresare.  
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________
__________ 

________________________________________________________________________________
__________ 



 

 

 
6.  Scrie cuvintele cu acelaşi înţeles (sinonime) şi cuvintele cu sens opus ( antonime):  
 
Sinonime      Antonime  
a hotarât _________________________    a intreba _______________________  
 
cunoscut _________________________  adormit ________________________ 
 
grozav _________________________  adevăr ________________________ 
 
trudit __________________________   adult ________________________ 
 
voioase _ ________________________   repede _________________________  
 
carte ___ _____________________  împădurit _________________________ 
 
 
7. Continuă compunerea care are începutul de mai jos. Formulează un titlu potrivit. 
 
.............................................................. 
 
Este vară. Alexandru şi vărul său, Mihai îşi petrec vacanţa la bunici. În apropierea casei se află o 

pădure. La marginea pădurii, ei văd o căprioară.  
Deodată ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dacǎ ai terminat, mai verifică o dată răspunsurile! Dacă mai ai timp, ilustrează compunerea 

ta! 



 

 

CE IMPORTANȚĂ ARE EVALUAREA INIȚIALĂ? 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. BÎICU ALINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD, JUD. BIHOR 

 
„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) 

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, formativă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a elevilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţilor următoare deoarece oferă învățătorului posibilitatea de a cunoaşte capacitățile și 
deprinderile 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 elevi.  

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 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 creării premiselor favorabile unei noi învățări. Mai 
nou, elevii din ciclul primar, anii terminali, au întrebat dacă li se vor trece în catalog calificativele obținute.  

Evaluarea inițială oferă învățătorului și elevului 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 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).  

Totodată, prin evaluarea inițială se realizează 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 copiilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere).  

Pentru ca evaluarea iniţială să își atingă obiectivele, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de 
verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a şcolarului, pornind de la scopurile 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 calificativelor pentru fiecare item;  
- Stabilirea unei scări de apreciere;  
- Centralizarea rezultatelor în grafice.  
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.  
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EVALUAREA DIFERENȚIATĂ ÎN ȘCOALA INCLUZIVĂ. 
PORTOFOLIUL CA METODĂ DE EVALUARE DIFERENȚIATĂ 

 
PROF. CONSILIER ȘCOLAR, BILȚAN LIVIA 

 
 Motto:,,Copiii sunt ca florile, ele toate infloresc în momente diferite.” 
 
 Instruirea diferențiată vizează adaptarea activității de învățare – îndeosebi sub raportul conținutului, 

al formelor de organizare și al metodologiei didactice - la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea 
de înțelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Didactica 
modernă se bazează pe racordarea acțiunilor instructiv-educative la nevoile și potențialul copiilor, pe 
considerarea particularităților de vârstă și individuale ca indicator orientativ prioritar. 

 Evaluarea este un proces care nu poate fi separat de cel al predării și învățării. 
 Organizarea diferenţiată a predării – învăţării – evaluării la clasă ar trebui să fie o practică 

incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că:  
- copiii/elevii învaţă în ritmuri diferite; 
 - copiii/elevii au stiluri de învăţare diferite; 
 - cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui copil/elev; 
 Organizarea diferenţiată a predării – învăţării– evaluării la clasă schimbă relația profesor-elev: 

profesorul sprijină elevul în învățare, stabilește conținuturile și materialele necesare, el îndrumă și 
sintetizează rezultatele. 

 Organizarea diferenţiată a predării – învăţării– evaluării la clasă presupune: 
 • adaptarea conţinuturilor; 
 • adaptarea proceselor didactice;  
• adaptarea mediului de învăţare – fizic, psihologic, social (climatul de la clasă);  
• adaptarea procesului de evaluare: standarde de performanţă şi evaluare (descriptori / criteriile de 

evaluare). 
 La îndemâna cadrului didactic se află o serie amplă de modalități de evaluare precum portofoliul, 

proiectul, prezentarea unei teme, eseul, experimentul, expoziția, jurnalul, postere, evaluări interactive, test 
grilă și altele. Cu măiestrie, cadrul didactic poate crea un mediu de învățare provocator, competitiv, care să 
asigure progresul tuturor elevilor și în același timp să aibă un rol formativ. Astfel, cadrul didactic poate să 
ofere, prin evaluarea pe care o propune, oportunități de învățare deosebite, adaptate nevoilor ritmului de 
lucru, profilurilor de învățare și intereselor tuturor elevilor. 

 În activitatea mea la clasă, folosesc portofoliul ca metodă de evaluare, la disciplina opțională.  
 Prin utilizarea acestei metode de evaluare, elevul devine parte integrantă a sistemului de învățare și 

evaluare și își poate urmări gradual calitățile, defectele, plusurile și minusurile pe care le are. Pe de altă 
parte, părinții află ce pot face concret copiii lor și care aste atitudinea acestora față de disciplina opțională. 

 Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a fiecărui elev, prin care am posibilitatea să-i urmăresc 
progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental, de-a lungul unui interval mai lung de timp (un 
semestru sau un an şcolar).  

 Avantajele utilizării portofoliului:  
• permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care, de regulă, nu fac 

obiectul niciunei 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 un reper relevant pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii; 
• cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute; 



 

 

• nu induce stări emoţionale negative, evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a 
achiziţiilor elevilor; 

• facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea;  
• contribuie la: 
 dezvoltarea capacităţii de autoevaluare; 
 dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală; 
 dezvoltarea capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe; 
 dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs; 
 dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
 dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.. 
 Ca și dezavantaj în folosirea acestei metode, pot afirma faptul că există riscul preluării unor sarcini 

specifice elaborării portofoliului de către părinţi.  
 Portofoliul se caracterizează prin multilateralitate în reflectarea categoriilor şi a criteriilor principale 

de evaluare. Conţinutul unui portofoliu demonstrează eforturi considerabile depuse şi un evident progres al 
elevului privind dezvoltarea gîndirii, capacitatea de a rezolva sarcinile propuse, abilităţi de aplicare şi 
comunicare, prezenţa unui înalt nivel de autoevaluare şi atitudine creativă. Conţinutul şi aspectul 
portofoliului probează originalitatea şi creativitatea elevului. 

 Utilizând potofoliul, ca metodă de evaluare la disciplina opțională, mă îndreptăţeşte să afirm că 
această metodă a contribuit la o creştere a performanţei şcolare, la stimularea creativității și a motivaţiei 
pentru învăţare, ducând în final și la schimbări comportamentale. 

 
Bibliografie: 
• Alois Gherguț, ,,Educația incluzivă și pedagogia diversității”– Editura Polirom, Iași 2016; 
• Alois Gherguț, Luciana Frumos, ,,Educația incluzivă” – Ghid metodologic - Editura Polirom, Iași 

2019.  



 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A EVALUĂRII INIŢIALE 
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

OCTOMBRIE 2019 
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 În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor a avut loc o şedintă în care s-au analizat testele de evaluare 

iniţială, după bareme corespunzătoare vârstei, itemi la toate clasele I-IV. 
 După două săptămâni de recapitulare finală s-au aplicat testele de evaluare iniţială ,care au fost 

corectate conform standardelor stabilite şi s-au obtinut următoarele rezultate: 
 La clasa I s-au aplicat teste de competenţă, iar cele de domeniul uman au urmărit gruparea obiectelor 

,selectarea unor imagini din poveşti, despărţirea cuvintelor în silabe, transcrierea într-o anumită ordine a 
unor litere . 

 La domeniul matematică tot la clasa I s-a urmărit ca elevii să recunoască figurile geometrice, să 
compare obiecte după mărime, formă; să identifice poziţia unui obiect într-un ţir; să rezolve o situaţie 
problematică; să identifice cardinalul unei mulţimi. 

 La clasele II-IV la limba şi literatura română s-a urmărit alcătuirea unor propoziţii şi texte; 
despărţirea cuvintelor în silabe; identificarea unor cuvinte cu acelaşi înţeles şi cu sens opus; la clasa a Iva, 
recunoaşterea părţilor de vorbire şi de propoziţie învăţate. 

La Limba şi literatura română s-au obţinut următoarele rezultate: 
Se observă un procentaj destul de mare al elevilor cu calificativul Bine. 
Elevii cu S si I sunt cei cu CES şi repetenţi. 
 La matematică, la clasele II-IV s-a urmărit să poziţioneze anumite obiecte; să numere crescător şi 

descrescător; să efectueze exerciţii cu operaţiile aritmetice învătţate, precum şi ordinea efectuării acestora, 
să afle termenul necunoscut; să rezolve probleme cu una sau mai multe operaţii; să recunoască formele 
plane şi spaţiale învaţate, precum şi unităţile de masură învăţate. 

Se observă că la matematică numărul elevilor cu FB este mai mare - lucru îmbucurător. 
La clasele II-IV s-au aplicat teste de evaluare iniţială la ştiinţele naturii la clasele III-IV. S-a urmărit 

recunoaşterea plantelor şi animalelor din diferite zone, alcătuirea acestora, creşterea şi dezvoltarea lor; s-a 
identificat valoarea de adevăr a unor enunţuri; prezentarea unor acţiuni de păstrare a igienei clasei şi 
protejarea mediului înconjurător.  

PLAN DE MĂSURI PRIVIND REMEDIEREA DEFICIENŢELOR  
CONSTATATE ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE 
 La clasa I se va avea în vedere utilizarea mai multor exercitii diversificate legate de despărţirea în 

silabe, recunoaşterea sunetelor la limba română, iar la matematică vor fi antrenaţi elevii în exerciţii de 
completare a interiorului şi exteriorului unor figuri geometrice, iar când se vor învăţa cifrele şi literele, pe 
scrierea corectă a acestora. 

 La limba si literatura română la clasele II-IV: 
-efectuarea mai multor exerciţii de transcriere, copiere şi dictare, atât în orele de curs, cât şi 

suplimentar; 
-citirea unor texte la prima vedere şi efectuarea de aplicaţii pe acestea ; 
-alcătuirea de propoziţii şi texte cu cuvinte şi titlu date; 
-realizarea unor compuneri colective şi individuale folosind imagini şi plan de întrebări, început sau 

sfârşit dat; 
-folosirea la lecţii a dicţionarului explicativ al limbii române; 
-completarea fişelor de expresii şi cuvinte deosebite în urma lecturării cărţilor împrumutate de la 

bibliotecă. 
 La matematică la clasele II-IV: 
-se vor rezolva multe exerciţii şi probleme, atât în cadrul orelor, cât şi suplimentar; 
-se va insista pe însuşirea corectă a operaţiilor aritmetice învăţate utilizându-se terminologia 

corespunzătoare; 



 

 

-rezolvarea tuturor problemelor respectându-se cu stricteţe paşii ce trebuie urmaţi; 
-se vor dicta probleme şi se va pune accent pe citirea tuturor sarcinilor de lucru la toate disciplinele . 
 La ştiintele naturii la clasele III-IV: 
-utilizarea în cadrul lecţiilor a materialelor didactice adecvate; 
-se vor confecţiona şi completa portofolii, ierbare, insectare; 
-se vor folosi atlasele zoologice si botanice; 
-se vor efectua mai multe exerciţii orale şi în scris de prezentare a diferitelor activităţi de studiere a 

corpurilor cu viaţă şi fără viaţă; 
-se vor alcătui texte legate de protejarea mediului . 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-PARTE INTEGRANTĂ ÎN DEMESUL DIDACTIC 
 

PROF. ALINA DANIELA BÎRLIGA, 
COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ, IAȘI 

 
Evaluarea reprezintă o parte integrantă în procesul intructiv- educativ, fiind importantă în proiectarea, 

realizarea și optimizarea oricarui demers pedagogic. Docimologia, știința evaluarii, ramură a pedagogiei, 
studiază tehnici de evaluare, sistemul de notare, identificarea mijloacelor ce contribuie la asigurarea 
obiectivității examinării și evaluării, evaluarea reprezentând o acțiune complexă, bazată pe operații de 
măsurare și apreciere a rezultatelor activității instructiv- educative.  

În învățământul tradițional centrat pe profesor, evaluarea scrisă și orală sunt dominante, pe când în 
învățământul modern, centrat pe elev, există o diversitate de evaluări, capabile să evidențieze nu doar 
performanțe cognitive ci și atitudini, deprinderi, abilități practice ale elevilor. Realizarea unor proiecte, 
referate, proiectarea si efectuarea unei activități practice sunt metode de evaluare moderne, alternative , 
însă formele evaluative orale si mai ales cele scrise rămân în continuare instrumentele de bază în evaluare. 

Funcțiile evaluării sunt: diagnostică -de stabilire a punctelor tari și slabe, prognostică- estimarea 
domeniilor cu performanțe viitoare, de selecție- de clasificare in situație de concurs, de certificare-
recunoașterea statutului dobîndit în urma unui examen, motivațională- stimulează autocunoașterea și 
autoaprecierea, consiliere- în scopul orientării școlare. 

Formele de evaluare pot fi clasificate: în funcție de caracterul standardizat al instrumentelor de 
evaluare- poate fi formală ( instrumente standardizate) și informală ( instrumente alternative, 
nestandardizate), după caracteristicile tehnice- poate fi convergentă ( evaluare pe probe care presupun 
răspunsuri multiple, la alegere) sau divergentă (evaluare pe probe cu răspunsuri deschise fără limite fixe), 
după modul în care sunt măsurate rezultatele cantitativă- în funcție de punctaj și calitativă – nu pot fi 
masurate prin cuantificare, după domeniu- în domeniul psihomotor (evaluarea aptitudinilor, deprinderilor), 
socio afectiv( evaluarea atitudinilor) sau cognitive( evaluarea cunoștințelor). După etapa în care se 
realizează, evaluarea poate fi: evaluare inițială, continuă și finală. 

Evaluarea inițială sau predictivă permite descoperirea punctelor tari și a punctelor slabe la 
începutul procesului de predare-învățare. În urma ei se va hotărî sprijinirea elevilor cu dificultăți sau 
adaptarea predării la caracteristicile elevilor. 

Evaluarea continuă sau formativă permite elevului să-și îndrepte erorile și lacunele imediat după 
apariția lor, înainte de acumularea acestora. Această evaluare furnizează atât profesorului cât și elevului 
informații cu privire la atingerea obiectivelor propuse și permit continuarea demersului pedagogic. Este 
formativă deoarece îl ajută pe elev să învețe. 

Evaluarea finală sau sumativă clasează și atestă progresele fiecărui elev. Stabilește în ce grad au 
fost atinse obiectivele generale cum ar fi însușirea unei capacități sau unei atitudini. Această evaluare se 
traduce printr-un scor- rezultate obiective obținute în urma unui test, după reguli fixe. 

Evaluarea inițială trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, de descriptorii și 
standardele de performanță din programa școlară ale disciplinei la nivelul de clasă la care este aplicat. 

În elaborarea testului initial se parcurg următoarele etape: definirea obiectivelor de evaluare, 
realizarea matricei de specificații, construirea itemilor, elaborarea schemei de notare. 

Un test docimologic cuprinde de regulă mai mulți itemi. Criteriile care stau la baza clasificării itemilor 
în cele trei categorii obiectivi, semiobiectivi si subiectivi sunt: comportamentul cognitiv solicitat pentru 
producerea răspunsului și obiectivitatea în corectare și notare. 

Avantajele itemilor obiectivi sunt că pot acoperi o gamă largă de conținuturi, pot măsura abilitatea 
de a rezolva probleme noi, pot măsura spontaneitatea în luarea deciziilor , asigură o discriminare puternică 
evaluativă, prezintă o mare fidelitate față de obiectivele evaluării, necesită un timp scurt pentru răspuns, se 
corectează și se notează rapid. Dezavantajele sunt că nu pot măsura gradul de originalitate și deci nu pot 
măsura potențialul creator al celui evaluat, nu încurajează exprimarea orală sau scrisă, necesită timp pentru 
a fi elaborați. 

Avantajele itemilor semiobiectivi sunt că păstrează o obiectivitate relativ mare, pot fi destinate unui 
eșantion larg de obiective, necesită timp scurt pentru a fi produși, asigură fidelitate față de obiectivele 



 

 

evaluării. Dezavantajele sunt că se corectează și se notează anevoios, permit o slabă evaluare a exprimării 
scrise, nu încurajează originalitatea. 

Avantajele itemilor subiectivi sunt că pot permite evaluarea exprimării scrise, încurajează 
originalitatea demersului și a exprimării, necesită timp scurt pentru a fi construiți, pot măsura abilitatea de 
a rezolva probleme noi, de a organiza, de a integra sau de a sintetiza. Dezavantajele sunt că acoperă un 
eșantion mic de conținuturi și de obiective educaționale, necesită timp mult pentru corectare, prezintă o 
fidelitate scăzută față de obiectivele evaluării. 

Strategiile de evaluare trebuie să ofere elevilor variate posibilități de a demonstra ce știu ca ansamblu 
de cunoștințe , dar mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilități). Așadar evaluarea inițială va 
cuprinde itemi obiectivi de tip pereche sau alegere duală sau alegere multiplă), itemi semiobiectivi (cu 
răspuns scurt, completare sau de tip întrebări structurate) și itemi subiectivi (de tip rezolvare de problema 
sau de tip eseu), în dreptul fiecarui tip de item se specifică și punctajul acordat. 

Didactica modernă arată că principala funcție a evaluarii este aceea de a furniza profesorului datele 
care permit compararea rezultatelor obținute cu obiectivele urmărite, evaluându-se și metodele didactice 
folosite, evaluarea vizând elevul pe de o parte dar și evaluarea activității profesorului pe de altă parte, 
ajungându-se astfel, la optimizarea învățământului.  
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EVALUARE INIȚIALĂ TIC 
 

ELENA ADINA BÎRSAN 
 
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 ajută profesorul să vadă cu ce cunoștințe și cu 
ce abilități practice legate de utilizarea calculatorului vine elevul din gimnaziu. În raport de funcţia 
îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză – evaluarea inițială se mai numește și evaluare predictivă. 

Strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 
Funcţia sa generală ne ajută în vederea 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.  

Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare: funcţia diagnostică și funcţia 
prognostică / predictivă. 

A) Funcţia diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele dobandite 
în gimnaziu şi au competenţele necesare de bază în vederea parcugerii programei de TIC de liceu. În funcție 
de rezultatele testării inițiale se pot trasa linii ascendente de instuire sau remediale prin conceperea unei 
subsecvenţe de recuperare. 

B) Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza 
stabilită 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.  

Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată pe trei niveluri: conceptual, normativ şi 
metodologic.  

1. 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 cunoaşterea potenţialului de 
învăţare al elevilor, a resurselor lor cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care 
urmează”. 

2. La nivel normativ: arata nivelul candidatilor fata de o anumita norma sau o medie a rezultatelor 
obtinute de toti candidatii; se foloseste pentru compararea candidatilor intre ei si recompensarea celor mai 
buni 

3. La nivel criterial: masoara daca un candidat detine o serie de abilitati, structurate intr-o lista de 
competente.  

Ca si metode pentru evaluarea inițială folosesc: evaluarea orală prin care urmăresc să obţin 
informaţii cu privire la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor pe care le posedă elevul precum şi capacitatea 
acestuia de a opera cu ele. Avantajul metodei: 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. 
Datorită dezavantajelor: grad scăzut de obiectivitate și faptul că necesită mult timp pentru evaluarea 
întregului colectiv de elevi este puțin folosită în cadrul orelor de TIC; evaluarea scrisă folosind itemi cu 
răspuns scurt sau grilă, metodă ce prezintă un grad mai mare de obiectivitate, deoarece rezultatele sunt 
raportate la criterii unice de evaluare și nu în ultimul rând evaluarea prin probe practice prin care 
urmăresc să identific capacitatea elevului de a aplica practic cunoştinţele teoretice dobândite.  

Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe și îmi oferă 
informații legate de nivelul actual al clasei de elevi.  
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STRATEGII/TIPURI DE EVALUARE- AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 
 

PROF.INV.PRIMAR BIRZAN ANCA ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA ASAU-BACAU 

 
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 a analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: 

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

 
o 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. 

o 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 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); 

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; 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BÎSCĂ MIRELA-AURICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA 
 
 EVALUAREA reprezintă o activitate metodică desfășurată pe etape sau un proces instructiv-

educativ care își propune determinarea eficienței unei activități/achiziții, prin raportarea scopurilor stabilite 
inițial la rezultatele obținute. Prin intermediul ei se achiziționează cunoștințe, se formează deprinderi, se 
elaborează judecăți de valoare și decizii pentru a acționa în viitor. 

TIPURI DE EVALUARE 
 Evaluarea centrată pe elev are caracter participativ, dialogat, pune accent pe interactivitate, implică 

efectiv elevul, responsabilitatea este împărțită între educator și educat, se pune accent pe calitate. Are 
caracter informativ și formator, necesită reglarea/autoreglarea activităților de învățare. În acest sens 
evaluarea este în relație strânsă cu învățarea, aceasta oferind materia primă iar evaluarea este 
,,combustibilul,, învățării. Principalele tipuri de evaluare sunt: 

a. Evaluarea inițială (predictivă) , se realizează în momentul preluării unui colectiv nou de elevi, 
începerea unei noi discipline sau a unui nou capitol. 

b. Evaluare continuă(formativă sau intermediară) se realizează pe tot parcursul procesului de învățare. 
Permite reglarea activității din mers iar cadrul didactic își adoptă strategia conform nevoilor învățării; se 
pot aborda măsuri de diferențiere a instruirii iar elevii pot să-și identifice punctele slabe având posibilitatea 
unor măsuri corective. 

c. Evaluarea finală (cumulativă, sumativă sau de bilanț), se realizează la sfârșitul unei secvențe de 
instruire: capitol, semestru, an, ciclu de învățământ). Se raportează la competențe generale și specifice. Se 
limitează la constatarea unor rezultate referitoare la măsura în care a atins finalitățile fixate inițial. Efectele 
formative și ameliorative sunt mai reduse dat fiind faptul că se face la sfârșitul unei perioade de instruire 
deja încheiate. Evaluarea sumativă este plasată la sfârșitul unei secvențe, îndeplinind funcția constatativă. 

METODELE DE EVALUARE ORALĂ sunt: 
a. Observația curentă / fișa de observare a activității 
b. Verificare orală/ observație curentă 
c. Discuția (conversația)/întrebări și răspunsuri 
d. Interviul 
e. Prezentare orală 
f. Conversația cu ajutorul imaginilor, scheme, grafice, etc 
g. dialogul incomplet  
h. descrierea unui obiect, activități sau fenomen, după un scurt timp de gândire. 
FORME DE EVALUARE SCRISĂ 
a. Extemporalul de 15-30 minute reprezintă o verificare scrisă, curentă. 
b. Evaluarea de scurtă durată, este un exercițiu de captarea atenției, la începutul orei, sau la sfârșitul 

orei ori de fixarea cunoștințelor. 
c. Lucrarea scrisă de control, se aplică la sfârșitul unei unități de învățare, verifică gradul de atingere 

a competențelor specifice vizate. 
d. Teza (lucrarea scrisă semestrială), prin aceasta se verifică amplitudinea cunoștințelor acumulate, 

capacitatea de sinteză a cunoștințelor și utilizarea lor în situații noi.  
e. Referatul este o activitate independentă care are ca bibliografie alte surse decât manualul. Cuprinde 

mai multe etape desfășurate după un plan prestabilit. 
f. Eseul , scoate în evidență capacitatea elevului de a da răspunsul personal și argumentat la o 

problemă complexă. Elaborarea lui presupune exigență și se desfășoară pe etape iar în funcție de 
dimensiunea răspunsului așteptat este mini-eseu sau eseu extins (nu sunt restricții privind dimensiune 
lucrării). După tipul răspunsului așteptat eseul este structurat, aici contând claritatea argumentelor oferite 
și eseu liber, unde se permite manifestarea creativității și originalității. Se poate folosi în evaluarea 
formativă pentru a se stabili dacă elevul cunoaște tema sau în evaluarea sumativă pentru a se constata 
progresul . 



 

 

Comunicarea notei pentru eseu este recomandat să se facă însoțită de unele comentarii, sugestii sau 
recomandări. 

METODELE DE EVALUARE PRACTICĂ sunt:  
a. Activitățile productive: confecționarea de obiecte, aparate, experimente, schițe și grafice. 
b. Prestațiile: performanțe individuale  
c. Investigația se bazează pe aplicarea creativă în situații noi a unor fenomene, inedite, abilitatea de a 

investiga un fenomen, de a rezolva problemele, etc. Include activități etapizate și necesită o instruire 
prealabilă. 

d. Proiectul: este o evaluare mai amplă decât investigația și se bazează pe libertatea elevilor de 
realizare a fenomenelor/proceselor studiate după o structură dată. 

e.Testul este o formă de evaluare care își propune măsurarea unor rezultate ale procesului de predare-
învățare. Se realizează în scris sau pe calculator. Există mai multe tipuri de teste: de cunoștințe, 
docimologice, pedagogice, e.t.c. Cerințele unui test sunt:  

1. identitatea sau unicitatea testului= calitatea lui îl face diferit de alte teste 
2. standardizarea= construirea, aplicarea și interpretarea riguroasă a testului, bazate pe norme și 

criterii clare respectate de cei implicați 
3. consistența= fiecare item al testului să aibă fiecare o pondere specifică 
4. omogenitatea= echivalența sub aspectul conținutului și structurii dintre diferitele părți ale testului 
5. sensibilitatea= puterea de discriminare pentru a sesiza diferențe mici de performanță între cei 

evaluați 
6. etalonarea= sistem de referință la care se raportează prestațiile celor evaluați 
7. fidelitatea=calitatea unui test de a se solda cu același rezultat sau rezultat similar asupra unor 

subiecți 
8. validitatea= calitatea testului de a evalua ceea ce își propune cu adevărat să evalueze iar paleta de 

itemi să acopere problemele vizate. 
Testul se dorește a fi o metodă de evaluare obiectivă și riguroasă. 
Obiectivitatea testului constă în faptul că există un barem riguros de notare, care precizează cu 

exactitate punctajul acordat fiecărui item. Acest punctaj este în funcție de gradul de dificultate a itemului. 
Trebuie precizat de la început baremul și timpul alocat testului. 

 Etapele elaborării testului:  
 Precizarea disciplinei/ materiei/capitolul care urmează a fi testat 
 Stabilirea scopului testării: sondare, nivelul clasei, orientarea proiectării didactice 
 Precizarea competențelor și corelarea lor cu conținutul predat 
 Elaborarea testului: selectarea conținuturilor esențiale, alegerea tipului de test și a tehnicilor de 

testare 
 Aplicarea propriu-zisă a testului. 
TEHNICILE OBIECTIVE DE TESTARE: 
 permit corectarea riguroasă, eficientă și rapidă a testului 
 evaluarea conținuturilor într-un interval scurt de timp 
 feed-back rapid 
 antrenează activități de reproducere și clasificare 
 La aplicarea testului se utilizează următoarele tehnici:  
• Alegerii duale: constă în utilizarea unor afirmații de genul adevărat/fals, da/nu, corect/incorect, 

etc. 
• Alegerii multiple în care se solicită elevilor a alege un răspuns dintr-o listă de alternative 
• Perechilor, unde se solicită elevilor să realizeze corespondența între cuvinte, imagini, simboluri 
• De ordonare: se cere ordonarea unor elemente, fapte ,evenimente puse în mod aleatoriu 
• Semi-obiective: care permit construirea răspunsului de către elev, solicită răspunsuri limitate ca 

spațiu, formă și conținut 
Se menționează: 
• Enunțurilor structurate: se pleacă de la materialul ,,stimul,, precum hărți, schițe, scheme, după care 

urmează o serie de sub întrebări. 



 

 

• Răspunsului scurt prin care rofesorul solicită elaborarea unui răspuns scurt, concis limitat ca spațiu 
după un grafic, simbol, număr, etc. 

• Subiective: presupune elaborarea unui răspuns liber. În acest caz se evaluează capacitatea elevului 
de a analiza, sintetiza și argumenta anumite fenomene, fapte acțiuni. Se remarcă originalitatea, creativitatea 
și amprenta personală asupra răspunsului dat. Se oferă un feed-back mai întârziat, grad scăzut de 
obiectivitate.  

Exemplu: Rezolvarea de probleme sau situații problemă prin care se dezvoltă gândirea divergentă, 
critică, productivă, creativitatea și imaginația. Se recomandă adecvarea problemelor în raport cu vârsta și 
nivelul de pregătire al elevilor; construirea unui barem care să diminueze subiectivitatea evaluării. 

f. Eseul constă în reactualizarea cunoștințele, se organizează ideile, se fixează noțiunile prin utilizarea 
unui limbaj științific se dezvoltă imaginația și creativitatea. 

Cotarea itemilor: 
 secvențială: se elaborează o schemă de cotare care să prevadă punctajul acordat pentru fiecare 

componentă a răspunsului 
 lista de descriptori, mai ales când se solicită răspunsuri libere 
 gruparea lucrărilor, după o primă lectură, lucrările cu valori apropiate sunt plasate pe grupuri 
 după lecturarea următoare se fac regrupări corectându-se unele din judecățile de valoare 
 în final se atribuie notele sau calificativele. 

 g. Portofoliul reprezintă un ansamblu de produse ale activității de învățare desfășurate pe o perioadă 
mai lungă: semestru, an, ciclu de învățământ) însoțite de reflecții personale. Se poate realiza individual sau 
pe grupe. Este recomandat să conțină 6-8 piese, nu mai mult de 12, unele având caracter obligatoriu, altele 
fiind opționale.  

Componentele portofoliului: 
• scopul întocmirii portofoliului 
• conținutul pe care urmează să-l aibă 
• criteriile de evaluare a componentelor 
• termenele intermediare de control în rezolvarea sarcinilor 
Fie că este realizat individual sau pe grupe de lucru, se poate prezenta sub forma unui dosar sau mape 

care cuprinde: 
 Coperta cu tema și numele autorului sau a grupei  
 Sumarul cu titlul fiecărei componente și numărul de pagini la care se găsește fiecare componentă 
 Motivarea realizării competențelor și relevanța realizării fiecărei componente în context cu tema 

portofoliului sau subiectul abordat 
 Judecăți de valoare ale elevului, fotografii, înregistrări audio cu privire la subiect, obiective de 

autoperfecționare, trăiri sentimente pe parcursul realizării sarcinilor, etc. 
 Evaluări, comentarii din parte cadrului didactic, părinți, evaluatori externi. 
 EXIGENȚELE PSIHOPEDAGOGICE ALE EVALUĂRII constau în: 
- acordarea obiectivă a notelor sau calificativelor astfel încât să reflecte nivelul real de pregătire al 

elevului, calitatea cunoștințelor și capacitatea de a opera cu acestea 
-raportarea prestației elevilor la finalitățile procesului de învățare și la competențele generale și 

specifice fiecărei ore precizându-se distanța la care se află elevul față de aceste standarde pentru a spori 
calitatea actului didactic al evaluării 

-verificarea și notarea ritmică în scopul asigurării unui feed-bak, pentru a spori eficiența și calitatea 
actului evaluativ 

-utilizarea mai multor criterii de evaluare 
-evaluarea nu numai a cunoștințelor ci si a priceperilor, deprinderilor și capacității de adaptare în 

situații noi 
-orientarea evaluării spre cunoașterea a ceea ce știu să facă, spre cunoașterea progreselor și 

dificultăților de învățare astfel încât să se intervină în reglarea învățării și a predării 
-stimularea elevilor pentru îmbunătățirea rezultatelor, pentru obținere de progres școlar 
-prezentarea evaluării nu ca o sancțiune, ci ca un fapt firesc 



 

 

-formarea la elevi a capacității de autoevaluare prin utilizarea unor metode, fise de lucru, chestionare, 
informarea inițială a elevilor despre competențele vizate, organizare de dezbateri care-i face pe elevi sa se 
autoevalueze și să fixeze cunoștințele, să identifice factorii care i-au dus la succes sau regres școlar. 

 IMPORTANȚA EVALUĂRII 
 O acțiune evaluativă de calitate ar putea avea efecte benefice atât pe termen scurt cât și pe termen 

lung. Pentru o evaluare de calitate și îmbunătățirea practicii evaluative se cere o fixare corectă a 
cunoștințelor prin atingerea competentelor generale și specifice dar și a obiectivelor operaționale. 

 Pe termen scurt o evaluare corectă a elevilor atrage după sine creșterea nivelului performanțelor 
școlare la clasă iar pe termen lung o rată a promovabilității anuale/ciclu de învățământ sau examene 
naționale.  

 
Bibliografie:  
METODE INTERACTIVE, repere ale învățământului actual- Material elaborat de CCD Hunedoara 

2015.  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. BIȚĂ PAULA 
LICEUL TEORETIC BECHET/ BECHET 

 
 Evaluarea reprezinta 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,cuantificare rezultatelor școlare prin procedee specifice,utilizand instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
 * aprecierea acestor rezultate,pe baza raportării la un sistem de valorii,a unor criterii unitare 

emițandu-se o judecată de valoare’ 
 * formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 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. 
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METODE ȘI TEHNICI ALE EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR: BĂLU DIANA – MIHAELA 
C.S.E.I. “CONSTANTIN PUFAN”, DR.TR.- SEVERIN 

 
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. 

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. 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. 

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 se pot 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; 
 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; 
• “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
După principiul temporalității: 
• 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). 
După 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. 

După functii indeplinite: 
• Evaluarea iniţială: 
o funcţie diagnostică; 
o funcţie prognostică. 
După modalitati de realizare: 
• Evaluarea iniţială: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 



 

 

o testele. 
o acestea. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – REPER PENTRU ADAPTAREA 
PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BĂNĂRESCU MONICA - MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIZIL, JUD. PRAHOVA 
 
Aplicată în domeniul instruirii, evaluarea este procesul de apreciere a calităţii sistemului educaţional. 

Prin actul evaluării, cadrul didactic poate supraveghea îndeaproape programul de instruire. Evaluarea este 
o activitate complexă care priveşte efectele directe ale relaţiei profesor-elev. 

Evaluarea este cea mai importantă etapă în procesul de învăţare. Ea are ca obiectiv determinarea 
eficienţei învăţământului prin raportarea rezultatelor obţinute de elevi în procesul instruirii la obiectivele 
stabilite. 

Ea este componenta care poate oferi feed-back şi poate fi utilizată pentru a stabili modul optim în 
care procesul de învăţare trebuie să continue, de aceea obiectivitatea evaluării este foarte importantă. O 
evaluare eficientă ajută învăţătorii şi elevii să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele instruirii, 
progresul la învăţătură, dificultăţile în învăţare, să identifice posibilităţile alegerii celor mai bune căi pentru 
eficientizarea actului de predare şi să ofere feed-back-ul necesar factorilor de decizie şi părinţilor.  

Rezultatele obţinute prin activităţile de evaluare trebuie să-i ofere învăţătorului informaţiile necesare 
adaptării metodelor de lucru viitoare la situaţiile concrete manifestate în evoluţia fiecărui elev, a clasei de 
elevi în ansamblu. Prin urmare, orice acţiune de evaluare are un caracter formativ; pe baza ei învăţătorul 
poate trage cele mai potrivite concluzii care să-1 conducă până la schimbarea modalităţilor de desfaşurare 
a procesului de învăţământ în funcţie de neîmplinirile surprinse la elevi, de aprecierea rezultatelor obţinute 
de elevi, la un moment dat, la învăţătură. 

După modul care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, evaluarea poate fi de trei tipuri : 
- Evaluare iniţială (realizată la începutul procesului de predare-învăţare); 
- Evaluare continuă (realizată pe parcurs); 
- Evaluare finală (realizată după o secvenţă de timp bine precizată – semestru, sfârşit sau început de 

ciclu şcolar etc.). 
Evaluarea iniţială sau predictivă este de o mare importanţă psihologică şi pedagogică. Ea se 

efectuează la începutul unei activităţi de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ) în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc, a gradului în 
care stăpânesc cunoştinţele şi dacă şi-au format capacităţi necesare asimilării conţinutului etapei care 
urmează.  

Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de instruire. Ceea ce 
influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.  

Subliniind importanţa acestui tip de evaluare, D. Ausubel afirma: ,,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. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-1 în consecinţă".19  

Diagnosticul instruirii trebuie practicat la începutul unui nou ciclu de instruire, precum şi de câte ori 
învăţătorul preia un nou colectiv de elevi. A cunoaşte nivelul iniţial înseamnă a soluţiona, în mod conţient, 
o multitudine de aspecte metodologice privitoare la activitatea de învăţare ulterioară. 

Acest tip de evaluare are o însemnătate deosebită la începutul semestrului sau anului şcolar, deoaece 
ne ajută să reconsiderăm planificarea, să revedem ritmul de parcurgere a materlei şi gradul de aprofundare, 
precum şi metodele folosite. 

Pe baza evaluării iniţiale determinăm nivelul de pregătire al elevilor, exprimat în volumul şi calitatea 
cunoştinţelor însuşite, priceperile, deprinderile şi aptitudinile lor intelectuale, nivelul de dezvoltare a 
proceselor intelectuale, lacunele în pregătirea lor etc. 

Cunoaşterea acestor achiziţii de către învăţător este absolut necesară pentru proiectarea şi asimilarea 
conţinutului instruirii în etapa următoare, cât şi pentru stabilirea direcţiilor şi modalităţilor adecvate de 
acţiune corectivă şi ameliorativă. 

 
19 Ausubel, D. şi  Robinson, F., Învăţarea în şcoală, E.D.P., Bucureşti, 1981; 



 

 

Datele obţinute prin evaluările de această natură ajută la conturarea activităţii următoare în trei 
planuri:  

- modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut; 
- organizarea unui program de recuperare pentru întreaga clasa; 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire, programe de recuperare pentru unii elevi. 
Această formă a evaluării are două funcţii: 
a) Funcţie diagnostică: profesorul cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor săi, achiziţiile şi 

lacunele pe care trebuie să le remedieze, astfel încât sarcina sa este de a acţiona în vederea asigurării 
nivelului performanţei şcolare. 

b) Funcţie prognostică: se referă la faptul că rezultatele evaluării iniţiale îl ajută pe profesor 
să proiecteze condiţiile noului program. 

În scopul evaluării iniţiale se dovedeşte deosebit de utilă aplicarea unor probe de inventariere, teste 
raportate la problemele esenţiale care constituie premisele însuşirii cunoştinţelor şi formării capacităţilor. 

Elaborarea testelor predictive implică definirea retroactivă a obiectivelor pedagogice terminale ale 
anului şcolar precedent (capitol, grup de lecţii, materia unui semestru) în vederea stabilirii capacităţilor pe 
care toţi elevii ar trebui să le posede cel puţin până la nivelul performanţei şcolare minimal acceptabile. 

Pe baza inventarului de obiective se pot elabora teste predictive alcătuite din itemi care verifică 
nivelul de realizare al principalelor obiective. 

În concluzie, trebuie să cunoaştem situaţia şcolară de plecare a elevilor noştri, potenţialul de care 
dispun aceştia şi organizarea programului de recuperare pentru întreaga clasă constând în adoptarea unor 
măsuri de sprijinire. Învăţătorul va putea acţiona sprijinind fiecare copil, potrivit particularităţilor sale 
biopsihice, în procesul de adaptare şi integrare şcolară. 
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*Radu, Ion, T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, E.D.P., Bucureşti, 1981; 



 

 

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE 
MODERNE DE EVALUARE IN TEHNICA 

 
PROF. ING. BANDI ANDREA MONICA 

COLEGIUL TEHNIC ,,ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE 
 
Evaluarea este o activitate complexă de apreciere a modului comun de lucru al profesorului şi 

elevilor săi, în efortul de realizare a obiectivelor didactice proiectate, la un nivel de performanţă cât mai 
ridicat.  

Unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la încrederea publicului în sistemul de 
învăţământ este calitatea evaluării. Procesul de evaluare trebuie să fie atât de riguros, cât şi corect. Pentru 
a trezi încredere, evaluarea trebuie să fie: validă, credibilă, practică, corectă şi utilă. Indiferent că este 
aplicată prin intermediul examenelor scrise, întrebărilor orale, testelor practice, testelor online pe calculator, 
sau al ori căror altor mijloace, principiile rămân aceleaşi. 

Cum evaluăm? 
Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm atenţia asupra 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi 
acesta să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Selecţia pe care am operat-o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne de evaluare include: 
hărţile conceptuale, metoda R.A.I. şi proiectul. 

1. Hărţile conceptuale 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, cunoştinţe 
internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi integrând 
cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare, ia forma unei reprezentări grafice . 

 
a. Hărţi 

conceptuale tip “pânză 
de păianjen” 

 
b. Hartă 

conceptuală ierarhică 

 
c. Harta 

conceptuală lineară 

 
d. Sisteme de 

hărţi conceptuale 

Exemplu : Disciplina : Măsurari electrice  în c.c ,   Clasa : a IX-a 

Pe baza cunoştinţelor teoretice dobândite, veţi realiza o hartă conceptuală a elementelor pasive de 
circuit studiate, în care să se regăsească:  

- definirea elementelor pasive de circuit (R;L;C); 
- reprezentările grafice ale elementelor (simbolul); 
- clasificarea elementelor pasive; 
- parametrii specifici ai elementelor pasive; 
- marcarea elementelor pasive; 
- utilizarea elementelor pasive. 

                                                     
 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin 
întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” Denumirea acestei metode provine de la asocierea 
iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. 

 3. Proiectul Reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” . Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp 
(câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 

 

 
 

Exemplu : Disciplina : Disciplina : Măsurari electrice  în c.c. ,  Clasa : a IX-a 

    Proiectului necesită o perioadă de timp 3 săptamâni şi va fi sarcină de lucru individual. Tema pentru 

proiect : Efectele curentului electric. 

Proiectului trebuie să respecte următoarea structură  

a. Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, şcoala, clasa, perioada de 

realizare); 

b. Cuprinsul (se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor); 

c. Introducerea (se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic); 

d. Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins; 

e. Concluzii; 

f. Bibliografie; 

g. Anexe. 

Elevii desfăşoară cercetări, colectează date, realizează proiectul şi–l prezintă la scurgerea celor 3 

săptămâni. Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, 

a activităţii elevului. 

 

Exemplu : Disciplina : Măsurari electrice  în c.a. , Clasa : a X-a 

După terminarea predării lecţiei ,, Mărimi caracteristice regimului sinusoidal ”   o metodă de 

evaluare  interactivă este metoda R.A.I. (Răspunde – Aruncă – Interoghează). Metoda se desfăşoară sub 

forma unui joc. Se precizează conţinutul  supus  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 oferă 

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 evaluate. La final, profesorul va clarifica 

eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA EDUCAȚIE FIZICĂ 
 

PROF: ELENA BANIȚĂ 
COLEGIUL NAȚIONAL DR. IOAN MEȘOTĂ, BRAȘOV 

  
 Evaluarea, înţeleasă ca una dintre cele trei operaţii ale sistemului de învăţământ, este o etapă 

necesară ce se constituie ca un act integrat activităţii pedagogice. 
Evaluarea în activitatea de educaţie fizică, reprezintă un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea inițială se utilizează în scopul culegerii de informații despre stadiul în care se află elevii 

din punct de vedere al dezvoltării fizice, al gradului de dezvoltare al calităților motrice , al nivelului de 
cunoștințe, priceperi și deprinderi motrice generale și specifice. 

Aplicarea acestui de tip de evaluare se poate realiza : la început de an școlar, pe parcursul anului 
școlar, înaintea inceperii activității de predare a diferitelor cicluri tematice. 

În perioada de iarnă se pot folosi instrumente pentru evaluarea inițială specifice pentru a investiga 
nivelul de dezvoltare al calității motrice forță, sau execuției elementelor de gimnastică acrobatică, fapt ce 
permite profesorului distribuirea elevilor pe diferite grupe valorice. 

Rezultatele evaluării inițiale stau la baza dirijării procesului instructiv educativ. 
Procesul de cunoaștere a elevilor este permanent și ritmic. 
În educaţie fizică, unde în principal se urmăreşte dezvoltarea fizicului uman, evaluarea este, în 

principal, 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:  
 1) cantitatea de informaţie sau experienţa acumulată de elevi în:  
- metode de evaluare parţială şi globală; 
2) de axa temporală în care se realizează verificarea în: 
- metodele de evaluare iniţială, continuă şi finală. 
Ca şi la celelalte discipline de învăţământ, şi în educaţie fizică, evaluarea posibilităţilor activităţii 

fiecărui elev incepe de la verificarea iniţială, de început, care se raportează la achiziţiile finale. Modul de 
verificare şi apreciere în învăţământul şcolar şi în antrenamentul sportiv se realizează cu ajutorul testelor 
de evaluare. 

În educaţie fizică, evaluarea reprezintă o componentă esențială a 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, calificativelor în catalog).  
 
 Utilitatea evaluărilor inițiale constă în cunoașterea stadiului de pregătire al elevilor, constatarea 

progresului realizat de elevi prin comparație cu etapa anterioară, selecționarea celor mai potrivite metode 
și mijloace pe care profesorul le aplică în procesul de exersare, în mod diferit față de cele selecționate inițial, 
la intocmirea planificării calendaristice. 

 
Bibliografie: 
Eugeniu Scarlat, Mihai Bogdan Scarlat, ”Educație fizică și sport ”, Ed. Didactică și Pedagogică, 

București, 2003. 



 

 

CE ESTE EVALUAREA ? 
 

PROF.EC. BĂNICĂ MARIAN 
COLEGIUL ECONOMIC *MARIA TEIULEANU * PITESTI 

 
 Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-predare-

evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare.De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor , pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar.  

Elementele evaluării sunt: 
• Informaţiile care privesc nivelul de cunoştinţe şi competenţe al elevilor, permiţând formularea 

aprecierilor; 
• Aprecieri, estimari ale situaţiei prezente sau prognoze ale celei viitoare; 
• Decizii care privesc modalităţi de acţiune ; 
Etapele procesului de evaluare : 
a) precizarea domeniului de aprecieri : 
-volumul de cunoştinţe ; 
-înţelegerea şi interpretarea cunoştinţelor ; 
-aplicaţii ale informaţiilor însuşite ; 
-abilităţi intelectuale de ordin general ; 
b)descrierea informaţiilor necesare şi depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor ; 
c)stabilirea graficului şi modului de obţinere a informaţiilor necesare ; 
d)alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor ; 
e)elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune 
Funcţii principale şi specifice ale evaluării. 
• Funcţia diagnostică - ce vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora ; 
• Funcţia prognostică-care anticipeaza performanţele viitoare ale elevilor; 
• Funcţia de selecţie- permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor ; 
• Funcţia de certificare-care relevă competenţele ţi cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu/formă de 

şcolarizare. 
• Funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin 

valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activităţi 
• Funcţia de orientare şcolară-intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie. 
• Realizarea acestor funcţii ale evaluarii presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, 

diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. 
Momente şi modalităţi de realizare a evaluării 
Metodologia evaluării de proces (a rezultatelor şcolare) presupune răspunsuri la urmatoarele 

întrebări: 
a)Pe cine evaluăm ?-toţi elevii, ca grup 
 -elevii luaţi individual; 
 -un anumit grup (de vârstă) 
b) Când ?-de câteva ori pe an, la diferite date ; 
 -la date fixe ; 
 -continuu ; 
c)Prin ce mijloace ? 
 -probe scrise, orale, practice 
 -observaţia directă în clasă ; 
 -referate, proiecte, teme pentru acasă ; 
 -portofolii ; 
d)Pentru cine ? 



 

 

 -elevi, părinţi ; 
 -profesori, factori de decizie ; 
 -instituţii care vor angaja viitori absolvenţi ; 
e)In funcţie de ce ?  
 -obiective curriculare ; 
 -standarde şi criterii de evaluare formativ-educativă 
Evaluarea poate fi : continuă sau periodică. 
Se realizează : -la începutul programului de instruire ; 
 -pe parcurs ; 
 -secvenţial ; 
 -în final ; 
Modalităţile de realizare a evaluării se structurează în funcţie de momentul aplicarii, în: 
• Evaluare iniţială 
• Evaluare continuă (formativă) 
• Evaluare cumulativă (sumativă,globală) 
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EVALUAREA INIŢIALӐ LA CLASA PREGӐTITOARE 
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ȘCOALA GIMNAZIALӐ ,, AL. IOAN CUZA” BRӐILA 

 

 Procesul de adaptare începe cu venirea ape lume a fiinţei umane şi continuă pe tot parcursul vieţii. 
Ȋn fiecare etapă din dezvoltarea sa ontogenetică , fiinţa umană suferă restructurări biopsihice care fac ca 
adaptarea să fie dinamică şi diferită de la o etapă la alta. Pentru a se realiza o bună adaptare şcolară este 
necesar ca şi în etapele anterioare acest proces să fi fost susţinut şi controlat. Se impune astfel, realizarea 
unei evaluări iniţiale bine structurate, astfel încât rezultatele acesteia să ajute în mod real la organizarea 
demersului didactic ulterior. Vorbind despre evaluarea iniţială , este necesară o definire a termenilor 
implicaţi în descrierea acestui process. 

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.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. 

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". 

 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. 

La clasa pregătitoare vor fi utilizate acele metode care se adaptează vârstei copiilor. Un instrument 
eficient 

în conceperea probelor de evaluare îl reprezintă ,, tabloul normalităţii vârstei ( 6 ani)” ( Badea, 1997). 
Voi prezenta în continuare o selecţie din acest tablou, de un real folos în conceperea şi interpretarea 
evaluării iniţiale la clasa pregătitoare. 

  
CȂMPUL PSIHOCOMPORTAMENTAL- sistemul acţiunii totale 
1. coordonarea oculomotorie: desenează un romb după model; redă mai bine proporţiile în desen ( ,, 

omuleţul”) 
2. orientarea în schema corporlă proprie: execută cu uşurinţă mişcări de orientare stânga- dreapta; 
3. orientarea spaţio-temporală: intuieşte spaţiul distinct de timp ( aici-acolo, acum-apoi) 



 

 

4. autonomia: execută acţiuni simple , bazate pe relaţii contrare ( a astupa- a destupa, a coase, a 
descoase 

5. calităţi în acţiune: confecţionează manual obiecte simple, perfecţionându-şi mişcările de selecţie; 
are mai multă rapiditate în acţiune ( selectează, clasifică prompt diferite imagini) 

  
  



 

 

 CȂMPUL PSIHOCOMPORTAMENTAL- sistemul cognitiv- aptitudinal 
1. percepţia: percepe auditiv toate fonemele limbii române; indică şi denumeşte 6-7 culori sau nuanţe; 
2. atenţia: are atenţie concentrateă desprinsă de obiectul concret 
3. memoria-reprezentarea: recunoaşte corect 2-3 litere; recunoaşte elementele omise din desen; 

compară din memorie două obiecte; denumeşte trei momente principale ale zilei şi relatează activităţile 
obişnuite pentru acestea; cunoaşte şi denumeşte 3-4 anotimpuri şi precizează obiectele de imbrăcăminte-
încălţăminte folosite; enumeră 5-7 zile din săptămână; recunoaşte silabele omise din cuvânt şi cuvintele 
omise din propoziţii; 

4. gândirea-învăţarea: relatează mai pe larg despre trei imagini date; defineşte 4 obiecte sau fiinţe; 
stabileşte asemănări între obiecte date; foloseşte forme complexe de comparaţie ( cald, călduţ-fierbinte); 
denumeşte termeni din sfera a 4-5 noţiuni generale ( îmbrăcăminte, mobilă, vehicule, jucării); are cunoştinţe 
elementare despre unele meserii 

5. limbajul: are vocabular cu peste 3500 de cuvinte; pronunţă corect cele mai dificile sunete ( r, ş); 
numără peste 10 cuburi 

6. imaginaţia: este centrată pe fabulos ( născoceşte şi amplifică întâmplări) 
7. aptitudinile: manifestă aptitudini sportive 
  
 CȂMPUL PSIHOCOMPORTAMENTAL- sistemul motivaţional-afectiv 
1. trebuinţele:poate efectua sarcini fără să aibă la vedere obiectul recompensei 
2. tendinţe , dorinţe, aspiraţii: doreşte şi trăieşte intens lauda şi dojana; aspiră la succes în joc 
3.  interesele: are interes pentru jocuri de îndemânare 
4. scop-mijloc: se conformează scopului fixat anterior putând renunţa la dorinţe trecătoare; îşi 

stabileşte calea de acţiune 
5. afecte-sentimente: îşi poate stăpâni impulsivitatea, devenind mai prudent; manifestă veselie în 

jocuri colective şi în reuşita proprie. 
 
 CȂMPUL PSIHOCOMPORTAMENTAL- eul şi lumea 
1. conştiinţa de sine: este mai reţinut, se controlează; dovedeşte conştiinţă de sine în acţiune 
2. conştiinţa de alţii: comunică mai uşor cu persoane adulte străine, este mai receptiv şi răspunde mai 

prompt la solicitările acestora; 
3. este gelos şi are dificultăţi în relaţiile cu fraţii; are relaţii conflictuale în grup pentru încălcarea 

normelor învăţate; colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini 
4. atitudinea faţă de norme şi valori: transformă în obişnuinţă deprinderea de ordine;cunoaşte reguli 

de comportare mai complexe;încearcă să se clarifice asupra lucrurilor şi situaţiilor prin ,, de ce” şi ,, de ce 
“ justificativ. 

Luând în considerare şi competenţele precizate în programa pentru învăţământul preşcolar- grupa 
mare 

se poate concepe o evaluare iniţială complexă şi completă , un adevărat ghid al orientării demersului 
didactic spre reuşita şcolară a copilului. 
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EVALUAREA LA CICLUL PRIMAR 
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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. 

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 
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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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 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. 

Aceasta 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. 

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 sau pe grupe). 
 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. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor 
posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. 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. 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. 

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. 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 între-bări şi răspunsuri, de a dialoga, de a 
identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a in-tegra 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 ima-gini); c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); e) 
completarea unor dialoguri income-plete. 

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 favori-zează 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. 
 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. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

BANU MONICA 
 
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 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. 

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. 

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 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. 

• 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 pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” 
 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. 

Așadar, evaluarea initială este startul în plecarea spre un bun act educational, startul în inițierea 
formării calitative a preșcolarilor, dându-ne posibilitatea modelării acestora. 

 



 

 

EVALUARE INIŢIALĂ PENTRU GRUPA MICĂ-MODEL 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR BAR EMOKE 
CENTRU ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ CRISTAL ORADEA 

 
1. Planificarea evaluării( pe domenii-conţinând tema,mijlocul de realizare, itemii supuşi evaluării şi 

punctajul acordat): 

 

Domeniul  Tema Itemi de evaluare  Punctaj 
Domeniul: 
Dezvoltarea 
limbajului, a 
comunicării 
şi a 
premiselor 
citirii şi 
scrierii  

Joc didactic: 
,, Poveştile copilăriei ” 
 

1. Recunoaste personajele din poveştile 
prezentate 
2.Formulează propozitii simple. 

2p 
 
2p 

Convorbire: 
 „Cine știe-o poezie?” 

3.Recită poeziile cu intonaţie; 2p 

Domeniul: 
Dezvoltarea 
cognitivă şi 
cunoaşterea 
lumii  
 

Joc didactic: 
 ,,Ce este și cum vorbește?” 
(onomatopee)  
 
 
 

1.Denumeşte păsările şi animalele din imagini  
2.Precizează onomatopee de la animale 
cunoscute  
3.Idetifică unele sunete ale animalelor din 
mediului înconjurător 

2p 
 
2p 
 
2p 
 

Convorbire 
,,Cu ce animale mă joc?”  

4.Cunoaște reguli de protecție a mediului 
înconjurător 
5. Respectă reguli de conviețuire socială 

2p 
 
2p 

Joc didactic  
,,Ne jucăm cu jucăriile mari și 
mici ”(sortare obiecte) 

6.Recunoaste obiectele oferite 
7.Grupează după formă și mărime 
 

2p 
2p 

Exerciții cu material 
individual: 
,,Grupeză cum îți spun” 

8. Deosebește obiectele şi le grupează 
corespunzător 

2p 

Domeniul: 
Dezvoltarea 
socio-
emoţională 

Joc exercițiu: 
,,Pe mine mă cheamă” 
 
 

1.Cunoaşte şi respectă normele de comportare 
în societate 
2. Recunoaşte băiatul sau fetiţa; 
3. Se prezintă  

2p 
 
1p 
1p 

Joc didactic: 
 ,,Așa da, așa nu!” 
 

4.Manifestă atitudini pozitive față de diferite 
situații 
5.Recunoaște regulile de comportare 
6. Folosește formulele de politețe 

2p 
 
2p 
2p 

Domeniul: 
Capacităţi 
şi atitudini 
de învăţare  

Lipire, aplicatie:  
,,Grădiniţa mea” 

1.Asamblează și lipește părțile componente 
pentru a obţine un întreg  

2p 

 Motolire: 
,,Biluţe colorate” 

2.Respectă tehnica de lucru pentru mototolirea 
hartiei glasate. 

2p 

 *Desen: 
 ,,Primul meu desen” 
 

3. Recunoaşte şi denumeşte culorile de bază 
4. Aplică culorile cu pensula şi realizează 
tema 

2p 
2p 

Cântec: 5.Ascultă şi interpretează cântece simple  2p 



 

 

,,Cântă cu mine” 6.Cântă cu dezinvoltură colectiv, în grup mic 
sau individual 

2p 

Domeniul 
Dezvoltarea 
fizică, a 
sănătăţii şi a 
igienei 
personale 

Ansambulu de exerciții: 
,,Păpușa face gimnastică” 
 

1. Execută corect acțiunile motrice împreună 
cu educatoarea pentru anumite segmente ale 
corpului 
2. Merge pe loc și se oprește la semnal 

2p 
 
 
2p 

Joc de mișcare: 
,,Cine dansează mai frumos?” 

3.Execută mișcările sugerate de textul 
cântecului  

2p 

Puncatj total acordat=50p  
2.Tabel centralizator cu rezultatele obţinute: 

Nume 
copil 

Procentaj obţinut pe domenii 
Dezvoltarea 
limbajului 

Dezvoltare 
cognitivă 

Dezvoltare 
socio-
emoţională 

Capacităţi şi 
atitudini de 
învăţare  

Dezvolatre 
fizică  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
3.Mod de calcul al procentajului: 
Procentaj obţinut=Punctajobţinut*100/puntaj total  
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, PUNCT DE PORNIRE ÎN DEMERSUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. BAR IOANA- DANIELA 
GPP NR. 30, ORADEA 

 
Noul Curriculum pentru educație timpurie din 2019 vine cu o viziune schimbată în ceea ce privește 

aplicarea acestuia, în sensul că educatoarea în urma evaluărilor inițiale trebuie să selecteze, de la fiecare 
domeniu de dezvoltare, comportamentele așteptate de la copii și dimensiunile de dezvoltare vizate pentru 
perioada imediat următoare eșalonțndu-le în timp. Schimbarea de paradigmă pe care o aduce Curriculum-
ul actual evidențiază faptul că se pleacă de la necesitatea de a cunoaște nivelul de dezvoltare al fiecărui 
copil, pentru ca apoi să se urmărească dezvoltarea optimă a fiecăruia, pe toate cele 5 domenii de dezvoltare, 
spre deosebire de prececentul Curriculum în care se pleca de la obiectivele cadru și de referință structurate 
pe cele 5 domenii experiențiale, prierzându-se astfel din vedere urmărirea dezvoltării copilului în favoarea 
achizițiilor de tip școlar. 

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 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 curriculumului, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea 
unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 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. 

In cele ce urmează am să prezint felul în care am conceput evaluarea inițială pe domenii de dezvoltare 
din punct de vedere al comportamentelor vizate, al itemilor formulați și al activităților desfășurate, pentru 
domeniul de dezvoltare socio-emoțională, grupa mare. 

Comportamente vizate Activități  Item 
  

 Abilități de interacțiune cu adulții și copiii de vârste apropiate 
 
• Manifestă 
încredere în adulții 
cunoscuți/ interacționează 
cu aceștia/ cere ajutorul 
acestora când are nevoie 
• Interacționează 
pozitiv cu copiii de aceeași 
vârstă 

ADP 
Bine v-am regasit, 

dragi colegi! / Ce mica-i 
vacanța mare / Amintiri am 
depanat și ziua s-a încheiat 
/ Împreună, orice rezultat e 
mai bun / Ajutorul meu, ți-
l ofer mereu 

Joc liber 
ADE - Povață pentru 

viață - DOS 

1. Interacționează cu ușurință cu 
adulții din grădiniță – 1p 

2. Se desparte cu ușurință de membrii 
familiei – 1p 

3. Interacționează adecvat cu adulții, 
(fără să-i întrerupă și răspunzănd la întrebări) 
– 1p 

4. Cere ajutorul adultului când are 
nevoie – 1p 

5. Interacționează din proprie inițiativă 
cu copii de aceeași vârstă – 1p 

6. Cere și oferă ajutor altor copii – 1p 
 

Comportamente prosociale de acceptare și respectare a diversității 



 

 

 

 
• Recunoaște, 
apreciază și respectă 
asemănările și deosebirile 
dintre oameni 
• Percepe regulile și 
efectele acestora 
• Manifestă 
empatie față de celelalte 
persoane din mediul 
apropiat 

ADE 
Cât de mult am 

crescut, de când nu ne-am 
văzut / Si eu am fost 
pedepsit când… / Ce faci 
când…. / Vreau sa fiu 
prietenul tău 

Joc liber 
ALA 
Antrenorii de talente 

– JR / Completează ce 
lipsește – JM 

ADE - Povață pentru 
viață/ Carnavalul 
personajelor vesele - DOS 

1. Percepe asemănari și deosebiri între 
copii – 1p 

2. Acceptă diferențe și similarități între 
preferințele copiilor- 1p 

3. Lucrează/ se joacă fără să îi 
deranjeze pe ceilalți – 1p 

4. Își adaptează comportamentul în 
funcție de regulile diferitelor situații – 1p 

5. Își exprimă dezacordul față de 
comportamente incorecte – 1p 

6. Ține cont de dorințele și nevoile 
altor copii – 1p 

7.  Evită situațiile care duc la conflict – 
1p 

8. Împărtășește și discută despre 
trăirile sale emoționale -1p 

Conceptul de sine 
• Își promovează 
imaginea de sine prin 
manifestarea sa ca 
persoană unică, cu 
carcteristici specifice 
 

ADP Vreau să fiu…/ 
As vrea să devin… 

Joc liber 
ALAObiective 

vizitate în vacanță – Ș / 
Acesta sunt eu - B  

1. Cunoște ziua, luna,orașul, tara în 
care s-a născut -1p 

2. Impărtășește informații despre sine -
1p 

3. Își exprimă interesul pentru anumite 
activități/jocuri -1p  

Autocontrol și expresivitate emoțională 

• Recunoaște și 
exprimă emoții de bază 
• Își reglează 
trăirile emoționale 

ADP Prieten bun, te 
îmbrățișez cu drag / De 
cine mi-a fost cel maid dor 

ADE Jurnalul 
vacanței mele – pictură / 
Peștișorul curcubeu – act 
practică 

ALA Samba 
poveștilor – euritmie / 
Sfoara buclucașă – joc 
distractiv 

1. Își controlează exprimarea 
sentimentelor -1p 

2. Își controlează furia, rămânând calm 
când nu reușește să realizeze ceva – 1p 

3. Își exprimă emoțiile prin joc și 
activități artistice – 1p 

4. Împărtășește celorlalți, copii sau 
adulți, emoțiile sale – 1p 

 

Punctaj 16-21 p CA 10-15 p CD 1-9 p NS 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNV. BARCAN TATIANA 
 
 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 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.  

 Cel mai frecvent folosite metode alternative de evaluare sunt: testul de evaluare initiala, observarea 
sistematică a activității și comportamentului elevilor, referatul, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 
Fiecare din aceste metode oferă o serie de informații utile, dificil de obținut prin mtodele convenționale. 

Observarea comportamentului elevului pe parcursul activităților didactice oferă un flux natural de 
manifestări și comportamente, interese, motivația de învățare, atitudini sociale.  

 Pentru un examen obiectiv și sistematic al randamentului școlar, a eficacității metodelor de predare 
este nevoie de o serie de metode de evaluare. Acestea se clasifică în metode tradiționale și metode moderne. 
Metodele tradiționale se împart la rândul lor în probe orale, scrise și practice.  

 Probele orale au la bază învățarea prin descoperire ce are la bază implicarea atât a elevilor, cât și a 
profesorilor în expunerea informațiilor dobândite în urma actului de învățare și un feed-back imediat. 
Asigura o dezvoltare a capacității de comunicare a școlarului, oferă posibilitatea elevului de a-și clarifica 
anumite neînțelegeri și verifică o plajă largă de cunoștințe pe care elevul le posedă. Poate îmbunătăți 
totodată capacitatea de argumentare și de susținere a unei idei coerent și logic. Dintre dezavantaje amintim 
timpul mare alocat, subiectivismul, nivel scăzut de validitate și fidelitate, dificultate în sistematizarea și 
evaluarea unora dintre răspunsuri.  

 O altă metodă tradițională de evaluare cu un grad mai mare de obiectivism și cu mult mai eficient 
comparativ cu evaluarea orală este evaluarea scrisă. Prin fișe de lucru, teze, teste, lucrări de control reușesc 
să acopere un conținut unitar de evaluat și același nivel de dificultate pentru toți elevii. Este mult mai facil 
să fie comparate rezultatele elevilor, sistematizarea rezultatelor. În ceea ce privește factorul uman, 
favorizează elevii ce au dificultăți de comunicare, elevii au suficient timp cât să își redacteze răspunsurile 
în ritmul propriu. O metodă de evaluare scrisă ce acordă note sau calificative și permite o ierarhizare după 
rezultatele obținute este testul docimologic. Dintre dezavantaje amintim faptul că feed-back- ul nu este la 
fel de rapid, pot exista neconcordanțe între obiectivele stabilite și conținutul testului. 

 Odată cu evoluarea și dezvoltarea constantă a învățământului trecerea de la metode tradiționale la 
unele mai moderne presupune și modificarea perspectivei practicelor de evaluare. Trebuie avută în vederea 
un proces sistematic de îmbinare a trecutului cu prezentul. O continuă acțiune de inovare sistematică 
presupune un caracter complementar sau alternativ al modalităților de evaluare. Profesorul are o mai mare 
libertate de evaluare, de notare a elevului, copilul poate căpăta noi aptitudini și informații pe parcursul 
evaluării. Nu are neapărat în plan evaluare memoriei școlarului, cât o gama mai completă de aptitudini 
precum căutarea de informații, dezvoltarea unui spirit analitic și critic în ceea ce privește utilizarea sau nu 
a acelor informații, creativitatea și chiar uneori inteligența afectivă. 

 Implicarea activă mai subliniază și nivelul de interes al școlarului în propria sa formare și dezvoltare 
cognitivă deoarece există o oarecare libertate în efectuarea evaluării. Această responsabilizare a elevului o 
transformă într-o experiență mult mai personală, sunt asociate emoții și reacții.  

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” Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR CU 
CERINȚE EDUCATIVE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BARDAN MARINELA 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOI 
LOCALITATEA: PLEȘOI 

JUDEŢUL: DOLJ 
 
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..  

 
Bibliografie: 
-Alois Gherguţ, Evaluare şi intervenţie psihopedagogică, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
-Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999 



 

 

PORTOFOLIUL DE EVALUARE FORMATIVA LA LIMBA FRANCEZA - 
CLASA A VI A 

 
PROF. BÂRLOG ELENA MARCELA 

LICEUL TEORETIC TEIUŞ 
 
Portofoliul de Evaluare Formativa la Limba franceza - clasa a VI- a, este un sistem practic şi modern 

ce facilitează supervizarea parcursului educational al elevului de către profesori. In acelasi timp, elevii îşi 
pot autoevalua în permanenţă performanţele şcolare. 

Populara si sub denumirea „mapa de teste a elevului”, datorita faptului ca testele pot fi corectate, 
detasate si indosariate, lucrarea structureaza continuturile programei in peste 30 de teste anuale, grile de 
evaluare si autoevaluare pe baza unor descriptori de performanţă 

Pentru clasa a VI-a, cele 30 de teste sunt reunite în 5 secvenţe de evaluare, în care textele-suport 
selectate sunt exploatate, mai întâi, din punct de vedere tematic. Astfel temele propuse sunt : 

1. Familia, 
2. Şcoala,  
3. Hobby-uri  
4. Aventură , 
5. Călătorie- destinaţii de vacanţă .  
Fiecare dintre cele 30 de teste ale portofoliului, pornind de la un text-suport, cuprinde cerinţe de 

evaluare a căror dificultate se accentuează spre final, prin trecerea de la itemii ce vizează evaluarea 
competenţei de utilizare în scris a limbii franceze spre cei care abordează gradual textul, evaluând 
comprehensiunea, interpretarea şi scrierea despre text. În acest mod, latura formativă a celor 30 de 
instrumente de evaluare devine mai explicită atât pentru profesor, cât şi pentru elev; rubrica de notare 
rezervată cadrului didactic şi cea de autoevaluare se raportează, astfel, nu numai la punctajul maxim alocat, 
ci şi la competenţele desprinse din modelul comunicativ-funcţional, specific disciplinei limba şi literatura 
franceze, iar cele două componente ale procesului didactic, predarea şi evaluarea, devin perfect consonante. 
Un exemplu ar fi :  

1. Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions :  
 Marseille, le 16 septembre 2017 
 
Chère Larisa 
 J’ai reçu ta lettre et je suis contente que tes vacances se passent bien. 
 Comme promis, j’ai vais te présenter ma famille. 
 Mon frère a 9 ans, il s’appelle François, il aime me taquiner, mais il est très gentil. J’ai aussi une 

grande sœur, Patricia, qui a 19 ans, elle est étudiante. El va devenir docteur. Elle est très jolie : elle a les 
cheveux blonds et bouclés et les yeux verts. 

 Ma mère s’appelle Julie, elle est pharmacienne. Elle est blonde avec les yeux bleus. Elle passe 
beaucoup temps avec nous et elle adore nous régaler avec ses petites tartes au citron. 

 Bernard, mon père, travaille comme ingénieur dans une usine automobile. 
 Un week-end sur deux, nous rendons visite à mes grands-parents maternels qui habitent dans une 

ville voisine.  
Amitiés,  
Marie-Alice  

2. Choisis la bonne case : (20 points) 
Le document que tu viens de lire est …□ carte postale □ une lettre 
La personne qui écrit ce texte est … □ une fille □ un garçon 
Elle s’appelle … □ Larisa □ Marie-Alice  
Ce texte est adressé à… □ Patricia □ Larisa  
Elle parle de…. □ ses vacances □ sa famille 

  



 

 

3. Reconnaît dans le texte les personnages. Dites-les noms : (10 points)  
Il a 9 ans. → Elle est étudiante. → 
Il est ingénieur. → Elle est blonde avec les yeux bleus.→ 
 
4. Relis le texte et complète les phrases :(20 points) 
Bernard est le….. de François et le….. de Julie.  
François est le…. de Marie-Alice et …. de Julie. 
Julie est la….. de Bernard et la …. de Patricia. 
Marie-Alice est la …. de Julie et Bernard. 
5. Qui est –ce ? Associe les éléments des deux colonnes :(20 points) 
C’est la fille de mes parents. C’est ma tante. 
C’est le fils de ma tante. C’est mon grand- père. 
C’est le père de ma mère. C’est ma cousine. 
Ce sont les parents de mon père C’est mon oncle. 
C’est la sœur de mon père ce sont mes grands- parents. 
 C’est la frère de ma mère. C’est mon cousin.  
 
5. Tu t’appelles Larisa et tu écris une petite lettre à ton amie française Marie-Alice pour présenter 

ta famille. (20 points) 
------------------, le------------ 
Chère --------------- 
 Tu m’as demande de te parler de ma famille. Alors,-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amicalement, 
--------------------------------- 
 

 
 + 10 points d’office.  
 
 



 

 

EVALUĂREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

  PROF. ÎNV.PRIMAR BARNA MIHAELA DIANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’’ION BREAZU’’MIHALŢ, 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. 

 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) este 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.  

 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 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 SI TEHNICI INOVATIVE DE EVALUARE A BASMELOR IN 
GRADINITA 

 
BĂRUȚIA DACIANA SIMINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LAZURI DE BEIUȘ 
 
Metodele se aleg în funcţie de tipul de activitate,nivelul de pregătire al copiilor şi mai ales de 

obiectivele urmărite.Este important ca,înainte de a alege,să lecunoastem foarte bine,astfel încât alegerea să 
fie potrivită grupei cu care lucram.Dintre metode şi tehnici interactive folosite în activităţile mele amintesc 
câteva: 

I. Predarea-invatarea reciprocă 
• Este o strategie de învăţare prin studiu pe text/imagine pentru dezvoltarea comunicării copil-copil 

şi experimentarea rolului educatoarei; 
• Beneficiază de patru strategii de învăţare-rezumatorii,întrebătorii,clarificatorii,prezicătorii şi se 

poate aplica şi în joc şi în activitatea frontală; 
• Obiectivele acestei metode sunt: înregistrarea performantelor individuale prin exersarea capacităţii 

de a-şi valorifica experienţa de învăţare,învăţându-i pe alţii,implicarea activ participativa a copiilor la 
activităţile de grup şi frontale,dezvoltarea încrederii în relaţionare şi asumarea responsabilităţilor. 

Exemplificare: "Cenuşăreasa" 
1.Se selectează fragmentul care întruneşte cele patru condiţii ale stratetgiei. 
2.Se prezintă conţinutul povestii însoţit de imagini până la fragmentul selectat. 
3.Întreaga grupa lecturează fragmentul ce urmează a fi analizat prin aceasta metodă. 
"Dar tânărul crai,ţinu morţiş s-o ada şi stărui,ca până la urma s-o cheme,vrând-nevrând.Vezi ca fata 

avusese grijă să se spele din vreme pe mâini şi pe obraz şi,când se înfăţoşa feciorului de împărat,se înclină 
înainte-i,iar el îi întinse pantofu.Fata se aşeza pe scăunel,scoase din picior papucul de lemn ce trăgea ocale 
şi încalţa condurul,care-i veni ca turnat.Şi când se ridica faţa şi tânărul crai îi privi chipul,o recunoscu pe 
dată,că doar ea era domniţa cu care dănţuise şi care-l robise cu frumuseţea fără pereche.Şi nu-şi putu stăpâni 
strigătul..." 

4.Se formează patru grupe a câte patru copiii.Fiecare copil din grupa îndeplineşte un 
rol:rezumator,întrebător,clarificator,prezicător. 

5.Grupurile primesc aceeaşi imagine ce reflecta conţinutul textului lecturat. 
 6.Fiecare membru din grup analizează imaginea,dpv al rolurile în cinci/şapte minute. 
 7.Pe rând membrii fiecărui grup joacă rolul primit. 
 8.Au loc discuţii stimulaţie intre aceeaşi roluri. 
II. Pălăriuţele gânditoare 
• tehnica interactivă a creativităţii ce are la baza interpretarea de roluri prin care copiii îşi exprima 

liber gândirea dar în acord cu semnificaţia culorii pălăriuţelor care definesc rolul; 
• se formează grupuri de 6 copii,împărţindu-se pălăriuţele gânditoare; 
• pălăria albastra-liderul,conduce activitatea,responsabilă cu controlul discuţiilor,clarifica/alege 

soluţia corectă;pălăria alba-detine informaţii despre tema dată,face conexiuni;pălăria roşie - exprima 
emoţii,sentimente,spune ce simte;pălăria neagra-critica,identifica greşeli;pălăria verde-genereaza noi 
idei,noi soluţii;pălăria galbenă - creatorul,creează finalul,realizează beneficiile. 

Exemplificare: "Scufiţa Rosie" 
1.Se formează grupuri de şase copii. 
2.Se împart pălăriuţe gânditoare; 
3.Fiecare grup are câte o imagine din poveste. 
4.Fiecare copil va analiza imaginea din poveste din perspectiva rolului şi a pălăriei. 
5.În prima imagine -copilul cu pălăria albastră va povesti imaginea,cel albă o va caracteriza pe Scufiţa 

,cel cu pălărie roşie arata cum Scufiţa o iubeşte pe mama şi bunica şi porneşte la drum,cel cu pălăria neagră 
va critica naivitatea de a se opri cu lupul,cel cu verde va acorda variante - Scufiţa putea culege flori 
înainte,lupul o putea ajuta să-i culeagă ,pălăria gbalbena lupul putea greşi drumul . 

6.În a doua imagine copilul cu pălăria albastră va povesti imaginea,cel cu alb va enunţa pe Scufiţa 
preocupată de înfăţişarea deghizată lupului spre deosebire de chipul suav al bunici,cel cu pălărie roşie va 



 

 

interpreta uimirea faţă de înfăţişarea lupului deghizat şi frica în acelaşi timp,cel verde poate găsi varianta 
adormirii lupului de către scufiţa şi chemarea mamei şi vânătorului în ajutor,cel cu negru va scoate în 
evidenţă urâţenia şi partea întunecată,judeca recunoaşterea lupului de către Scufiţa şi vicleşugul 
animalului,cea galbenă va constata că ar fi bine să iasă din încurcătură cu ajutorul pădurarului,şi este 
interesată de cum poate ieşi bunica din burta lupului. 

7.În ultima imagine,copilul cu pălărie albastră va povesti imaginea,cel cu alb îl vacaracteriza pe 
pădurar,cel cu roşu va exprima bucuria maximă trăită la ieşirea din burta lupului,cel cu negru va judeca 
prudentă în viitorul drum spre bunica,cel cu verde prezintă pericolul pădurarului de a nu intra la bunica,sau 
de a împuşca lupul,cel cu galben va constata că tot vor ieşi tefere şi nevătămate din burta lupului sau mama 
cu pădurarul le-a scăpat de vicleşugul lupului. 

Tehnica 3-2-1 
• „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii principale sunt de 

constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, 2006, 268). 
• copii vor nota trei concepe pe care le-au învăţat, două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le 

completeze cu noi informaţii, o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o 
în cadrul activităţii de predare-învăţare.  

Exemplificare: "Păunaşul Codrilor"de Victor Eftimiu 
1.După povestirea are loc fixarea ei prin aceasta metodă,se împart grupa în trei grupe.Se arata trei 

plicuri colorate,în interior au fiecare un conţinut: 
• foaie rosie-trei cuvinte interesante din povestea de azi care pot fi pacoste,sanzaiene,chipeş precum 

şi altele-buzdugan,tartor,pricăjit etc 
• cea galbena-doua lucruri care îmi plac-curajul lui Florin,izgonirea de către Zmeu şi Muma Pădurii 

din casa lui,etc 
• cea albastra-un lucru care mă face curios,de exemplu-si-a găsit mireasa Păunaşul? 
2.La fiecare grupă se împarte câte o foaie colorată se dă timp de gândire,şi se notează pe o coală de 

hârtie albă.Se continua cu celelalte foi.La final se analizează răspunsurile. 
V. Dezbaterea 
• metoda de comunicarea orala-schimb de idei şi opinii; 
Exemplificare: "Sare în bucate"de Petre Ispirescu 
1.Educatoarea plasează pe un panou,jetonul cu imaginea împăratului şi jetonul cu imaginea fetei 

mci,fiecare dintre ele cu tabelul aferent celor două opţiuni Pro şi Contra. 
2.Copii sunt rugaţi să aducă argumente Pro şi Contra acestor personaje. 
3.Educatoarea va nota remarcile,de exemplu:Împăratul i-a dat ocazia să-şi găsească soţ pe placul 

ei,Împăratul nu a apreciat sinceritatea feţei mici,ci linguşeala celorlalte. 
4.Copii vor plasa în tabele buline galbene,pentru răspunsurile pro şi negre pentru cele contra. 
5.La final,copiii numără bulinele galbene şi negre şi trag concluzii. 
 
Bibliografie: 
Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga-Metode Interactive de grup, Editura 

Arves, 2002 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

BASA DANIELA MARIA 
 
Evaluarea este un proces didactic complex, vizează toate componentele sistemului de învăţământ 

(elevi, personal didactic, conducere etc.) şi întregul curriculum şcolar (cunoştinţe, priceperi, capacităţi, 
programe, metode de predare-învăţare, performanţe etc.). În psihologie, termenul de evaluare desemnează 
seria de operaţii prin care se ajunge la una sau mai multe judecţi de valoare privitoare la situaţii, 
comportamente, atitudini, procese, dimensiuni ale personalitţii etc.  

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. 

Structura de bază a 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). 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 iniţială se realizează şi în condiţiile în care educatorul preia spre instruire şi educare un 
colectiv de elevi al cărui potenţial nu-l cunoaşte. Această evaluare iniţială nu are neapărat rolul de control. 
Ea este utilizată pentru a cunoaşte comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea 
necesară procesului educaţional (cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc).  

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. 

Astfel, datele oferite de evaluarea iniţială conturează trei direcţii principale pe care trebuie să se 
acţioneze în planificarea activităţii pentru etapa următoare a activităţii didactice: 

- proiectarea activităţii didactice viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilităţile de care 
dispun elevii pentru realizarea sarcinilor de lucru; 

- 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 învăţatură, care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a activităţii sau adoptarea 
unor programe de recuperare individuale pentru anumiţi elevi. 

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.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. BASARAB MIHAELA AUGUSTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA” CARANSEBEȘ 

 
 Evaluarea inițială este un tip de evaluare a cărui funcție pedagogică este prioritar predictivă și care 

propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul unei activități de instruire, în vederea 
cunoașterii nivelului real de cunoștințe al colectivului de elevi în general, dar și al fiecărui elev în parte, 
oferind profesorului dar 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 
eventuale programe de recuperare. 

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. 

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), 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 această perspectivă, chiar de la începutul unei lecții, 
evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă.” 

Având atât funcţie diagnostică, cât și funcţie prognostică, evaluarea iniţială vizează “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 inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice, exemple în acest 
sens fiind harta conceptuală, investigaţia, chestionarul și testele iar datele obținute în urma evaluării 
contureaza trei direcții principale pe care trebuie să se acționeze în planificarea activității didactice: 

- conceperea modului de organizare si desfasurare a programului de instruire; 
- proiectarea activității viitoare din perspectiva adaptării acesteia la posibilitățile de care dispun elevi 

pentru realizarea sarcinilor; 
- adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiti elevi sau pentru întreaga clasă. 
Probele scrise sunt utilizate la majoritatea disciplinelor de învăţământ şi la toate nivelurile de 

şcolarizare, ele reprezentând o modalitate mai economică de verificare deoarece permit ca într-un timp 
relativ scurt să se verifice randamentul unui număr mare de elevi. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i convingem pe elevi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, conștientizând că acest tip de evaluare este un bun prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare. 

 Performanțele elevilor dintr-o perioadă anterioară reprezintă primele informații referitoare la 
capacitatea lor generală de învățare, informații extreme de utile pentru cadrul didactic în vederea adaptării 
conținuturilor și ritmului de lucru la nivelul clasei și pentru completarea acestora, 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. Așadar, cel 
puțin teoretic, evaluarea predictivă ar trebui să prefațeze realizarea fiecărui obiectiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: BAUMAN DIANA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI ȘAGUNA” DEVA 

 
Învățămânul primar se află, ca și celelalte trepte de învățământ, într-un dinamic proces de 

restructurare și revalorizare, de racordare la nivalul mondial în acest domeniu. Dar cum orice reformă 
trebuie să înceapă și să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este și ea reconsiderată 
și reglementată pe criterii noi.  

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luare, în cunoștință 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare, perfecționare a activității. Astfel că, metodele tradiționale 
de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin probe scrise și evaluarea prin probe practice, sunt 
completate de procedee complementare: interviul, investigația, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul 
de caz, portofoliul și proiectul. Un rol tot mai important caută să dobândească astăzi metodele interactive 
de grup. Acestea sunt diferite pentru diferitele tipuri de activități din școală. Pentru activitați de predare 
învățare se folosesc mozaicul, cubul, puzzle, învățarea în cerc, harta cu figuri și altele, în timp ce metodele 
de fixare, consolidare și evaluare sunt: piramida, ghicitorile, ciorchinele, benzi desenate, posterul, trierea 
asertiunilor, sintetizarea, analizarea si interpretarea imaginilor, categorizarea, etc 

 Mă voi opri la câteva dintre acestea, inserate uneori de noi în cadrul activităților la clasă, mai mult 
sau mai puțin conștient, unele dintre ele fiind declarate metode de grup interactive abia de curând. Trierea 
aserțiunilor reprezintă o metodă bazată pe analiză pentru a reliefa trăsăturile definitorii ale unei noțiuni, 
idei, opinii, iar aserțiunea este un enunț care este dat ca adevăr. În cadrul acestei metode, obiectivul urmărit 
este exersarea capacității de analiză asupra unor idei în vederea selectării lor după diferite criterii. 
Învățătoarea prezintă copiilor enunțuri, cerându- le să spună dacă sunt adevărate sau false. Este clar că e 
vorba de exerciții de fixare și evaluare, cunoștințele fiind deja însușite, copiii fiind puși doar în situația de 
a-și aminti noțiuni, informații sau de a decide natura unei afirmații. Metoda trierii aserțiunilor are ca 
beneficii: exersarea capacității de analiză, de decizie, de selecție și de a opta; îmbinarea formelor de 
organizare; stimularea încredirii în forțele proprii și caracterul antrenant. De asemenea, o alta metodă, 
folosită de noi, este Diagrama Venn, care selectează asemănările dintre două noțiuni, fenomene, personaje, 
etc. se pot desena/forma două cercuri suprapuse parțial (pentru asemănări) în care să se pună de exemplu 
imagini specifice pentru Scufița Roșie și Albă ca Zăpada, iar pe partea de intersecție a cercurilor să se afle 
trăsături comune. Astfel, metoda se poate utiliza pentru evaluarea noțiunii de copil, fetiță- băiat, pentru 
anotimpuri, fenomene, animale sălbatice- domestice, etc. modul în care noi foloseam această metodă sau 
elemenete ale acesteia, era împărțirea unor personaje, de ex. după trăsături: personaje pozitive/bune și 
negative/rele.  

Învățământul modern a impus o organizare a procesului instructiv - educativ care să se bazeze pe 
precizarea și analiza a ceea ce trebuie să facă și să știe preșcolarul în urma instruirii.  

Pentru copil, să stie, să inteleagă, înseamnă să stabilească relații între diferite domenii de cunoaștere, 
ceea ce presupune o abordare interdisciplinara a actului didactic, deci și a evaluării. Acest tip modern de 
apreciere prezintă avantaje pentru ambii colaboratori ai demersului instructiv. Dezvoltarea creativității, 
realizarea unei compoziții plastice personale, stimularea abilităților practic- aplicative, dezvoltarea 
comunicării și a simțului estetic sunt doar câteva avantaje pentru preșcolari, iar în ceea ce privește cadrul 
didactic, evaluarea interdisciplinară este o sursă de date despre calitatea activității desfășurate. În vederea 
realizării unor astfel de evaluări, au loc transformări la nivelul itemilor, prin înlocuirea celor de tipul: 
încercuiește, colorează, unește cu o linie, cu itemi care oferă copiilor posibilitatea de a-și constitui aproape 
singuri fișa de lucru: decupează și aplică, completează prin pictură sau desen, caută și lipește.  

Analizarea și interpretarea imaginilor este o tehnică specifică activității didactice care utilizează 
fotografii, postere, picturi, planșe, desene, pentru a ilustra un subiect atunci când contactul cu realitatea nu 
este posibil sau când secvența didactică impune analizarea imaginilor și interpretarea acestora. Obiectivul 
urmărit în folosirea acestei medode îl constituie exersarea capacității de a analiza o imagine în scopul 
înțelegerii unui conținut abordat. Una dintre modalitățile de desfășurare a actului didactic ce include metoda 
analizei imaginilor, se comportă astfel: educatoarea împarte colectivul în grupe de câte patru copii și le 
împarte imagini diferite. Se anunță sarcina, prezentați ce aveți în imagini.  



 

 

O altă modalitate de utilizare a metodei este evaluarea poveștilor sau a poeziilor învățate; mai multe 
planșe, imagini sunt analizate, descrise în vederea recunoașterii apartenenței la o anumită poveste/poezie și 
cu scopul de a-și reaminti anumite aspecte legate de lumea poveștilor sau de a reactualiza poezii. La final, 
copiii pot fi evaluați în funcție de acuratețea prezentării, de identificarea corectă a elementelor, de utilizarea 
cuvintelor cheie care îmbracă prezentarea.  
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Procesul de învățământ se bazează pe un ansamblu de activități organizate și dirijate ce presupun o 

conexiune funcțională, dependentă una de alta, între cele trei componente majore ale sale: PREDAREA-
INVATAREA- EVALUAREA. Procesul de învățământ luat ca întreg, supune unei atenții minuțioase 
elaborarea fiecarei etape fundamentale, astfel încât, tot ceea ce se planifică ca etapă premergatoare, să fie 
cât se poate de elocventa, iar demersul să fie unul controlat, receptat, analizat și tradus ca valori de 
necontestat pentru beneficiarii educației. Pentru a preîntampina eventualele discrepanțe, decalaje, care de 
multe ori fac ca întregul procesul să identifice și aspecte negative, trebuie luate în considerare componentele 
invariabile ale sale, care funcționează după principiul interconectivității uni- și bidirecționale. Așadar, 
plecând de la predare, care este vitală pentru celalalte două procese, ea trebuie să depășească anumite 
granițe și să se exindă dincolo de transmiterea rigidă a unor cunoștințe,ea bazându-se pe inovarea procesului 
de învățământ. Fiind îndeplinit acest criteriu, rezultatele învățării se vor așeza ordonat și într-un timp relativ 
scurt, ea fiind una inovativă, participativă și anticipativă,ținandu-se cont și de condițiile interne ale sale ( 
factorii biologici,factorii psihologici,potential genetic intelectual,motivație,nivelul de cultură generală, 
stăpânirea unor tehnici de munca intelectuală,etc).Ca etapă finală a procesului de învățământ,o contribuție 
semnificativă o are evaluarea,care are menirea de a reflecta cel mai bine, în ce masură predarea și învățarea 
s-au derulat într-o manieră realistă, persistentă și echilibrată,răspunzând cerințelor actuale ale educației și 
educabililor. Însă,aceasta componentă este deseori privită ca un element dezirabil,deoarece ea este 
cuantificată de multe ori în termeni de achizitii și nu în termeni de competențe. Discrepanța dintre 
rezultatele planifícate și cele scondate,ar putea fi cu siguranță diminuate sau complet eliminate dacă ea ar 
fi privită ca o modalitate de stimulare,motivare și nu de ierarhizare,etichetare a beneficiarilor educației. 
Așadar, o evaluare eficientă, tradusă printr-un feedback pozitiv va lua în calcul folosirea unei game largi 
de instrumente, astfel încât aprecierea sau judecata meritelor,a valorii să fie cuantifícate just. Evaluarea 
capătă astfel conotații pozitive prin faptul că dezvoltă tot timpul un feed-back pozitiv, devenind un mijloc 
de comunicare de informații asupra studiului învățării, în vederea ameliorării sau reorganizării 
acesteia,oferind trtransparență și rigoare metodologică,căutând să aprecieze și eficacitatea ansambului de 
procese care trebuie să conducă la învățare. 

,,Evaluarea cunoștințelor este actul didactic complex,intregat întregului proces de învățământ, și 
care asigură evidențierea atât a capacității cunoștiințelor dobândite cât și a calității lor,care privește 
valoarea( nivelul,performanțele și eficiente) acestora la un moment dat, în mod curent, periodic și final, 
oferind soluții de perfecționare a actului de predare învățare.”IOAN BONTAS 

Plecând de la acest considerent,evaluare este așadar ,un proces fără de care nu se poate lua în calcul 
achizițiile dobândite, în demersul didactic programat, astfel încât ea se poate traduce în termeni de 
performanțe sau de nivel,identificând în aceeași măsură lacunele existente, fără a menaja aceste 
realități.Însă,ea nu trebuie privită ca un potențial factor amenințător, ci ca un aliat în procesul de revizuire 
și completare a noțiunilor uitate, pierdute, neasimilate, neînțelese pe deplin, nelămurite.Didactica modernă 
identificând aspectele pozitive ale evaluării, încearcă să amelioreze ositilitatea cu care este privită, în toate 
formele sale ( inițială, formativă și finală). 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
Evaluarea predictivă, inițială sau de pornire căpătă relevanță pentru beneficiarii educației prin 

putera de a mobiliza, de a stimula,d e a motiva spre un program educativ ce trebuie urmat. Așada ,toți 
beneficiarii unui program de instruire trebuie să parcurgă o perioadă de evaluare inițială. Evaluarea inițială 
nu se poate realiza print-o singură metodă (deoarece nu se poate stabili cu precizie nevoile de învățare ) ci 
print-un set de metode ( modalități prin care beneficiarilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul de 
pregătire). 



 

 

METODELE DE EVALUARE pot îmbrăca forme variate,asfel încat beneficiarii educației pot fi pe 
deplin testați, fără a exista vreo portiță pentru ca ei să nu-si exprime sub aspecte diferite,achizițiile 
dobândite. 

Scopul evaluării inițiale: 
 este orientat către nevoile tuturor celor implicați în întreg procesul de învățământ,omogenizand 

resursele, adaptând și răspunzând concret la cerințile de pe piața muncii și a noilor educații; 
 este atins atâta timp 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; 

 oferă premisele unor noi începuturi, reușind să imbine utilul cu plăcutul, nevoile din trecut, prezent 
și viitor (învățământul tradițional și cel modern); 

 capată valențe multiple în ceea ce privește dezvoltarea potențialului fiecărui beneficiar. 
 Evaluarea predictivă, inițială sau de pornire are în vedere: 
 stabilirea nivelului de pregătire al elevilor la începutul unei activități, pentru adoptarea unei 

tehnologii didactice corespunzătoare realităților ( este utilă la orice clase de început de ciclu de învățământ 
sau la clasele unde activitatea didactică este preluată de alți profesori) ; 

 planificarea demersului pedagogic imediator următor și eventual a unor programe de recuperare, 
pe baza informațiilor evaluării; 

 cunoașterea/identificarea comportamentului cognitiv al beneficiarului; 
 implicarea beneficiarilor, evaluarea fiind în favoarea lor și a învățării; 
 facilitarea unui sentiment pozitiv asupra propriei persoane și asupra propriului potențial de 

învățare; 
 obținerea unui feed-back, contribuind la creșterea impactului pozitiv al evaluării; 
 analiza progresului școlar individual și la nivel de clasă; 
 contribuie la optimizarea procesul de predare-învățare-evaluare; 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este necesar să se țină seama de: 
 particularitățile de vârsta ale beneficiarilor; 
 tratarea diferențiată a acestora; 
 selecția riguroasa a conținutului învățării; 
 utilizarea unor metode și instrumente eficiente de evaluare (acelea care să antreneze cel mai mult 

capacitățile intelectuale); 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 
Aceasta evaluare o aplic anual, la fiecare clasă, la disciplina biologie și o realizez printr-un test scris 

de nivel mediu în care folosesc atât itemi obiectivi cât și itemi subiectivi, pe parcursul a 50 de minute. Prin 
evaluarea inițială aplicată în acest an școlar, la clasa a V-a, am identificat în ce măsură elevii pot: 

 defini termeni, deci pot stăpâni limbajul adecvat disciplinei; 
 lucra cu termenii specifici disciplinei ; 
 face distincția între organele vegetative sși cele de înmulțire ale unei plante; 
 citi și întelege un fragment în care să indentifice anumiți factori abiotici cu rol major în viața 

organismelor; 
 realiza propoziții sau fraze cu conținut ecologic; 

Toate aceste date m-au ajutat să conturez o imagine a clasei, pe baza căreia, în viitor, îmi adaptez 
metodele și strategiile. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, BEIA ALINA 
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRASI 

 
Pentru cunoașterea rezultatelor școlare la sfârșitul unui segment de activitate, a evoluției elevilor pe 

parcursul procesului, ca și pentru stimularea activității acestora este necesară evaluarea lor la începutul 
activității, pe parcursul și în finalul acesteia. Acești timpi definesc trei strategii de evaluare care se disting 
prin modul de integrare în procesul de învățământ. Mulți autori le subsumează unei evaluări in trei timpi: 

• evaluare inițiala, care premerge un program de instruire; 
• evaluare sumativă, comutativă; 
• evaluare continuă, formativă. 
Ultimele două se realizează, în moduri specifice, pe parcursul procesului didactic. 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire(ciclu de învățământ, an 

școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții). Ea este impusă de faptul că la începutul unei 
activități de instruire, oricare ar fi dimensiunea acesteia, există o oarecare eterogenitate în rândul elevilor 
în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile, în general posibilitățile de învățare a noilor conținuturi, în 
consecință apare necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoașterea pregătirii anterioare a 
elevilor, a nevoilor de învătare, ca și de creare a premiselor necesare pentru asimilarea noilor conținuturi. 

 Evaluare inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire, fiind menită 
să ofere posibilitatea de a cunoasțe potențialul de învățare al elevilor la începutul 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. În acest sens, Ausubel D. subliniază: ,,Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia 
la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel mai mult învățarea, este ceea ce știe elevul la 
pornire. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruinți-l în consecință!” 

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. 

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. 

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. 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, 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. 
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR BEJAN ROXANA IONELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL”, CRAIOVA 
 
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 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 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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR ÎNV. PREȘC. MIHAELA BEJENARU 
GPN ,,PRICHINDEII” BRĂEȘTI, JUD.BOTOȘANI 

  
 În învăţământul preşcolar are loc evaluarea cunoștințelor, a abilităților și a performanţelor în învăţare 

ale copilului care se realizează cu ajutorul unor modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. 
Pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul, învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe, 
priceperi și deprinderi. 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, pe 
parcursul întregului an școlar; 

 - evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 
reflectând performanţele, și care, de obicei, se realizează la finalul anului școlar.  

 La grupa pe care o conduc am realizat o evaluare a cunoștintelor copiilor prin aplicarea de probe 
orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 

 În cadrul evaluării iniţiale, care reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ 
din grădiniţă si fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale 
grupei în ansamblu, am aplicat diverse metode și tehnici de evaluare pentru a stabili care este nivelul 
intelectual, nivelul cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor al fiecarui copil în parte, pentru a putea 
întocmi un plan de intervenție personalizat . 

 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 și adaptarea noilor veniți la anumite reguli impuse. 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. 

 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) 

 Evaluarea continuă cunoscută şi sub denumirea de evaluare formativă sau de progres, se aplică pe 
tot parcursul desfăşurării procesului de învăţământ, realizându-se prin verificări sistematice , 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 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.  

 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. 

Evaluarea orală se realizează în multiple forme utilizandu-se diferite tehnici: 
 - conversația de verificare;  
- verificarea realizată pe baza unui suport vizual ; 
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregatire. 
 Acest tip de conversație de verificare îl întâlnim în cadrul unei activități, la etapa de reactualizare a 

cunoștintelor dobândite anterior. Verificarea realizată pe baza unui suport vizual presupune o discuție, care 
are ca suport imagini, scheme grafice sau fenomene prezentate țn conditii naturale, pe care preșcolarul 
trebuie să le descrie, explice, comenteze. 

 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; 
 - verificarea orală îi deprind pe copii cu comunicarea orala directa ; 
 - favorizează dirijarea copiilor către raspunsuri corecte, prin întrebări suplimentare; 
 - permite tratarea diferențiată a copiilor . 
 Evaluarea la preșcolari se poate realiza și scris, sub forma fișelor de evaluare Evaluarea prin probe 

scrise prezintă urmatoarele 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 probe practice care constau în verificarea unor capacități 

sau abilități.În gradiniță aceste probe sunt asociate activităților de pictură, desen, modelaj, constructive, 
gospodărești. Rezultatele activităților practice vor fi expuse în grdiniță și pot fi apreciate și evaluate de către 
educatoare, copii și părinți. 

 Noile schimbări apărute în învaățământul preșcolar privind modalitățile de predare care să așeze în 
centrul actului educațional copilul și interesele acestuia, impun și noi strategii de evaluare. Obiectivele 
evaluarii trebuie să fie în concurență cu obiectivele interdisciplinare ale actului predării . 

 Dintre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor în grădinița de copii, 
noi am folosit următoarele:  

 - Ghicitorile - Diagrama Venn - Ciorchinele - Cubul - Examinarea -Povestiri  
 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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BEJINARU ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂINEŞTI 
 
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. 

 Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţare care 
furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. Cuvântul a evalua îndrumă spre multe 
alte sinonime: a observa, a nota, a expertiza, a valoriza, a estima, a judeca, a măsura, a aprecia, a examina. 
Evoluţia sau involuţia şcolară a unui elev poate fi arătată corect doar dacă evaluarea acestuia este făcută în 
mod corespunzător. Una dintre formele evaluării în funcţie de momentul în care se realizează este evaluarea 
iniţială. Aceasta se realizează la începutul unui program de instruire, cum ar fi: semestru, an şcolar sau ciclu 
de învăţământ. 

 Interesul meu ca profesor este acela de a reuşi să stârnesc interesul elevilor pentru evaluarea iniţială 
şi să-i fac să înţeleagă importanţa acesteia, pentru ca ei să trateze cu seriozitate toate subiectele primite pe 
lucrarea scrisă. De multe ori aceştia tratează superficial subiectele, considerând că nu este nevoie de mult 
interes din partea lor. Ca şi profesor de limbă engleză, elaborez testele ţinând cont de mai multe criterii, 
verificându-le acestora înţelegerea unui text, capacitatea de exprimare scrisă şi receptarea unui mesaj scris. 
Itemii care fac parte din testul folosit în evaluarea iniţială sunt cei de tip ”adevărat sau fals”, cei cu alegere 
multiplă, cei în care trebuie să răspundă la întrebări pe baza unui text şi de redactare a unui text în care să 
descrie un membru al familiei ţinând cont de înfăţişare, de ceea ce-i place şi ce nu-i place. În conceperea 
testului de evaluare iniţială se ţine cont de unele etape: formularea itemilor, stabilirea timpului necesar 
fiecărui item şi fixarea punctajului fiecărui item. Evaluarea iniţială oferă profesorului posibilitatea de a avea 
o reprezentaţie cât mai exactă a situaţiei existente. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică actul 
pedagogic imediat următor. 

 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 

 
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” BACĂU 

PROF. BELDESCU ALEXANDRU OLIVIAN 
 
“Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de 

acțiune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte a unui proces decizional. Ea include emiterea unui 
aviz asupra valorii, prin colectarea sistematică și analizarea informațiilor despre ea în raport cu anumite 
criterii.” 

Evaluarea profesionala a elevilor se realizeaza pe toata durata procesului de predare – invatare. 
Tipurile de evaluare se definesc dupa obiectivele urmarite, dupa functiile pe care le indeplinesc in procesul 
de predare-invatare-evaluare, dupa frecventa si momentul in care se realizeaza evaluarile. Aceste pot fi: 

Evaluarea initiala este tipul de evaluare care se efectueaza la inceputul unui nou proces de invatamant 
(al unui semestru, al unui an universitar, al unui program de studii). Prin evaluarea initiala se realizeaza: 

a) informarea asupra nivelului cunostintelor si capacitatilor anterioare de care studentii dispun la 
inceputul unui nou proces de invatare; 

b) stabilirea datelor necesare pentru proiectarea noului proces de invatamant, inclusiv prin 
intercalarea unor secvente de recuperare sau de reactualizare a cunostintelor, pentru prevenirea acumularii 
lacunelor si pentru asigurarea continuitatiii procesului de invatare; 

c) stabilirea punctelor initiale de reper pentru evaluarea progresului scolar, prin raportarea rezultatelor 
finale cu datele de pornire. 

Evaluare continua se realizeaza pe parcursul perioadei de studiu a disciplinei de invatamant; este 
procesul prin care se masoara cunostintele asimilate de student si poate consta din evaluarea pregatirii 
pentru lucrarile practice, a prezentarii proceselor verbale de laborator, a referatelor, studiilor de caz, a 
parailor de proiect, a temelor de casa, a referatelor de cercetare, a lucrarilor scrise etc. Prin evaluarea 
continua se realizeaza: 

a) obtinerea de catre profesor a procesului operativ de raspuns pentru ameliorarea procesului de 
invatamant, fiind orientata spre pasul urmator al acestuia; 

b) informarea studentilor asupra stadiului la care au ajuns in dobandirea cunostintelor si prevenirea 
efecului in cadrul evaluarilor finale. 

Evaluarea finala, numita si sumativa, se realizeaza la incheierea unei perioade compacte de studii, 
respectiv la incheierea perioadei de studiu al disciplinei de invatamant (de regula, semestrul), la incheierea 
unui an universitar (pe ansamblul disciplinelor de invatamant), la finalizarea unui program de studii. 
Evaluarea finala se realizeaza prin examenele programate in sesiunile de examene, prin examenele de 
finalizare a programelor de studii, precum si prin investigatii si analize complexe privind rezultatele finale 
ale procesului de invatamant. Este cea mai frecventa si se realizeaza in sesiune, prin stabilirea zilelor 
destinate evaluarilor. Se exprima prin nota si fundamenteaza acordarea creditelor si a diplomelor. 

Implicarea evaluării într-un sistem complex de decizii importante la nivel de politică a educaţiei 
permite sesizarea unui set de funcţii de o mai mare diversitate, „fiecare avându-şi propria legitimitate”. 

a) funcţia de evidenţiere a eficacităţii sistemului de învăţământ – „concretizată în nivelul de pregătire 
a elevilor pe parcursul studiilor şi, mai ales, în nivelul de competenţă la ieşirea din sistem şi intrarea în viaţa 
activă”. 

b) funcţia de control care „face comparabile rezultatele obţinute de şcoli de acelaşi grad şi tip prin 
instituirea examinărilor naţionale”; 

c) funcţia de certificare a nivelului de pregătire a absolvenţilor unui ciclu de învăţământ, care susţine 
luarea unor decizii optime „de ameliorare a curriculumului şi a proceselor de instruire care le sunt proprii”; 

d) funcţia de apreciere a performanţelor şcolare ale elevilor „prin sistemul certificat de notare”; 
e) funcţia de realizare a diagnozei „asupra dificultăţilor de învăţare ale elevilor”; 
f) funcţia de realizare a prognozei referitoare la comportamentul şi performanţele viitoare ale elevilor, 

posibile în diferite situaţii şi contexte pedagogice; 
g) funcţia de feedback continuu care asigură îmbunătăţirea permanentă a instruirii, a predării 

(realizată de profesor) şi a învăţării (realizată de elev, ca efect al predării); 



 

 

h) funcţia de apreciere a eficacităţii şi eficienţei proceselor de instruire (prin analiza şi optimizarea 
raporturilor dintre: obiective – rezultate obţinute; rezultate obţinute – resurse utilizate; rezultate – calitatea 
proceselor de instruire iniţiate şi finalizate în şcoală şi în afara şcolii); 

i) funcţia de selecţie şcolară a elevilor prin examene/concursuri, realizată în raport de capacităţile, 
competenţele şi cunoştinţele necesare în viitoarea treaptă şcolară; 

j) funcţia de stimulare a spiritului de responsabilitate al profesorilor pentru nivelul calitativ de 
pregătire asigurat elevilor funcţie relevantă social, în raport de societate civilă şi de comunitatea educativă 
locală, teritorială şi naţională; 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:  

BELDIMAN CRISTINA MIHAELA 
 
Evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune managerială proprie sistemelor socioumane, care 

solicită raportarea rezultatelor obținute, într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice 
domeniului în vederea luării unei decizii optime. (Sorin Cristea, 2000) 

Evaluarea este actul didactic complex, integrat întregului proces de învățământ care asigură 
evidențierea calității și cantității de cunoștințe dobândite și eficiența acestora la un moment dat – în mod 
curent, periodic și final – oferind soluții de reglare și perfecționare a actului de predare-învățare. 

Operațiile evaluării: 
 Măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea – utilizarea unor procedee prin care se 

stabilește o relație între simboluri și obiecte, subiecte sau evenimente, conform unor caracteristici; 
 Aprecierea datelor obținute – emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatelor unor măsurători, 

acordându-i o semnificație pe baza unui criteriu; 
 Adoptarea deciziilor ameliorative – concluziile desprinse din interpretarea datelor rezultatelor 

evaluării, din diagnosticarea activității și măsurile preconizate pentru înlăturarea neajunsurilor pentru 
îmbunătățirea activității în etapa următoare. 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească 
nivelul de pregătire al elevilor, în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care 
urmează. 

Evaluarea inițială la grupa mică a vizat, în primul rând, observarea capacității de integrare în grup și 
de relaționare cu educatoarea și cu ceilalți copii, precum și observarea comportamentului copiilor la primul 
contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. 

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea inițială au urmărit nivelul la care se afla copiii la intrarea în 
grădiniță, în ceea ce privește: 

• Dezvoltarea intelectuală – exprimarea unor cunoștințe despre mediu (culori, animale, obiecte), 
cunostinte ce permit întelegerea pozitiilor spatiale, cunoasterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a 
simturilor (gust, văz, auz). 

• Dezvoltarea fizică – înălțime, greutate, echilibru, indicarea diferitelor părti ale corpului, executarea 
unor mișcări simple, la comandă. 

• Dezvoltare artistică – ține creionul, desenează linii (chiar și mâzgălituri), colorează, cântă. 
• Dezvoltare socio-emoțională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viață al grădiniței, 

participarea și autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistența la efort. 
 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta mică și de 

faptul că grupa este formată din 30 de copii între 3-4 ani, deci nu au cunoștințe, priceperi și deprinderi 
specifice. De aceea s-a urmărit în primul rând cunoașterea mediului din care provin copiii, pentru a stabili 
gradul de dezvoltare la care s-a ajuns în familie și pentru a crea acea legătură, atât de importantă, între 
grădiniță și familie. 

 Pentru a aduna cât mai multe informații despre copii, evaluarea s-a desfășurat pe doua paliere: 
 1. Chestionar pentru părinți – prin care s-au cules date despre părinți și despre copii, văzuți prin 

ochii acestora, în mediul familial, social, precum și cunoașterea așteptărilor pe care le au părinții de la 
mediul educațional din grădiniță. 

 2. Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădinița: jocuri și probe orale, practice, observarea 
sistematică a comportamentului in timpul activităților, dialogul cu copiii. 
  



 

 

MĂSURI AMELIORATIVE 
Vom avea în vedere următoarele măsuri ameliorative: 
• crearea de situații în care copiii să analizeze și să descopere singuri lumea din jurul lor, fără a 

pierde din vedere aspectele ce țin de asigurarea securității și a sănătății acestora; 
• asigurarea posibilității de a interacționa; 
• încurajarea preșcolarilor de a vorbi despre desene, tablouri, fotografii artistice pentru a-și dezvolta 

limbajul; 
• exersarea utilizării corecte a instrumentelor de scris dar și realizarea unor forme simple pe 

suprafețe diferite; 
• familiarizarea cu reguli simple de utilizare a materialelor și instrumentelor; 
• stimularea ascultării muzicii și redarea unor fragmente muzicale exprimând acțiuni, trăiri sugerate 

de acestea; 
• desfășurarea activităților de rutină, precum și activităților de învățare din cadrul zilei, pe un fond 

muzical aproape permanent sau le vom anunța printr-un semnal; 
• încurajarea vorbirii atât cu educatoarele cât și cu ceilalți copii din grupă: 
• formarea unei ținute corporale corecte; 
• încurajarea utilizării deprinderilor însușite în diferite contexte; 
• deprinderea cu reguli de igienă colectivă și individuală a echipamentului și nu numai; 
• stimularea descoperirii, prin joc și experimente, a formelor, culorilor, diferitelor mărimi, 

simboluri; 
• stimularea perceperii relațiilor spațiale și relațiilor temporale în raport cu propriile activități; 
• stimularea utilizării diferitelor strategii pentru rezolvarea de probleme. 
Toate aceste măsuri ameliorative se vor desfășura sub formă de jocuri, experimente, vizite, convorbiri 

în cadrul activităților desfășurate în cadrul domeniilor experiențiale, activităților liber-alese dar și în 
activitățile de dezvoltare personală. 

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BELEA FLORICA ILEANA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA , TIMIȘ 
 
 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) . Sub aspect 
formal – scrie profesorul I. Radu – evaluarea înseamnă stabilirea unei corespondențe între elementele 
mulțimii de plecare (răspunsuri, lucruri) și ale celei de sosire (scala de notare) . Evaluarea este un proces 
didactic complex, 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-învăare, performanțe etc.). 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.”  

 Dupa modul de integrare, în desfășurarea procesului didactic se disting: 
 a) Evaluarea inițială sau predictivă, făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la 

începutul programului de lucru, inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Ea constituie 
chiar una dintre premisele conceperii programului de instruire școlar. Performanțele elevilor în perioada 
precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea lor generală de învățare. Pentru 
completarea acestora și , mai ales, 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. Teoretic, evaluarea predictivă ar trebui să prefațeze 
realizarea fiecărui obiectiv, practic însă ea se produce în secvența introductivă din lecție.  

 b) Evaluarea cumulativă (sumativă) este realizată prin verificări parțiale, efectuate de obicei la 
intervale regulate de timp și o estimare globală, de bilanț , a rezultatelor pe perioade lungi, în general 
corespunzătoare semestrelor sau anului școlar. Ea realizează un sondaj atât în ceea ce-i privește pe elevi, 
cât și în ce privește eficiența profesorilor, a planurilor și programelor școlare, a metodelor pedagogice 
folosite. Această formă de evaluare nu însoțește procesul didactic secvență cu secvență și în consecință , nu 
permite ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate . 

c) Modelul evalurii continue (formative) înlătură neajunsurile amintite. El presupune verificarea 
rezultatelor pe parcursul întregului proces didactic și se realizează pe secvențe mici. 

 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.  

 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). 
 
Bibliografie : 

*I. Radu – O „radiografie” a evaluării și notării școlare , „Revista de pedagogie” , nr.5/1987 , p. 10; 

*I. Berar – Evaluarea inițială , Ed. Facla Cluj Napoca , 1990 ; 

*I. Radu – Evaluarea în procesul didactic , EDP București , 2000 . 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

BELEAN MARIA 
ȘCOALA PRIMARĂ SFERA, BISTRIȚA 

 
 În cadrul școlii se poate surprinde arta sau tehnica de ai învăța pe alții. Aceasta este procesul de 

învățământ, fiind definit ca un ansamblu de acțiuni exercitate în mod conștient și sistematic de către 
educatori asupra celor educați, într-un cadru instituționalizat, organizat, în vederea formării personalității 
acestora în concordanță cu cerințele idealului educațional (Nicola). Procesul de învățământ este o rețea de 
interacțiuni compusă din trei mari componente: predarea, învățarea și evaluarea.  

 Evaluarea este componenta ce activează în verificarea și măsurarea randamentului școlar, dar și în 
colectarea și interpretarea informațiilor despre starea și eficiența sistemului de predare-învățare, raportat la 
finalitățile educaționale. Evaluarea oferă informații despre calitatea predării realizate de profesor și despre 
calitatea învățării realizate de elev. Oferă feedback despre procesul instructiv-educativ ș creează premisele 
autoevaluării prin intermediul evaluării sumative și formative. Toate acestea vor fi factori de decizie din 
MENCȘ în scopul realizării planului cadru și programei școlare. 

 Conform lui Kerlan (1999), când realizăm evaluarea ne vom pune 5 întrebări: 
 Pe cine evaluăm? — Cu ce scop evaluăm? — Ce criterii de evaluare folosim? — Ce evaluăm? — 

Prin ce metode evaluăm? 
 Evaluarea poate fi clasificata din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere al momentului în 

care aceasta are loc avem: evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare sumativă. În funcție de cel 
evaluat avem: evaluare individuală, evaluare parțială și evaluare globală. În funcție de cel care evaluează 
există: evaluare obiectivă și evaluare subiectivă. O evaluare obiectivă 100% este imposibil de realizat, 
deoarece atunci când evaluăm trebuie să ținem cont și de progresul individual al copilului, nu doar de 
performanțele grupului. Trebuie să realizăm un optim evaluativ între evaluarea obiectivă/externă și cea 
subiectivă/internă. Subevaluarea elevului duce la demotivarea acestuia și la conflicte cu profesorul, pe când 
supraevaluare duce la superficialitate și necunoașterea capacității reale ale elevului. Modernismul a impus 
următoarele direcții ale evaluării: 

− Trecerea de la rezultatele elevului la procesul care a dus la obținerea acestora (Se promovează 
faptul de a-l învăța pe elev cum să învețe); 

− Se trece de la sancționarea permanentă a greșelilor la evidențierea aspectelor pozitive din viața 
elevului; 

− Accentul se pune pe latura ameliorativă a evaluării ( Nu doar se descoperă cauzele problemei, ci 
se muncește activ pentru îmbunătățirea randamentului școlar). 

 Strategiile tradiționale de evaluare se concentrează pe ceea ce știe elevul, pe acumularea de informații 
și clasificarea elevilor, pe când strategiile moderne se concentrează pe ceea ce știe elevul să facă, pe valori 
și competențe, fiind interesați de progresul individual al fiecărui elev raportat la sine. Printre metodele 
tradiționale de evaluare se numără evaluare orală, evaluarea scrisă și evaluare practică. Evaluare orală se 
desfășoară prin conversații prin intermediul cărora profesorul urmărește cantitatea și calitatea instrucției. 
Aceasta oferă feedback rapid și favorizează dezvoltarea capacitaților de exprimare, dar poate fi periclitată 
de starea de moment a educatorului sau elevului. Evaluare scrisă oferă posibilitatea verificării unui număr 
relativ mare de elevi, într-un interval scurt de timp, dar poate întârzia momentul în care se realizează 
identificarea si corectarea problemelor. Evaluarea practică implică nu doar informațiile pe care le deține 
elevul, ci și ceea ce știe să facă. Printre metodele moderne se regăsește referatul de investigație științifică 
ce oferă posibilitatea de explorare a unor domenii noi și diferite, dar există riscul copierii acestora. O altă 
metodă modernă de evaluare este portofoliul. Aceasta este o metodă complexă și longitudinală ce oferă 
posibilitatea emiterii judecăților de valoare. Autoevaluare reprezintă aprecierea propriilor performanțe în 
raport cu obiectivele operaționale. Aceasta are efecte benefice deoarece profesorul dobândește confirmarea 
aprecierilor sale, iar elevul participă la propria formare asumându-și această responsabilitate. 

 Evaluarea nu este o etapă supraadăugată predării și evaluării, ci se îmbină armonios cu cele două, 
făcând din procesul de învățământ un sistem în care modificarea unei singure componente poate duce la 
modificarea întregului sistem. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BENEA GEORGETA 
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2 SĂBOLCIU, JUD BIHOR 

 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili cantitatea de cunoştinţe pe care elevii au 

acumulată în anul anterior sau bagajul de cunoştinţe cu care ei intră în clasa pregătitoare. 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 iniţială capătă relevanţă pentru elev prin puterea de a mobiliza ,de a stimula, de a motiva 
spre un program educativ ce va trebui urmat. Ea îşi pierde funcţia de verificare şi control.  

 Evaluarea iniţială nu se poate realize exclusive 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( foaia matricolă, fişele de progres) 
Dicuţii individuale 
Testarea formal 
Observarea activităţilor de grup 
Chestionarea 
Practicarea activităţilor pentru care manifestă interes 
În mod obişnuit, învăţătorul poate alege o combinaţie de metode cu care poate evalua un elev. 
Evaluarea în general,deci şi cea 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  
 Pentru ca evaluarea iniţială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se ţină seama de 

următoarele:tratarea diferenţiată a elevilor; selecţia riguroasă a conţinutului învăţarii; utilizarea a acelor 
metode şi procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacităţile intelectuale,care asigură învăţarea 
activă şi formativă;îmbinarea eficientă şi alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală şi 
pe grupe).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.  

 Atenţia 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 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 pentru învăţământul primar şi pentru ca aceasta să reflecte cât mai 
obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

 
Bibliografie: 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. PT. ȊNV. PREȘCOLAR: BENEA LOREDANA 
LICEUL TEORETIC „VLAD TEPEȘ’, TIMIȘOARA 

 
 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.  

 Educatorul 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, proprii fiecărui prescolar, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii 
generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a 
acestuia.  

 In 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".  

 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 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.  

 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR: BERBEC-MICA IONELA-GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.156, BUCUREŞTI 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 
 În învățământ, evaluarea constituie actul didactic complex ce vizează măsurarea cantităţii 

cunoştinţelor asimilate, calitatea, nivelul şi eficienţa lor, într-un moment anume, proces ce permite găsirea 
unor chei în vederea îmbunătățirii actului didactic. 

 Evaluarea predictivă se realizează la începutul unui stadiu de instruire și are ca scop esențial 
identificarea și observarea nivelulului achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe, abilităţi, 
aptitudini, astfel încât să se poată atinge țintele proiectate pentru etapele ce urmează. 

 Prin intermediul evaluării inițiale, profesorul observă la elevi potenţialul de învăţare, lacunele pe 
care aceștia le au și în funcție de care trebuie să realizeze un plan remedial. Așadar, pornind de la datele 
oferite de evaluarea predictivă, dascălul va proiecta demersul pedagogic imediat următor şi, dacă e necesar, 
va schița programe de recuperare.  

Eficiența evaluării inițiale constă în fixarea cu tact a criteriilor şi a formelor de verificare, măsurarea 
şi aprecierea stadiului de pregătire, pornind de la competențele avute în vedere. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare, se vor parcurge mai mulți pași: se vor stabili obiectivele, se vor 
formula itemii, se va preciza timpul necesar rezolvării cerințelor, se vor realiza punctajul și baremul de 
corectare, se va proiecta scara de apreciere, se vor centraliza rezultatele, iar, la final, se vor analiza datele 
obținute și se vor propune măsuri remediale. 

Evaluarea predictivă nu este un act ce presupune aprecierea performanţelor globale ale elevilor sau 
ierarhizarea lor, ci o modalitate care permite cadrului didactic să observe starea de fapt a nivelului elevilor, 
la un anumit moment.  

Totuși, faptul că elevii sunt informați încă de la început că notele de la evaluarea predictivă nu vor fi 
trecute în documentul oficial aduce atât beneficii, cât și dezavantaje. Pe de o parte, avantajele majore ar fi 
că elevii au șansa să lucreze itemii în lipsa stresului impus de notare și să se concentreze mai bine în 
formularea răspunsurilor. Pe de altă parte, alții tratează superficial cerințele, nu se dovedesc serioși în 
rezolvarea lor, fiind lipsiți de motivație. Tocmai de aceea, aici intervine măiestria profesorului, dar și a 
părinților, fiindcă orice copil trebuie format, modelat, în așa manieră încât să nu studieze doar pentru notă 
ci, mai ales, pentru dezvoltare personală. 

 



 

 

METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

BERCEANU ALINA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, BACAU 

 
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. 

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. 

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; 
 



 

 

HARTA CONCEPTUALA, UN INSTUMENT DE LUCRU UTIL 
 

BERINDEI LAURA 
 
 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. 

“Hărţile conceptuale oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire la 
anumite noţiuni.” (Horst Siebert, 2001, p. 92) Ele, şi mai ales transformările lor, reflectă emergenţa 
cunoaşterii. Astfel, sunt reînnodate reţele cognitive, sunt incluse idei noi într-o structură cognitivă, sunt 
rearanjate cunoştinţe deja acumulate. Ideile noi rodesc pe terenul modelelor cognitive existente. 

Decrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977, hărţile conceptuale se prezintă 
ca o tehnică de reprezentare vizuală a structurii informaţionale ce descrie modul în care conceptele dintr-
un domeniu interrelaţionează. Dezvoltarea acestor practici se bazează pe teoria lui Ausubel conform căreia 
învăţarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în mintea elevului şi de relaţiile 
care se stabilesc între acestea. Mai exact, noua învăţare capătă sens atunci când găseşte idei de bază pe care 
să se construiască noile acumulări în mintea celui ce învaţă. Hărţile conceptuale acordă o importanţă majoră 
creării de legături între concepte în procesul învăţării. 

Utilizate în educaţie, în studii politice şi filozofia ştiinţei, hărţile conceptuale, hărţile cognitive sau 
formularele de argumentare (“argument forms”) furnizează informaţii şi reprezentări vizuale ale stucturilor 
de cunoaştere şi modurilor de argumentare. În educaţie, Novak a dezvoltat o teorie a hărţii conceptuale cu 
largă aplicabilitate în evaluarea procesului de învăţare din cadrul sistemului şcolar. Continuând cercetările, 

Novak şi Gowin (1984) analizează hărţile conceptuale de cunoaştere ale studenţilor. Iată o astfel de 
hartă conceptuală extrasă din aceste studii (fig. 1)  

Mircea Miclea afirmă că “modelarea conexionistă a cunoştinţelor din memorie se realizează prin 
reţele interactive. Cunoştinţele se consideră că sunt distribuite pe conexiunile dintre unităţile reţelei. 
Reţeaua are atât unităţi vizibile (= care pot fi accesate din mediul reţelei), cât şi unităţi ascunse (= care pot 
fi accesate numai prin intermediul unităţilor vizibile). Fiecare nod al reţelei conţine câte un item de 
informaţie, cunoştinţe despre un anumit obiect rezultând din interacţiunea acestora.” 

Esenţa cunoaşterii constă în modul cum se structurează cunoştinţele. Cu alte cuvinte, important este 
nu cât cunoşti, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate. Performanţa depinde de modul în 
care individul îşi organizează experienţa, ideile, de structurile integrate şi de aplicabilitatea acestora. Un 
potenţial instrument de captare a aspectelor importante ale acestor interrelaţii conceptuale îl constituie 
hărţile conceptuale. 

Modul de realizare a hărţii conceptuale poate să fie unul strict-dirijat sau lăsat la alegerea elevului. 
Astfel profesorul poate să impună ce concepte să fie folosite, care sunt trimiterile (legăturile) sau cum 
relaţionează acestea între ele; sarcina elevului poate fi una fie de completare a spaţiilor eliptice din structura 
hărţii (fie nodurile, fie trimiterile).  

În extrema opusă strictei dirijări, elevul poate fi lăsat să-şi aleagă singur atât conceptele cât şi să 
stabilească singur relaţiile dintre acestea. Cererile cognitive în cazul unei libere alegeri sunt mai mari faţă 
de cazul strictei dirijări. 

Deşi a fost recunoscută ca o potentială metodă de evaluare a structurii cognitive a elevului, hărţile 
conceptuale sunt mai des folosite ca instrumente de instruire decât ca procedeu de estimare. 

Daca hărţile conceptuale sunt folosite ca instrumente de măsurare a structurii şi organizării 
cunoştinţelor elevilor, este nevoie de timp şi de efort pentru a evidenţia impactul diferitelor tehnici de 
aplicare (strict dirijată sau nedirijată) asupra conexiunilor pe care le au elevii. 

Novak şi Gowin (1984) descriu logica hărţii conceptuale prin definirea a trei termeni cheie: conceptul, 
afirmaţia, învăţarea. Afirmaţiile fac legăturile între concepte; ele trebuie să fie concise şi complete în acelaşi 
timp şi accesibile; învăţarea presupune acea conduită de construire activă a noilor afirmaţii.Formal, harta 
conceptuală este un grafic constând în noduri şi trimiteri prin săgeti. 



 

 

 Nodurile corespund termenilor importanţi (se trec conceptele) dintr-un domeniu. Trimiterile exprimă 
relaţia dintre două concepte (noduri); indicaţia de pe linia săgeţii relevă modul cum cele două concepte 
relaţionează, modul cum sunt legate între ele. 

Combinaţia dintre două noduri conceptuale incluzănd şi indicaţia săgeţii constituie o afirmaţie logică, 
elementul de bază al hărţii conceptuale şi cea mai mică unitate folosită pentru a judeca validitatea relaţiei 
exprimată între două noţiuni. Astfel hărţile conceptuale reprezintă importante aspecte ale sistemului 
conceptual pe care elevul îl deţine într-un anumit domeniu. 

Harta conceptuală poate fi definită drept acel grafic care include concepte (centrale – localizate în 
centrul hărţii sau secundare – localizate către marginea hărţii), ierarhizări pentru a determina locul acestora, 
conexiuni stabilite între concepte (prin care  se comunică felul în care este înţeleasă relaţia între concepte) 
şi interpretări ce relevă relaţiile dintre diferite părţi ale hărţii. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. BERINDEIE VALENTINA MARIA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”PITICOT”, CÎMPENI, JUD. ALBA 

 
Evaluarea inițială oferă preșcolarului 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 reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire și 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.  

Principalele caracteristici ale evaluării inițiale: se face la începutul anului școlar, corespunde primelor 
activități cu educatoarele, servește pentru a cunoaște situația în care se află preșcolarul. Evaluarea 
preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este necesară și importantă pentru 
educatoare și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, pentru individualizare 
și eficiență în activitate.  

Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire și vizează observarea capacității de integrare în grup, de relaționare cu 
ceilalți copii și cu educatoarea, dar și stabilirea nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică și socio-
emoțională a copiilor. 

Evaluarea inițială are trei funcții generale: 
• Funcția de constatare – permite cunoașterea stării de inițiale a copilului: nivel de dezvoltare 

cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale; 
• Funcția de predicție – sugerează strategii ulterioare adecvate care să permită copilului obținerea 

performanței; 
• Funcția de reglare și perfecționare continuă a metodologiei instruirii pe baza informațiilor obținute 

din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate; 
În învățământul preșcolar evlauarea se face oral sau prin intermediul fișelor de evaluare. Preșcolarii 

trebuie evaluați unul câte unul, pentru a obține rodul activității copilului. Astfel, prin evaluare, educatoarea 
își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare fără disfuncții în mediul educativ, 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 a spori rolul 
educației în formarea personalității preșcolarului. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât educatoarea reușește să îi determine pe 
copii să fie mai receptivi și să înțeleagă importanța acestor evaluări, pentru a trata cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor de pe fișele de muncă individuală, pentru a le trezi motivația cunoașterii și dorința soluționării 
corectă a problemelor enunțate. 

Evaluarea inițială trebuie percepută ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare 
propriu-zisă ce implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă aceștia au pregătirea necesară pentru conturarea premiselor 
favorabile unei noi învățări.  

Ausubel spunea despre evaluarea inițială: ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea, sunt 
cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigura-ți-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Evaluarea inițială oferă atât educatoarelor, cât și preșcolarului, posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situației existente și a formula cerințele următoare.  

Pe baza informațiilor evaluării inițiale, se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe de recuperare. Pe ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultate scontate, e nevoie să se 
țină cont de câteva aspecte importante: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului 
învățării, utilizarea unor metode și procedee didactice care să antreneze și mai mult capacitățile intelectuale, 
care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă 
(frontală, individuală și pe grupe).  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BERTEAN CRISTINA DIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 

”PITICII ISTEȚI” ZALĂU, JUD.SĂLAJ 
 
 ”Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.” – 
Albert Einstein 

 
Educația însemnă progres, iar evaluarea este instrumentul de cuantificare și îndrumare a preșcolarului 

spre evoluție, educatoarea având astfel cea mai la îndemână metodă de control și analiză a demersului 
pedagogic, cu scopul atingerii finalităților proiectate și formării copilului pentru o integrare eficientă către 
următorul pas, școala. 

În activitatea din grădiniță, evaluarea are drept scop, măsurarea și aprecierea cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor dobândite de câtre copii, pe parcursul actului educațional. 

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 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 copiilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Acest tip de evaluare constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii, constituind de 
asemenea, 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.  

Datele obținute la evaluarea inițială ne ajută la conturarea activității didactice în trei planuri, dupa 
cum urmează: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut; 
- organizarea unui program potrivit de recuperare pentru grupa de copii; 
- aplicarea unor măsuri, cu scopul de a sprijini și recupera în anumite cazuri. 
Evaluarea ințială reprezintă o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de învățare, fiind menită 

să ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul de învățare al copiilor la începutul anului școlar, de a ști care 
sunt premisele de la care pornim în proiectarea activităților de învățare. În toate etapele ei, evaluarea trebuie 
privită ca o cale de perfecționare continuă. Prin evaluare, copiii vor putea să-și consolideze și să-și fixeze 
cunoștințele, să-și mărească încrederea în forțele proprii. 

Un dascăl bun își dedică existența formării copilului, în spiritul explorării cognitive, înnobilându-l cu 
spirit de investigație, cu inițiativă, lăsându-i totodată libertatea de a-și urma interesele, în conformitate cu 
potențialul său intelectual, fără să-i îngrădească imaginația și creativitatea. 

  
Bibliografie:  
*”Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani” 
*”Curriculum pentru educație timpurie 2019”MEN 
  
  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
VOCAȚIONAL 

 
PROFESOR: ALINA-DIANA BETEJ 

LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” – TÂRGU JIU 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Nu există act educativ care să nu implice direct sau indirect procese evaluative și 
autoevaluative. Evaluare a fost definită diferit de-a lungul timpului, conceptul evoluând până în zilele 
noastre. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat 
în școală. Evaluarea nu trebuie să se rezume la un singur intrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât 
mai diverse. Elementele comune ale celor mai multe definiții recente pot conduce la înțelegerea evaluării 
ca pe un proces de emitere a unor judecăți de valoare în legătură cu învățarea, prin raportare la un binom ( 
obiective+criterii de apreciere adecvate obiectivelor), în vederea adoptării unor decizii. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” și „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducație și autoevaluare. Profesorul trebuie să cunoască toate tehnicile de instrumentele de 
evaluare și să le aplice în funcție de particularitățile clasei de elevi.  

Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoștințe și abilități, 
în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Poate fi 
realizată prin mai multe modalități: harta conceptuală, investigația, chestionarul, testele. Are avantajul că 
oferă atât profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente (cunoștințele asimilate și lacunele ce trebuiesc completate și remediate). Pe baza informațiilor 
evaluării inițiale se planifică demersul didactic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. 
Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, se subliniază reuțitele elevilor până în acel moment. 
Aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția 
realizării planului individualizat de învățare. 

 În învățământul vocațional, evaluare inițială se realizează la începutul programului de instruire cu 
scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevului, aptitudinile dobândite până în momentul evaluării, 
potențialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Evaluarea inițială se realizează prin probe 
scrise, practice sau examinări orale. 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. 
Evaluarea inițială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor, fapt 
pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare/apreciere. Șansa atingerii scopului evaluării 
inițiale este cu atât mai mare cu cât noi, cadrele didactice, reușim să îi determinăm pe elevi să fie receptivi 
și să înțeleagă importanța evaluării școlare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de 
verificare a cunoștințelor și confruntare cu situații noi de învățare. 

 Pentru ca evaluare 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 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 (frontală, individuală și pe grupe) 
 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă, constituie un intrument autentic de lucru al 

dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – ÎNTRE DIAGNOZĂ ȘI PROGNOZĂ 
 

PROF. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ADRIANA LILIANA BEZMAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. CUV. PARASCHEVA, 
 S. A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL ȘI GAVRIL 

 
Termeni-cheie: evaluare inițială, competențe, deprinderi, atitudini, principiul cauză-reacție 
 
 Finalitatea procesului de educție este orientată către beneficiarul direct al acesteia, 

educabilul. Însă procesul de învățământ trebuie văzut ca un ansamblu dinamic, deoarece valoarea 
reacțiilor educabilului este direct proporțională cu valoarea influențelor educationale asupra 
acestuia. Din această perspectivă putem considera evaluarea ca una dintre componentele procesului 
didactic prin intermediul căreia se realizează comparația acestor valori. Ca proces obiectiv, 
evaluarea inițială furnizează informații despre competențele, achizițiile și atitudinile elevului, ce 
constituie reacția sa la învățarea de lungă durată, dar trebuie să măsoare totodată instrumentele, 
metodele, strategiile propuse, identificându-se elementele favorizante, respectiv defavorizante ale 
actului de învățare-evaluare. Prin identificarea punctelor slabe, se orientează activitatea didactică 
ulterioară pentru a-i spori eficiența. Evaluarea inițială, prin cele două aspecte avute în vedere: 
diagnoza și prognoza este menită să amelioreze trecerea de la starea actuală a elevului la următoarea 
stare, preconizată mai bună. 

 Evaluarea inițială prezintă o serie de avantaje, dintre care putem reține reducerea reacției de 
stres la elev (de vreme ce scorul obținut nu se consemnează în catalog se centrează aprecierea pe 
rezultatele pozitive, fără a sancționa pe cele negative), interogația asupra aspectului global al 
învățării, adică exact măsurarea învățării pentru viață (de vreme ce se verifică acele competențe, 
aptitudini, atitudini ”decantate” de filtrul timpului, prin abordarea laturii cognitive, dar și a celei 
afective și psihomotorii a învățării școlare), vizarea metodelor și a tehnicilor optime de evaluare 
(oferind cadrului didactic repere asupra instrumentelor de evaluare folosite, dar și asupra metodelor/ 
procedeelor de îndrumare a educabilului în activitatea de învățare). În realizarea unei baze de date, 
respectiv a interpretării rezultatelor elevilor este impetuos necesară transparența acestui proces și 
rigoarea metodologică, deaorece scopul este de a aprecia eficacitatea unui ansamblu de procese care 
conduc la învățare.  

 Evaluarea inițială la disciplina Limba și literatura română, la ciclul gimnazial se 
administrează la clasa a V-a sau la preluarea în decursul anilor de gimnaziu a noi colective de elevi. 
Până la intrarea în vigoare a noilor programe școlare, cf. OMEN nr. 3393/28.02.2017 evaluarea inițială 
la clasa a V-a avea în vedere standardele naționale de performanță la disciplină la final de ciclu primar. 
Ulterior acestei date pe canalele MEN nu apar documente de standardizare națională a performanței, ceea 
ce conduce raportarea evaluărilor inițiale la descriptori de performanță stabiliți de fiecare cadru didactic. 
Elementul central al evaluărilor inițiale este capacitatea educabilului de a recepta un mesaj scris și de a 
comunica în scris în contexte variate, dar adaptate particularităților sale de vârstă, măsurându-se astfel 
gradul de funcționalitate a limbii sale. În funcție de variabilitatea limbii și a comunicării în diferite contexte, 
profesorul îndrumător stabilește căile de acțiune viitoare, realizând un plan de activitate pentru ameliorarea 
punctelor slabe și pentru fructificarea și dezvoltarea punctelor tari.  

Elevul este o personalitate în continuă dezvolatre, în devenire, fapt pentru care evaluarea inițială 
trebuie să devină punctul de pornire al unei selecții de metode și procedee adecvate specificului grupului 
de elevi, dar și pentru aplicarea unei pedagogii individualizate determinată de particularitățile educabililor.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BIANCHI CORINA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARCANI 
  
 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. 

 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BIGHIU NICOLETA 

 
Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 

permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două momente relativ distincte: 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor școlare”. (C. Cucoș) 

Evaluarea are numeroase definiții și vizează numeroase aspecte. 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. 

În domeniul școlar termenul de evaluare are sensul de a atribui o notă sau un calificativ unei prestații. 
Actul evaluativ în școală trebuie realizat în funcție de mai multe tipuri de factori care intervin în 
desfășurarea acestuia, cum ar fi: factorii generali, factorii umani și însușirile acestora și componentele 
procesului de instrucție și educație. 

Rezultatele care se obțin sunt rezultatul tuturor acestor factori, iar procesele evaluative vizează 
estimarea contribuției lor în desfășurarea activității didactice. 

Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic și elev. Din această perspectivă decurge 
datoria școlii de a informa părintii privind evoluția copiilor lor, ca parteneri ai școlii. 

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. 

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

Astfel, după modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: evaluare inițială, formativă și sumativă. 

 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.  

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

 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. 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 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 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. 
  



 

 

PLAN REMEDIAL 
Disfuncția: 
-nu citesc cu atentie textul problemei, chiar cerința problemei;  
- fac afirmatii nejustificate;  
- nu stiu sa utilizeze în exercitii definiția intervalelor de timp;  
-nu stăpânesc noțiuni elementare; 
-exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; 
Acțiuni remediale: 
-alocarea unor sarcini diferențiate de învățare; 
-individualizarea actului învățării; 
-identificarea și exploatarea potențialului fiecărui elev; 
-folosirea mijloacelor de învățare; 
-elaborarea de fișe de lucru; 
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre 

concepte; 
- controlarea şi dirijarea sistemul motivaţional specific activităţilor de învăţare;  
- utilizarea celor mai potrivite metode de instruire; 
Mod de realizare 
-Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii cu dificultăţi de învăţare şi de remediere pentru 

cei cu rezultate slabe la testele de evaluare iniţială. 
-exerciții suplimentare 
-Fişe de lucru suplimentare pentru cei care nu stapanesc materia; 
- Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ADRIANA BINDEA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA" - ORADEA 

 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu 
multă grijă. 

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). 

Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi 
care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu).  

La începutul fiecărui an școlar se face o recapitulare (una-doua săptămâni) a materiei predate anul 
precedent; se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi folosite în predarea noii materii. Probele 
de evaluare iniţială sunt aplicate imediat după această recapitulare. 

 La disciplina Educație tehnologică am conceput acest tip de evaluări în mai multe moduri: prin 
teste, chestionare, prin investigație sau prin dezvoltarea unor hărți conceptuale. Fiind o disciplină în care se 
studiază domenii noi de activitate în fiecare nou an de studiu, se verifică inclusiv cunoștințele acumulate 
din clasele primare și cunoștințele de cultură generală. 

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, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare. 

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 ști, a cunoaște, a se dezvolta, a înțelege și a descoperi, acestea 
constituind un mare pas, un adevărat progres în dezvoltarea psihică şi emoțională a elevului. 

 Evaluarea iniţială oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente, a formula cerințele următoare şi eventual a întocmi programe de recuperare. În 
schimb, nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 

 Evaluarea inițială poate fi folosită și pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului școlar. 
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”. 

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 înainte 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. 
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EVALUAREA IN GRĂDINIŢA DE COPII 
 

BIRCEA OTILIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 REŞIŢA/ 

GRĂDINIŢA P.N. “PINOCCHIO” REŞIŢA 
 
Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 

procese de instruire şi educaţie, şi acţiuni intreprinse în vederea constatării efectelor produse in urma 
desfasurarii activitatii propriu-zise. 

 Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţonarea activităţii desfaşurate cu 
grupa de copii.  

“Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor 
de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar 
evaluarea joacă un rol reglator”.  

Ceea ce este modern însă, în privinţa evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă are in 
vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute şi soluţiile care se întrezăresc pentru îmbunătăţirea acţiunilor 
instructive educative.  

 Transformările ce se opereaza în domeniul evaluării se referă la: 
 extinderea evaluării, de la simpla constatare a rezultatelor, la analiza procesului care le-a produs: 
 -integrarea acţiunilor evaluative, ca parte organică a procesului instructiv- educativ; 
- raportarea rezultatelor la obiectivele definite. 
 Dacă în trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu preşcolarii / elevii, cel 

mai mult se punea accentul pe funcţia de selecţie (clasificarea si ierarhizarea elevilor după valoarea 
performanţelor obţinute), în prezent sunt importante funcţiile de orientare (dirijarea activităţii de învăţare 
către conţinuturi esenţiale) şi de reglare şi autoreglare (îmbunătăţirea activităţii de învăţare).  

 Formele evaluării, după modul de integrare a acesteia in desfăşurarea procesului didactic, au fost şi 
rămân:  

- evaluarea iniţială, efectuată la începutul unui program de instruire şi menită să stabilească nivelul 
de pregătire al copiilor: 

 -evaluarea sumativă (cumulativă, finală), intervine la capătul unei componente tematice care se 
desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp şi stabileşte stadiul atins de copil in pregătirea sa pe secvenţa 
de instruire respectivă; “poate sugera soluţii după perioade îndelungate”.  

 Evaluarea continua (formativă), realizată pe întreg parcursul procesului didactic şi se întrepătrunde 
multiform şi funcţional cu acţiunile de instruire şi cu activitatea de învăţare. 

 Evaluarea sumativă si cea continuă marchează tranziţia de la un model tradiţional de evaluare către 
unul mai eficient pentru activitatea instructiv-educativă. 

 Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalităţi de 
perspectivă, evaluarea este fragmentară, incompletă; procesul evaluării preşcolarilor este dificil şi permite 
prognoze pe termen scurt.  

Astfel că, metodele tradiţionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin probe scrise si 
evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, investigaţia, 
evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul şi proiectul. 

 Observarea sistematică a comportamentului copiilor constă în surprinderea şi consemnarea 
elementelor definitorii pentru dezvoltarea acestora si are in vedere stabilirea unui scop, elaborarea unui 
protocol de observaţie şi interpretarea lor din punct de vedere psihopedagogic. 

 Investigaţia oferă copiilor posibilitatea de a aplica creativ cunoştinţele în situaţii noi. Metoda pune 
copilul să îndeplinească o sarcină de lucru prin care demonstrează, in practică, complexul de cunoştinţe şi 
capacităţi. Când lecţia este structurată pe baza unei investigaţii, aceasta devine element important în 
sprijinirea demersului de învăţare prin descoperire. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR, BÎRLEA AURELIA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR 

 
 Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ. Ea este un proces didactic complex, 

integrat structural și funcțional în activitatea didactică. Problematica pe acre o generează acțiunea de 
evaluare face parte din ansamblul teoriei educației sau mai exact teoria evaluării –ca sistem de concepții, 
principii și tehnici referitoare la măsurerea și aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic – este 
o componentă a tehnologiei didactice. 

 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. 

Evaluarea este o acțiune complexă, un ansamblu de operații care precizează: obiectivele și 
conținuturile ce trebuie evaluate; scopul și perspectiva evaluării; momentul și perspectiva evaluării; 
modalitatea de evaluare; modul de prelucrare și de valorificare a informațiilor; criterii pe baza cărora se 
evaluează. 

În teoria și pratica educațională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea 
inițială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. 

• 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 inițială 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. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoașterea 
capacităților de învățare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornește și a gradului în care 
stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului etapei care urmează , constituie o 
condiție hotărâtoare pentru reușita activității didactice. Evaluarea inițială poate fi realizată prin mai multe 
modalități: harta conceptuală, investigația, chestionarul, testele.Are avantaje și dezavantaje. Oferă atât 
profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezenatre cât mai exactă a situației 
existente(potențialul de învățare al elevilor, lacunele ce trebuie completate și remediate) și a formula 
cerințele următoare; pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 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. 

 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 

 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. 

• 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) – este o evaluare internă, realizată chiar de către cei care  
predau și care gestionează procesul curricular. Fiind centrată pe proces, evaluarea formativă este 

dinamică și flexibilă și asigură reglarea din mers a activității educaționale. 
 Pentru a-și putea îndeplini rolul care i-a fost dat, evaluarea are nevoie de startegii și metode care, 

puse în plicare, duc la o mai bună aplicabilitate a procesului de evaluare și în același timp ușurează munca 
evaluatorului. 

 Metodele și tehnicile de evaluare (care pot fi folosite 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: obdervarea sistematică a 

comportamentului elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
• Metode evalautiv-stimulative care îcearcă să situezi 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,investigația,portofoliul,autoevaluarea, teste 

docimologice. 
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. 

 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 SI TEHNICI DE EVALUARE A COPIILOR PRESCOLARI 
 

BIRLEA MARIANA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, SANCEL 

 
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”.20 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 

 
20  Gh. Tomsa (coordonator),Psihopedagogie prescolara si scolara – Tematica necesara sustinerii examenelor de 
definitivat si gradul II didactic, Bucuresti, 2005, p. 165 



 

 

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 la21: 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 

interdisciplinara22” 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. ” 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE MIERCUREA CIUC 
 
Evaluarea iniţială este componentă importantă a procesului instructiv – educativ și 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. 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.  

La disciplina matematică, în vederea realizării evaluării inițiale se utilizează metoda scrisă, sub forma 
unui test, cu diferite tipuri de itemi. Testul este însoțit de un barem de notare și corectare, realizandu-se 
astfel o evaluare obiectivă. 

Evaluarea inițială în clasa a VIII-a are și rolul de a motiva învățarea și a crește reușita la examenul de 
evaluare națională. 

 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ MATEMATICĂ CLASA a VIII-a 
 
PARTEA I Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte) 
5p 1. Rezultatul calcului 12 – 12 : 4 este: 
 A. 0 B. - 4 C. 9 D. 4 . 
5p 2. Se consideră mulţimea 
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 . Mulţimea QM ∩ are 

  A. 3    B. 4    C. 5  D. 2 elemente. 
5p 3. Expresia ( )213 −x  este egală cu: 
  A. 1123 2 +− xx  B. 1129 2 −− xx C. 1129 2 ++ xx  D. 169 2 +− xx  
5p 4. Calculând: (5 – 2x)(5 + 2x) + ( 1 – 4x)2 se obţine: 
  A. 12x + 5 B. 26 + 12x2 – 8x  C. 26 – 8x  D. 26 – 7x + 12x2 

5p 5. Numărul 5 este soluţia ecuaţiei 43 −=+− ax , dacă a este: 
  A. 11   B. -11   C. 12  D. -13 
5p 6. Dacă aria unui dreptunghi este egală cu 84 şi lungimea este de 12 cm, atunci perimetrul acestuia 

este egal cu: 
  A. 39   B. 38   C.37  D. 30 
5p 7. Dacă lungimile bazelor unui trapez sunt de 12 cm şi 8 cm, înălţimea are lungimea de 9 cm, 

atunci aria trapezului este egală cu: 
  A. 80 cm2  B. 70 cm2  C. 60 cm2  D. 90 cm2 
5p 8. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi AB = 4 cm, BC = 10 cm, atunci sinusul 
 unghiului ACB este egal cu: 

  A. 
5
2    B. 

5
3    C. 

2
5   D. 

5
1  

5p 9. În triunghiul ABC se trasează MN║BC, unde M∈(AB), N∈(AC), AB = 16 cm,  
MB = 12 cm, AN = 3 cm, MN = 8 cm. Perimetrul ∆ABC este egal cu: 
  A. 70   B. 60   C. 65   D. 80 
Partea a II-a: La următoarele probleme se cer rezolvările complete. (45 de puncte) 
10p 1. Rezolvaţi, în mulţimea numerelor reale, ecuaţia 

3
2

2
2

5
1

3
1

+
−

=+
− xx . 

  



 

 

 2. Se consideră numerele reale 
2
1218

24
1

62
5

−⋅







−=a  şi 27=b .  

10p a) Arătaţi că 3=a . 
 5p b) Calculaţi media geometrică a numerelor a şi b.  
 3. În triunghiul dreptunghic ABC, cu m(<A) = 900, se ştie că AB = 15 cm şi AD = 12 cm, 
 unde AD⊥BC, D∈  BC. Să se calculeze: 
 7p a) Perimetrul triunghiului ABC; 
 7p b) Aria triunghiului ABC; 
 6p c) Raportul dintre aria triunghiului ABD şi aria triunghiului ADC.  
 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ MATEMATICĂ CLASA a VIII-a 
 
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 
Partea I (45 puncte) 
o Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut 

în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. 
o Nu se acordă punctaje intermediare 

Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Rezultate C B D B A B D A B 
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 

 
Partea a II-a (45 puncte) 
• Pentru orice soluţie corectă , chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim 

corespunzător. 
• Nu se acordă fracţiuni de puncte, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, 

în limitele punctajului indicat în barem. 
 

1. 

10x – 10 + 6 = 15x – 30 +20 
10x-4 = 15x -10 

x=
5
6  

5p 
2p 
 
3p 
 

2. a) 

323
62

4
−⋅  

3
3

36
−  

3332 =−  

6p 
 
 
2p 
 
 
2p 
 

 b) 
mg = ba ⋅  

mg = 3327 =⋅  

2p 
3p 
 
 

3. a) 

 BD2 = AB2- AD2 , BD = 9cm 
BC = AB2 : BD, BC=25cm, AC= 20cm 
P= 20cm + 25 cm + 15 cm = 60 cm 

2p 
4p 
1p 
 

 b) Aria triunghiului ABC = 
2

ACAB ⋅  

Aria triunghiului ABC = 150 cm2 

3p 
 
4p 

 c)  Aria triunghiului ABD = 54 cm2 2p 



 

 

Aria triunghiului ADC = 96 cm2 

Raportul ariilor triunghiurilor este 
16
9  

2p 
 
2p 

 
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 

10. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII 
 

BISORCA FLOARE, 
LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRIC SCHILLER ORADEA, 

 
Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţare, reprezentând în pedagogia modernă 

un important proces de măsurare şi apreciere a stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului. 
Cadrul didactic are sarcina de a evalua cantitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor pe care 

le posedă elevul având ca scop planificărea adecvată a predării. Activitatea educativă nu are sens dacă nu 
răspunde unei necesităţi de cunoaștere şi nu poate fi eficientă dacă nu este adaptată nivelului de dezvoltare 
al celui căruia se adresează.  

O metodă modernă de evaluare este aceea a hărții conceptuale, ea poate fi folosită atât în evaluarea 
inițială cât și în cea formativă sau sumativă. 

Harta conceptuală sau organizatorul grafic este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și a 
legăturilor dintre ele. 

 Hărţile conceptuale sau hărţile cognitive se definesc astfel ca fiind o imagine a modului de gândire, 
simţire şi înţelegere ale elevului care le elaborează, la început simplist, devenind o procedură de lucru la 
diferite discipline, dar şi inter şi transdisciplinar. Ele se pot utiliza atât în predare- învăţare, cât şi în evaluare, 
la toate nivelurile şi toate disciplinele. Aceste instrumente de evaluare presupun operaţii de analiză, 
identificare a semnificaţiei, comparaţii, clasificări şi raţionamente. Hărţile conceptuale pun accentul pe 
relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele pe care le are elevul, pe modul în care fiecare elev îşi organizează 
experienţa, ideile, dar şi modul de aplicare al acestora. Această metodă îi face pe elevi să devină activi în 
propriul proces de învăţare, să asimileze cunoştinţe, priceperi şi deprinderi având la bază cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi deja existente. 

 O hartă conceptuală prezintă următoarele caracteristici: 
-Este o reprezentare grafică a componentelor unui proces sau concept, precum şi a relaţiilor dintre 

ele. 
-Informaţiile dintr-o lecţie sau un text se organizează în jurul unor termeni-cheie, tema principală este 

plasată în centrul organizatorului; 
-Subtemele sunt plasate în jurul temei principale, însoţite de caracteristici. Prezentarea schematizată 

a cunoştinţelor ajută la o mai bună structurare a lor, precum şi la o consolidare mult mai eficientă a acestora.  
-Se folosesc forme de ciorchine pentru reprezentare, căsuţe sau cercuri.  
Avantajele acestei metode de evaluare se reflectă prin: memorarea mai rapidă şi mai eficientă a 

informaţiei, facilitează dezvoltarea gândirii logice şi a abilităţilor de învăţare, poate fi folosită la orice 
disciplină fiind un mod de lucru ordonat construit cu imaginație și simț artistic. 

 
Bibliografie: 
*Cucoș Constantin (1996) Pedagogie, Iași, Ed.Polirom 
*Ionescu Miron (2003), Instrucţie şi educaţie, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană 
*Ionescu Miron, Radu Ion (1995) Didactica modernă, Cluj Napoca, Ed. Dacia  
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BUȘTENI SANDA 

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, 
TG-JIU 

 
Evaluarea inițială oferă copilului 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 copiilor 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 copii 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, copii se pot exprima liber și în mod 
expres asupra rezolvării cerințelor și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă copii 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 copilului 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 copiilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la apreciere. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe copii să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării preșcolare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse , să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
expuse.  

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 copilului 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 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). 

 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, dar 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 
prescolarilor 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. 

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.,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. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. BIZADEA COSTICĂ 
 LICEUL TEORETIC ”GRIGORE GHEBA” DUMITREȘTI-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 ."  

  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 erarhii.  



 

 

 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: 
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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, 

Bucureşti, 2 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BIZADEA LENUȚA 
LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE GHEBA”DUMITREȘTI VRANCEA 

 
 Evaluarea reprezinta totalitatea activitatilor prin care se colecteaza, organizeaza si interpreteaza 

datele obtinute in urma aplicarii unor tehnici, metode si instrumente de masurare, elaborate in conformitate 
cu obiectivele si tipul evaluarii, in functie de continutul si grupul de lucru vizat, in scopul emiterii unei 
judecati de valoare pe care se bazeaza o anumita decizie in plan educational. In mod curent prin evaluare 
in invatamant se intelege actul didactic complex integrat intregului proces de invatamant care asigura 
evidentierea cantitatii cunostintelor dobandite si valoarea, nivelul performantelor si eficienta acestora la un 
moment dat oferind solutii de perfectionare a actului de predare-invatare.  

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. 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 respectivă și de varsta școlară și psihologică.  
 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). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –se afirmă şi sub denumirea 
prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

 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 .Avem în vedere: 

 A) Funcţia diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de 
bază; deprinderile, strategiile cognitive de bază şi posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de 
reuşită într-un nou program, reuşită susţinută în plan atitudinal ,afectiv, motivaţional . Implică evidenţierea 
calităţii procesului de învăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie 
ascendentă sau remediată prin conceperea unei secvenţe 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: obiectivele construite (specifice, concrete); 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 elevilor. 

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 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: 

- 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 elevului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactică și Pedagogică București, 2007. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 



 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ- MATEMATICĂ, CLASA A III-A 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BLAGA ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUNTEȘTI 

 
1. Descoperă regula și continuă șirul cu încă trei numere: 
98, 96, 94, ____, ____, ____ 
950, 925, 900,____,____,____ 
638, 628, 618,____,____,____ 
775, 780,785, ____,____,____. 
 
2. Se dau numerele: 178, 251, 340, 857, 546, 689, 925, 602, 963, 754. 
a) Ordonează crescător numerele pare; 
                                  
                                  

b) Ordonează descrescător numerele impare. 
                                  
                                  

 
3. Compară numerele, punând semnul <, > sau =: 

 
4. Află numărul necunoscut: 
194 + a = 900   a - 214 =386   800 – a = 589 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
5. La produsul numerelor 8 și 9 adaugă triplul numărului 7. 
                                  
                                  

6. Din succesorul numărului 399, scade câtul numerelor 42 și 6. 
                                  
                                  

 
7. Maria are 300 de lei. Ea dorește să își cumpere o carte cu povești care costă 17 lei și un penar care 

costă cu 15 lei mai mult decât cartea cu povești. Îi ajung banii? Justifică răspunsul. 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
  



 

 

8. La o florărie s-au adus 749 de garoafe, lalele și narcise. Știind că 473 sunt garoafe și lalele, iar 624 
sunt lalele și narcise, află câte flori de fiecare fel s-au adus la florărie. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

 



 

 

,,IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII 

APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR,, 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: BÎGIU DELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. LEȘU, JUDEȚUL B-N 

 

Evaluare inițială (parțială, diagnostică, etc.) stabilește nivelul de pregătire al preșcolarului la începutul 
unei perioade sau etape de lucru- an școlar, semestru, temă mare, etc.. 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. Pe baza informaților evaluării 
inițiale, cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de 
ameliorare și recuperare. Evaluarea înițială trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși 
și mai puțin raportarea la norme de grup ( relative). Progresul copilului (gupa mijlocie, grupa mare) sau 
nivelul de cunoștință cu care copiii intră în grădiniță trebuie monitorizat cu atenție, înregistrat, comunicat 
și discutat cu părinții. Totodată, ea trebuie să îndeplinească trei funcții: măsurare ( ce a învățat copilul?), 
predicție (este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, și în special pentru intrarea 
în școală?) și diagnoza ( ce anume frânează dezvoltarea copilului ?).  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă trebuie să aibă la bază relația de subordonare dintre: 
strategia de evaluare, metoda de evaluare, tehnica de evaluare, proba/instrumentul de evaluare și itemul 
pedagogic. Strategia de evaluare reprezintă componenta acțiunii educaționale care validează, respectiv 
confirmă sau infirmă atingerea performanțelor urmărite în activitatea instructiv- educativă.Metodele de 
evaluare sunt căi, instrumente, modalități de acțiune, prin intermediul cărora evaluatorul obține informații 
în legătură cu randa- mentul școlar al preșcolarilor, cu nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a 
abilităților etc.. Tehnicile de evaluare reprezintă formele concrete prin care se declanșează obținerea de 
răspunsuri la itemi formulați. Proba de evaluare/instrumentele de evaluare sunt grupaje de itemi, ele sunt 
stabilite în funcție de conținuturile de învățat și de obiectivele propuse în probleme, în sarcini de lucru cu 
caracter teoretic, practic sau teoretico-practic. Itemul reprezintă elementul component de bază al 
instrumentelor de evaluare, itemul este o întrebare, o sarcină de lucru cu caracter practic sau teoretic, o 
solicitare, care alcătuiește o cotă parte independentă a unei probe de evaluare. 

 În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 

-Stabilirea exemplelor de comportamente în funcție de obiective; 

-Formularea itemilor; 

-Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 

-Fixarea punctajului pentru fiecare item; 

-Stabilirea unei scări de apreciere; 



 

 

-Centralizarea rezultatelor. 

Prin îmbinarea metodelor de evaluare tradiționale cu metode de evaluare alternative, prin aplicarea 
unui ansamblu de strategii, tehnici, procedee, materiale didactice și instrumente, evaluarea inițială oferă 
date complete despre nivelul de dezvoltare cognitivă a preșcolarilor, abilitățile, capacitățile, competențele, 
comportamentele și atitudinile acestora. Metodele tradiționale orale: expunerea cunoștințelor de către 
preșcolari, povestirea, convorbirea, etc., metodele de evaluare scrise: fișe de lucru realizate pe diferite 
domeni experiețiale și pe centre diferite, activități practice, activități gospodărești, etc., îmbinate cu 
metodele alternative de evaluare: portofoliul, proiectul, diferite forme de joc realizate cu grupuri mici sau 
cu întreaga grupă, metode de autoevaluare (Turul galeriei) precum și diferite probe psihologice și 
pedagogice aplicate în cadrul grupei ajută educatoarea să-și formeze o imagine de ansamblu asupra grupei 
și să-și formuleze concluzii la nivelul profilului psihologic al grupei și chiar al fiecărui copil în parte. 
Activitățile desfășurate pe parcursul evaluării trebuie să țină cont de vârsta copiilor, particularitățile 
individuale ale acestora, tipul învățării: spontană sau dirijată- în cazul jocurilor spontane ale copiilor 
intervenția educatoarei va fi mai mică pe când în cazul învățării dirijate educatoarea va interveni mai mult 
pentru a-i ghida și direcționa pe copii spre cunoaștere (învățare). Educatoarea trebuie să încurajeze copiii 
să se manifeste, să observe, să gândească, să-și exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicții, să-și 
asume roluri și responsabilități. 

Importanța evaluării inițiale este că ajută educatoarea să cunoască mai bine copii, încurajează diferite 
tipuri de comportament ale copiilor, depistează altele nedorite, poate aplica metode noi, activ-participative, 
stabilește relații de colaborare cu părinții copiilor, iar părinții ajung să cunoască mai bine activitatea din 
grădiniță, să se implice activ și afectiv la realizarea acesteia, au posibilitatea să urmărească progresul 
copiilor și să le sprijine evoluția, dezvoltă o relație mai strânsă cu educatoarea cât și cu ceilalți părinți. 

,,Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrantă. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate al învățării” ( D. Ausebel ) 

 

Bibliografie: 

,,Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării”-Repere și instrumente didactice 
pentru formarea profesorilor / Mușata Bocoș, Dana Jucan 

,,Pedagogia învățământului preșcolar”- Instrumente didactice / Mușata Bocoș, Iftinia Avram, Horațiu 
Catalano, Eugenia Someșan 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

NUMELE: BÁRDI GYÖNGYI-ÁGNES 
UNITATEA: LIT.,,HORVÁTH JÁNOS’’G.P.P.NR.4 

MARGHITA 
 
 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 in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului 
sistem instructiv-educativ. 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. 

 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. 

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
 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.Pentru ca evaluarea 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. 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.) 
 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.  

 
Bibliografie: 
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EDP.; 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
METODE SI TEHNICI 

 
PROF. INV. PRIMAR: BLAJ ADRIANA MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI NOVAC” 
STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, ORAVIȚA 

 
 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 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.  

 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. 

 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. 
 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 tehnici de evaluare folosite la Comunicare in limba romana 
-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:  
Clasa pregatitoare 
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.  
 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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PLEDOARIE PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR BLĂNARU DORINA AUGUSTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AL. I. CUZA 

BRĂILA 
 
Activităţile omului, indiferent de sector, au nevoie de evaluare. Se simte necesitatea de a aprecia ce 

tocmai a fost finalizat, de multe ori pentru a admira dar şi pentru a observa eventualele defecte ce se vor 
remediate. Ar putea fi indusă ideea că evaluarea este o activitate ce se desfăşoară doar la finalul unei lucrări, 
dar dacă vom observa cu mai multă atenţie ne vom convinge că acest proces se regăseşte în fiecare moment 
de la început până la final. 

Cuvintele de mai sus vin să ilustreze o definiţie mai plastică a evaluării ca parte din viaţa noastră a 
oamenilor ajunşi la un grad de modernitate şi de cunoaştere datorită unui subsistem numit educaţie 
reprezentat în special de şcoală. 

Ca om truditor de mult timp în acest domeniu, pot afirma cu tărie şi convingere că evaluarea este un 
element care aduce cunoaştere, măsurare şi reglare în munca de dascăl. 

Despre evaluare se pot scrie numeroase volume, dar în rândurile ce urmează mă voi opri asupra 
evaluării iniţiale. Acest demers este privit cu multă atenţie de toată lumea. Are parte de şedinţe speciale în 
cadrul Comisiilor metodice (unde se stabilesc obiective, competenţe , itemi, matrice) vine momentul 
aplicării probelor, se verifică rezultatele, se analizează, se comunică părinţilor, se face raport şi se stabilesc 
măsuri de remediere. Ca o concluzie este o activitate care trebuie şi este monitorizată. 

În acest an şcolar am preluat clasa pregătitoare şi momentul a fost aşteptat şi pregătit în vacanţa de 
vară cu multă atenţie şi răbdare. Pe lângă pregătirile obişnuite privind sala de clasă o atenţie deosebită am 
acordat evaluării iniţiale care avea un rol important pentru mine ca dascăl şi pentru drumul pe care îl 
începeam cu noii mei elevi. Împreună cu celelalte colege am stabilit competenţele ce urmează a fi evaluate, 
perioada recapitulărilor precum şi instrumentele de examinare.  

De multe ori vedem evaluarea redusă la aplicarea unui test standardizat care ne oferă o viziune corectă 
şi obiectivă asupra pregătirii copiilor ce intră în şcoală. Cu toate acestea, îndrăznesc să afirm că evaluarea 
iniţială e un domeniu mult mai complex şi testul standardizat este doar un instrument al acestei perioade de 
început de drum. 

În rândurile ce urmează aş vrea să prezint acest demers didactic parcurs în anul şcolar curent. Încă de 
la început am preluat datele despre elevii înscrişi şi am putut observa că există diferenţe mari privind vârsta 
la debutul şcolarităţii astfel: elevi care au deja 7 ani împliniţi (3), care vor împlini 7 ani până la finalul 
anului (6 ), elevi care au 6 ani (15) şi elevi care vor împlini 6 ani până la finalul anului (3). În cele două 
săptămâni de cunoaştere au fost derulate activităţi diferite în care jocul a avut cea mai mare pondere. 
Acestea au permis observarea comportamentelor şi atitudinilor. Au fost momente în care am concluzionat 
că de la o serie la alta elevii sunt mai diferiţi şi nivelul lor de independenţă se traduce mai mult prin 
comportament sau vocabular şi mai puţin prin deprinderi de autoservire sau autocontrol. Este prima serie 
la care am observat că din cei 27 de elevi nu există măcar unul să ştie să lege şireturile. Mulţi dintre ei nu 
se spală singuri pe mâini şi nici nu se îmbracă. Deprinderile de a decupa sau de a rupe hârtia sunt slab 
dezvoltate, mulţi dintre ei fiind uimiţi că îi las să rupă sau să mototolească hârtia. Pentru a completa cât mai 
bine imaginea fiecăruia, părinţii au fost rugaţi să completeze un chestionar. La finalul celor două săptămâni 
s-a aplicat un test standardizat care a urmărit gradul de realizare a 7 competenţe: 
  



 

 

COMPETENTE/ OBIECTIVE OPERATIONALE: 
 

C1-receptarea de mesaje orale în context de 
comunicare cunoscute 

O1- să marcheze cu linii oblice/verticale numărul 
de silabe din cuvintele date; 
O2- să identifice primul sunet din cuvintele date; 

C2- exprimarea de mesaje orale în diverse 
situaţii de comunicare 

O3- să formuleze un enunţ pe baza unei imagini; 
 

C3- redactarea de mesaje în diverse situaţii de 
comunicare 

O4- să unească punctele pentru realizarea unui 
contur; 
O5- să scrie semne grafice simple; 
O6- să coloreze imaginile date fără a depaşi 
conturul; 

C4- receptarea unei varietăţi de mesaje scrise în 
context de comunicare cunoscute 

O7- să-şi recunoască numele scris cu litere mari de 
tipar; 
 

C5-utilizarea numerelor în calcule elementare 
 

O8- să asocieze numărul de obiecte cu cifra 
corespunzătoare în concentrul 0-5; 

C6- evidenţierea caracteristicilor geometrice ale 
unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

O9- să recunoască figuri geometrice de bază: 
triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc; 

C7- identificarea unor fenomene/ relaţii / 
regularităţi/ structuri din mediul apropiat 

O10- să identifice părţile componente ale corpului; 
 

 
După ce am strâns toate datele rezultate prin observare curentă şi aplicarea testului, am trecut la faza 

următoare în care am organizat convorbiri individuale cu fiecare familie. În cadrul acestora am analizat 
rezultatele şi am prezentat observaţiile personale asupra fiecăru elev. De asemenea, au fost stabilite şi unele 
teme care au ca principale obiective formarea unor atitudini pozitive, creşterea stimei de sine şi dezvoltarea 
armonioasă. 

În cadrul următoarei şedinţe cu părinţii au fost prezentate datele statistice şi observaţiile cu caracter 
general fără a se face nominalizări. S-a concluzionat că este necesar să se îmbunătăţească capacităţile de 
lucru şi relaţionare în cadrul activităţilor şcolare, să se introducă treptat reguli ce reies chiar din nevoile 
copiilor şi să fie create chiar de ei şi nu în ultimul rând să se exprime corect şi complet pe un ton potrivit. 

Prin cuvintele de mai sus mi-am dorit să prezint pas cu pas prima perioadă din acest an şcolar fără să 
utilizez material bibliografic sau definiţii din cărţi de specialitate. Am considerat că e mai util pentru un 
eventual cititor să cunoască experienţa unui învăţător aşa cum se vede ea din clasă şi să transmit prin acest 
mesaj simplul fapt că nu poţi porni la drum fără să cunoşti bine pe cei cărora le îndrumi paşii în lumea 
cunoaşterii.  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. BLÎNDU LAVINIA 
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL GHEORGHE MAGHERU” TÂRGU-JIU 

 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ deoarece procesele evaluative și 

autoevaluative sunt o constantă a actului educațional. În viziunea lui Ioan Cerghit, noua perspectivă asupra 
evaluării presupune considerarea acesteia ca element fundamental al învățării, fapt ce denotă renunțarea la 
caracterul apreciativ al acesteia. Noua paradigmă a evaluării este reprezentată de rolul de jalon al acesteia 
în demersul didactic. 

Dan Potolea și Marin Manolescu, în lucrarea ,,Teoria și practica evaluării educaționale”, consideră 
că în actul evaluării se poate observa evoluția acesteia prin trecerea de la măsură și control la reglarea și 
autoreglarea cunoașterii. Noua formă a evaluării promovată la nivelul sistemului educațional este dinamică, 
centrată pe procesele mentale ale elevului care favorizează autoreflecția și autoreglarea. Această tranziție e 
determinată de faptul că elevul, cel puțin la nivel teoretic, nu mai este un element pasiv. Metodele de 
evaluare tradiționale (evaluări orale sau scrise, probe practice) devin insuficiente și reclamă utilizarea unor 
metode moderne (portofoliul, proiectul, investigația și autoevaluarea). Cele trei funcții ale evaluării 
(descriptivă, diagnostică, prognostică) devin premise ale optimizării raportului elevului cu activitățile de 
învățare. Ioan T. Radu consideră obligatorii pentru pentru orice cadru didactic cele trei strategii evaluative 
– evaluarea inițială, cea formativă și evaluarea sumativă (acestea se află într-un raport de 
complementaritate). 

Evaluarea inițială devine relevantă pentru elev prin puterea de a mobiliza, de a stimula, de a motiva 
spre un program educativ ce trebuie urmat. Aceasta reprezintă procesul prin care sunt identificate nevoile 
de învățare, dar și cele de sprijin, pe baza acestora realizându-se un plan de învățare individual. Nevoile de 
învățare sunt abilitățile, cunoștințele, competențele ce urmează a fi asimilate de elev. Cele de susținere sunt 
reprezentate de ajutorul suplimentar de care educabilul are nevoie pentru a depăși barierele și pentru a 
preveni eșecul școlar. Pentru eficientizarea evaluării inițiale, se recomandă ca aceasta să dureze mai multe 
săptămâni, reducerea la o singură etapă nefiind suficientă pentru identificarea nevoilor de învățare. 
Rezultatele acestei forme de evaluare sunt utile atât educatorului, cât și celui educat. Îi oferă cadrului 
didactic informații despre nivelul la care se află elevul, acestea fiind necesare în elaborarea planului de 
învățare; pentru elev, aceste informații sunt ancore în procesul înțelegerii opțiunilor referitoare la carieră, 
el reușind să identifice ceea ce a învățat și ceea ce are de învățat. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin următoarele activități: analiza informațiilor oficiale regăsite în 
dosarul personal al elevului, intervievarea individuală, testarea formală, chestionarea, observarea 
activităților de grup și a celor care implică vocația. Optimizarea procesului de evaluare inițială presupune 
următoarele elemente: prezentarea acesteia într-o formă pozitivă și constructivă, valorizarea și implicarea 
educabililor, utilizarea unor abordări variate, adecvate beneficiarului demersului evaluativ, interpretarea 
rezultatelor în mod adecvat și formularea de feedback competent (să fie evidențiate reușitele și să fie evitate 
generalizările de tipul – Există prea multe greșeli!). De multe ori, evaluarea inițială devine un exercițiu 
formal, obligatoriu pentru profesor, nefiind motivată de preocuparea firească de a afla ceva esențial despre 
elevi și despre procesul învățării lor. 

Evaluarea inițială coordonată de ministerul de resort este asociată evaluării cu scop de orientare și 
optimizare a învățării, ceea ce nu exclude standardizarea structurii testelor inițiale, permițând totodată 
adaptarea lor în funcție de condițiile locale. Intrumentul didactic operațional care a contribuit la proiectarea 
testelor a fost matricea de specificație, în componența căreia regăsim competențele corespunzătoare 
nivelurilor taxonomice, concepte-cheie, conținuturi. Supunând această formă a evaluării unei analize de tip 
SWOT, se constată următoarele aspecte: puncte tari – uniformizarea practicilor, centrarea pe elev, 
standardizarea testelor; puncte slabe – birocratizarea, superficialitatea, formalismul. Cele menționate 
anterior despre evaluarea inițială demonstrează faptul că acest tip de evaluare este necesar în reglarea și 
autoreglarea demersului didactic, că este într-un proces de evoluție influențat de noile abordări ale educației, 
că la nivelul școlii românești este nevoie de seriozitate, implicare, creativitate din partea educatorilor pentru 
eficientizarea sa. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROFESOR : BOARTĂ ROXANA DALIA 

 
 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 
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 șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna se aleg cu mare atenție itemii care 
alcătuiesc 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. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

P.I.P. CRINA-FLORINA BOB 
LICEUL TEORETIC EUGEN PORA, CLUJ-NAPOCA 

 
O dată cu începerea anului școlar, elevii trec printr-o perioadă de evaluare, numită evaluare inițială. 

Această evaluare se poate desfășura fie în primele două-trei săptămâni de școală, după o scurtă recapitulare 
a noțiunilor elementare dobândite în anul școlar anterior, iar în acest caz evaluarea va ajuta la construirea 
unor planuri de recuperare/remediale, fie în prima săptămână, fără o pregătire prealabilă, o astfel de 
evaluare având avantajul că oferă o imagine de ansamblu reală, a potențialului de învățare al elevilor, iar 
profesorul poate face o recapitulare, plecând de la ceea ce nu s-a înțeles sau nu s-a achiziționat.  

E recomandat ca în evaluarea inițială să se folosească aceleași teste aplicate la evaluarea finală din 
anul anterior, pentru a cuantifica cu mai multă ușurință cât au uitat elevii după vacanța de vară.  

Evaluarea inițială este indispensabilă la fiecare început de an școlar deoarece ea oferă atât elevului, 
cât și profesorului, un feedback cu privire la durabilitatea cunoștințelor acumulate, operaționalizarea 
acestora, integrarea și conectarea informațiilor, dar și a lacunelor ce trebuie completate, a informațiilor 
însușite greșit ce necesită corectare sau îmbunătățire, cu alte cuvinte ea asigură fundația pe care se vor clădi 
noile cunoștințe. 

 Putem identifica două funcții ale evaluării inițiale:  
1. Funcția de diagnoză - aceasta arată măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele acumulate. 
2. Funcția de prognoză – aceasta ajută profesorul să își stabilească obiective, să își construiască un 

demers didactic sau programe de recuperare / remediale, bazate pe diagnoza stabilită, să își aleagă metodele, 
strategiile cele mai potrivite care să conducă la atingerea obiectivelor propuse, iar acestea să fie în 
concordanță cu ritmul și stilul de învățare al elevilor. Cu alte cuvinte, funcția prognostică ajută la stabilirea 
unor obiective în ce privește stadiul atins în învățare, vorbim aici de stadiul real concretizat nu doar în 
achiziții, conținuturi, ci și în deprinderi, priceperi, competențe, în concordanță cu vârsta psihologică și cea 
școlară. 

Scopul evaluării inițiale nu este nici de a ierarhiza elevii, și nici de a aprecia perfomanțele globale ale 
acestora. Rezultatele evaluării inițiale sunt raportate la bareme de evaluare.  

 Evaluarea inițială își va atinge scopul doar dacă profesorul va concepe activitatea instructiv-
educativă pe baza informațiilor primite și își va îmbunătăți activitatea de predare, folosind metode activ-
participative care să antreneze capacitățile intelectuale ale elevilor, selectând cât mai riguros conținuturile 
învățării, lucrând diferențiat în funcție de nevoile și ritmul elevilor.  

Un alt scop al evaluării inițiale este acela de a-l motiva pe elev în rezolvarea cu seriozitate a sarcinilor, 
evidențiind importanța verificării cunoștințelor. Elevii sunt conștientizați de faptul că notarea evaluării nu 
este consemnată în catalog, și astfel se pot focaliza, nu pe punctaje sau note, ci pe rezolvarea corectă a 
subiectelor, pe încadrarea în timpul de lucru oferit, pe redactarea corectă a enunțurilor, iar rezultatele 
obținute vor constitui punctul de plecare/ startul în evoluția lor educativă din acel an școlar. Astfel, ei vor 
înțelege că învățarea eficientă, este cea în care înveți din dorința de a ști, de a cunoaște, bazată pe o motivație 
intrinsecă, care va duce spre un progres școlar și va susține efortul de învățare în viitor. 

Cele mai des întâlnite instrumente folosite în evaluarea inițială sunt testele docimologice ( testele 
standardizate), observarea și aprecierea verbală, chestionarea orală. La ciclul primar se poate face o evaluare 
inițială și prin proiecte, jocuri educative în perechi sau pe echipe, sau prin efectuarea unor experimente, 
care îi ajută pe copii să se implice și să realizeze cu succes sarcinile, fără stresul notelor și fără factorul 
emotiv, profesorul putând consemna informațiile într-un formular de evaluare. E recomandat ca, pentru a 
avea o imagine cât mai fidelă și globală a capacității elevilor, instrumentele de evaluare scrisă să fie 
combinate cu cele orale. 

Evaluarea inițială e importantă deoarece ea e fundația pe care învățarea se va construi, iar evaluare 
continuă va consolida cunoștințele, achizițiile, priceperile, deprinderile dobândite prin învățare. Putem 
astfel concluziona că evaluarea inițială e incompletă fără o evaluare continuă. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. GABRIELA BOBERSCHI, ȘTIINȚE ECONOMICE,  
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, SUCEAVA 

 
MOTTO: ” Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” (Burrhus 

Frederic Skinner) 
 
Într-o epocă în care unul dintre cuvintele foarte des vehiculate este schimbarea, valorile pe care vechii 

greci îşi întemeiau existenţa - Adevăr, Bine, Frumos - rămân totuşi de o inalterabilă actualitate.23 
Educația a fost și va fi întotdeauna o parte importantă a societății. În România, educația se dorește a 

se adapta mereu la schimbări, în concordanță cu necesitățile și dorințele lumii actuale. Prin structură, 
conținut și obiective, educația trebuie să răspundă exigențelor cerute de evoluție națională și internațională.  

Ioan Jinga (1993) defineşte evaluarea ca pe 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). 

Atât pentru profesor, cât și pentru elev, evaluarea inițială este o prezentare a cunoștințelor de ținute 
de elev, dar în acelați timp și o identificare a eventualelor lacune ce trebuie completate, corectate sau 
îmbunătățite esențial. 

Evaluarea inițială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor, 
ci are ca scop prevenirea eşecului şcolar sau diminuarea la minimum, asigurând o evoluţie ascendentă a 
tuturor elevilor. 

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. 

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 manieră 
de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare 
– învăţare – evaluare mai eficient, centrat pe nevoile elevului.  

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. 

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 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 

 
1. Antonesei L., ”Modernitatea, globalizarea şi dialogul culturilor privite din perspectiva educaţiei interculturale”, Ed. 

Polirom,Iași, 2001, p. 12 



 

 

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. 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. 

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. 



 

 

 IMPORTANŢA APLICĂRII METODELOR DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

 PROF. BOBOESCU PAŢICA MIHAELA FLORENTINA 
 ŞCOALA DE PROVENIENTA:LTAS VICTOR SLĂVESCU, PLOIEŞTI 

 
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. 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, 
b) 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. 

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  
– 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. 
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 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. 

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). 

 
Bibliografie: 
*Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006. 
*Pâinișoară, Georgeta și Ion- Ovidiu, Motivarea eficientă, București, Editura Polirom, 2010. 
*Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ SAU PREDICTIVĂ 
 

PROF. BOCAI CLAUDIA MARILENA 
ŞC. GIMN. ,,NICOLAE TITULESCU”, CARACAL, OLT 

 
 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.”1 
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. 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.”2  

 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.”3 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 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. 

 
Bibliografie: 
*Cucoș,C-tin., Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69  
*Cerghit, I., op. citată, p. 368. 3 Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BOCȘA CRINUȚA 

 

 ’’…ciclul existentei noastre este un sir de examene in fata naturii, a societatii, a propriei 
constiinte.’’ (V. Pavelcu-« Principii de docimologie ») 

 
Problematica evaluării procesului de învăţămnt reprezintă o preocupare atât pentru teoreticieni, cât şi 

pentru noi, practicienii. Fiecare caută noi modalităţi de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel 
de performanţă superior si pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor intervenţiei educative. Evaluarea 
reprezintă un domeniu « cheie » al oricărei schimbări sociale, şi, dacă este corectă si precisă, devine o 
condiţie esentială a procesului. Aceasta îşi asumă un rol activ, dezvoltând mereu o funcţie de feed-back 
pentru elev, iar elevul devine partener într-o relaţie educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, 
deschidere.  

Evaluarea acoperă toate procesele şi produsele ce evidenţiază performanţele elevilor în învăţare, 
apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu obiectivele propuse şi furnizează date 
care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educaţionale. Evaluarea este o acţiune complexă care 
vizează o serie de operaţii mentale si acţionale, intelectuale, atitudinale, afective. 

Alături de metodele de evaluare tradiţionale, metodele alternative de evaluare vizează pe lângă 
obiectivele de învăţare şi pe cele atitudinale şi comportamentale. Metodele alternative se utilizează la ciclul 
gimnazial adaptate la particularităţile de vârstă ale elevilor, la specificul fiecărei discipline şi la condiţiile 
în care se desfăşoară activitatea didactică. Ele îmbină procedeele orale şi scrise, solicitând capacităţi, 
cunostinţe, atitudini şi comportamente ( ca in cazul proiectului, a investigaţiei) sau însoţesc celelalte metode 
de evaluare, completându-le (ca în cazul observaţiei sistematice, a portofoliului). 

Metodele alternative de evaluare caută să ofere elevilor, alături de metodele tradiţionale, suficiente si 
variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (cunoştinţele), dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, 
deprinderi, abilităţi). Principalele metode complementare de evaluare, ale căror potenţial formativ sprijină 
individualizarea actului educaţional sunt: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 
elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

 Scopul autoevaluării este acela de a-i ajuta pe elevi să se cunoască şi de a le furniza motivaţia pentru 
învăţare pe mai departe. Evaluarea internă și externă permit unei persoane să-și facă, pe parcurs, o imagine 
asupra stadiului în care se află cu învățarea și să treacă la nivelul următor. Ambele tipuri de evaluare 
contribuie și la setarea unor noi obiective. Elevii sunt, în general, obișnuiți să fie evaluați de alții (evaluare 
externă), ceea ce înseamnă să primească feedback de la elevi, profesori sau părinți. 

Autoevaluarea reprezintă abilitatea de a estima în mod realist propriile performanțe și de a lua decizii 
în consecință. Este un instrument esențial de sprijinire a elevilor în dezvoltarea autonomiei și pentru evitarea 
dependenței de feedback-ul profesorilor. Elevii care au abilitatea de a se autoestima realist își dezvoltă o 
imagine mai pozitivă asupra propriei persoane și e mai puțin probabil să se simtă nesiguri. Ei vor fi mai 
puțin dependenți de feedback-ul extern și de laudele celorlalți și vor putea interpreta mai adecvat reacțiile 
profesorilor. 
 În concluzie, trebuie să evidenţiem faptul că în educaţie trebuie să se ţină mereu seama de tot ceea ce are 
şi ce-i trebuie copilului ca să se manifeste si să se dezvolte cât mai armonios cu putinţa. Aceasta idee trebuie 
să se constituie într-un adevărat principiu de educaţie pe care orice cadru didactic trebuie să şi-l însuşească 
şi să-l respecte. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI PENTRU 
EDUCAȚIE TIMPURIE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

BODEA IOANA-SIMONA 
 
Primul pas în reușita actului didactic îl constituie evaluarea inițială desfășurată la începutul 

programului de instruire, oferindu-ne posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil și a stabili punctul 
de plecare în proiectarea didactică. 

Rezultatele obținute în urma evaluării inițiale permit o planificare a secvenţelor de învăţare pentru a 
aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a da posibilitatea educatoarei să-şi evalueze 
strategia didactică folosită.  

Raportându-ne la învățământul preșcolar și la Curriculum pentru educație timpurie realizarea 
evaluării inițiale necesită o pregătire minuțioasă în alegerea metodelor și instrumentelor menite să 
contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. În cadrul evaluării inițiale educatoarea culege 
date, despre copii observându-i pe parcursul întregii zile, discută cu părinții pentru o conturare cât mai clară 
a imaginii copilului. 

Stabilirea metodelor de evaluare este strâns legată de particularitățile de vârstă și individuale, astfel 
regăsim metode tradiționale de evaluare (probe orale-jocul liber și dirijat, conversația, probe practice-
analiza produselor activității) precum și metode alternative, de exemplu observarea sistematică a copilului, 
aprecieri verbale prin laude, încurajări, jocuri de rol, lucrările practice, afişarea lucrărilor. Dat fiind 
specificul vârstei preșcolare primează jocul, observația și conversația.  

Curriculum pentru educație timpurie oferă pe lângă instrumentele de evaluare existente Fișa de 
apreciere a progresului individual, în care se regăsesc indicatori comportamentali măsurabili și preciși, 
precum și nivelul îndeplinirii indicatorului, evidențiind foarte clar progresul copilului. Prin urmărirea atentă 
a indicatorilor comportamentali propuși, acest instrument permite educatoarei să descopere lacunele, 
dificultățile, oferindu-i posibilitatea de a proiecta un program ameliorativ. Un alt avantaj al aceste fișe de 
progres îl constituie faptul că informațiile culese în urma evaluării sunt aduse la cunoștința familiei, astfel 
încât sunt parte integrată în procesul de cunoaștere a copilului. 

Prin realizarea unei evaluării eficiente, educatoarea conduce preșcolarul spre evoluție, mai târziu 
facilitându-i integrarea fără probleme în școală. 

 
Bibliografie: 

*Bocoș, M.(2003), ”Teoria și practica instruirii și evaluării”, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca; 

*Chiriac, M.(2010) „ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 

*Curriculum pentru educație timpurie 2019, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 
4.694/2.08.2019 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

PROFESOR BODEA LUCIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TG. OCNA 

 
 În perioada contemporană, educația reprezintă mai mult decăt un domeniu foarte controversat, un 

demers anevoios, în slujba căruia rămân doar oamenii cu adevărat dedicați și cu vocație. Misiunea noastră, 
a tuturor este de a pregăti elevii pentru propria lor dezvoltare personală, pentru autoeducație, autocunoaștere 
și autonomie. Din această perspectivă, evaluarea dobândește importanță sporită, intrucât trebuie să le 
stimuleze plăcerea și interesul personal pentru învățare, bucuria de a descoperi lucruri noi dar și dorința de 
autodepășire. Se impune, mai mult ca oricând, schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, și anume de 
ameliorare și stimulare, nu de sancționare, ca scop în sine. 

 Evaluarea inițială are un rol decisiv, identifică potențialul și lacunele elevilor care urmează să 
parcurgă un nivel superior de învățare, dar se poate realiza în mod flexibil, prin metode și strategii adecvate, 
relevante și valide, în vederea optimizării rezultatelor elevilor. Dacă ne dorim ca demersul să fie cu adevărat 
util, să ne amintim de afirmația pedagogului belgian Gilbert De Landsheere: ,, O evaluare corectă a 
învățării nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic și universal.,, 

 Trebuie să ținem cont și de faptul că în procesul de învățare se obțin cele mai bune rezultate acolo 
unde nu există constrângeri și forme rigide de evaluare, în stare de relaxare și bucurie.  

 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.  

 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!  

 Totuși, consider că 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, evitându-se aglomerările și acumularea 
stresului.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, BODNARIUC GABRIELA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI 

 
 Referindu-se la sistemul de control și evaluare a randamentului școlar, Emile Planchard arăta că țelul 

urmărit de școală este să formeze un viitor cetățean, dar numai în viața reală după ce elevul a părăsit școala 
se va putea controla cu adevărat calitatea produsului, punându-se problema dacă n-ar fi mai bine să se 
amâne această verificare până atunci. Desigur că nu, deoarece profesorii nu pot lucra orbește iar elevii au 
nevoie de stimulente și de corective…Așadar, controlul este indispensabil chiar în școală. El dirijează 
munca profesorului, permite eventuale modificări în activitatea acestuia, stimulează elevii, satisfice părinții, 
face posibile selecțiile necesare și orientările dorite. Dar aceasta nu înseamnă deloc că nu este necesar 
controlul final, acela făcut în timpul vieții”1. Este deosebit de importantă această precizare a pedagogului 
francez întrucat în ea sunt cuprinse atât posibilitățile cât și liniile sistemului de control și evaluare în școală. 
Aflăm astfel că în afara controlului și evaluării din școală, mai există un “ control final” făcut în cursul 
vieții. 

Deci, necesitatea și importanța evaluării decurg din rolul educației în viața socială pe de o parte, iar 
pe de altă parte, din însăși funcționalitatea procesului de instruire și educare. “Evaluarea este procesul prin 
care se stabilește dacă sistemul educațional își îndeplinește funcțiile pe care le are, adică dacă obiectivele 
sistemului sunt realizate”2. 

 Încorporarea acțiunilor evaluative în actul didactic și abordarea lor ca procese componente ale 
acestuia corespund unei realități și constituie , în același timp, condiția necesară pentru înțelegerea 
interacțiunilor din interiorul activității, ca și pentru stabilirea căilor prin care pot fi amplificate efectele 
evaluării în planul eficienței activității pedagogice. Din aceasta decurge o gamă bogată și variată de 
probleme care privesc evaluarea, mecanismele proprii acestui proces, rolul evaluării în desfașurarea 
demersului didactic. “Mecanismul esențial al oricărui proces de evaluare constă în raportarea unei 
performanțe, a unui stadiu format, dobândit, la o valoare prestabilită, proiectată”3. 

 În cazul evaluării instrucției, aprecierea performanței are caracteristici similare gradului de derminare 
reflectat în programa școlară, considerată ca document normativ pe baza căruia se realizează obiectivele 
învățământului. Problema evaluării constă în a determina la ce nivel se găsesc rezultatele în diferite 
momente ale activității, în raport cu realizarea unor obiective. Asfel, evaluarea rezultatelor constituie un 
moment necesar și central al actului pedagogic. Ea face ca acest proces să devină” un demers în spirală. În 
sensul că se realizează o reglare continuă, o ameliorare în desfășurarea lui”4. 

 Cu cât evaluarea va avea “drept obiectiv nu numai produsul sau conținutul învățarii, ci și procesul 
prin care copilul ajunge sau nu reușește să ajungă la stăpânirea materialului de învățat…”, cu atât va putea 
aprecia mai corect “distanța sau apropierea dintre punctul de plecare, stadiul atins și starea finală dorită”.  

 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 gradului în care stăpânesc 
cunoștintele și dacă și-au format capacitățile necesare etapei care urmează. Evaluarea inițială constituie o 
condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire. Subliniind rolul și însemnătatea acestui tip de 
evaluare, D. Ausubel spunea: “ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștintele pe care elevul 
le posedă la plecare”5. Acest tip de evaluare devine necesar în situații în care educatorul începe activitatea 
cu elevi al căror potențial nu-l cunoaște, la începutul unui ciclu de învățământ, an școlar sau trimestru, după 
cum poate fi necesară în mod curent, la începutul multor capitole sau sisteme de lecții. Interesează masura 
în care elevii posedă cunoștințele și capacitățile care constituie premise cognitive și aptitudini( interese, 
motivații) necesare asimilării noilor conținuturi. 

 Evaluarea inițială îndeplinește funcție predictivă, indicând condițiile în care elevii vor putea asimila 
noile conținuturi. Învățătorul, chiar din prima zi de școală(CP), trebuie să organizeze desfășurarea unei 
testări a cunoștintelor pe care le au elevii. Acest lucru îl pune pe învățător în fața situației clare de a-și da 
seama cu ușurință cu ce fel de copii “ pornește la început de drum” în activitatea didactică: dacă au un 
vocabular cât de cât dezvoltat, dacă vorbesc corect, dacă știu să numere și să facă operații în concentrul 0-
10, dacă știu să deseneze o imagine, dacă știu să cânte, să se joace. Se pot depista defectele de vorbire și se 



 

 

poate organiza o activitate diferențiată pentru a-i recupera pe cei rămași în urmă sau pe cei dotați pentru a 
nu-i plictisi. 

 Evaluarea inițială constituie și temeiul reconsiderării programului pentru a-l face adecvat situației 
constatate. Se dovedește utilă aplicarea unor probe de inventariere, teste raportate la problemele esențiale 
apărute. De exemplu, la clasa a III-a, pentru capitolul Adjectivul se poate aplica un test de inventariere la 
începutul celei de-a treia ore, prin care se urmărește modul în care elevii operează cu noțiuni ca: definirea 
adjectivului, acordul, transformarea adjectivelor în substantive și invers, analiza lor. Rezultatul unor astfel 
de probe sugerează de multe ori necesitatea adaptării unor măsuri de recuperare. Datele obținute ne ajută la 
adaptarea activității la posibilitățile de învățare ale elevilor (exerciții gradate, variate, jocuri didactice, noi 
metode), la organizarea unor programe de recuperare, dar care să nu supraîncarce elevul, la adoptarea unor 
măsuri de sprijinire în folosul unor elevi( elevii ce au asimilat ușor cunoștințele li se vor da sarcini mai 
complicate, celor cu nevoi de recuperare- sarcini gradate). 

 Fie că e vorba de evaluare inițială, sumativă sau formativă învățătorul nu poate opta în favoarea uneia 
și în defavoarea alteia ci trebuie să le îmbine , pentru ca procesul de evaluare să fie unul eficient și să se 
integreze firesc în cadrul activităților didactice. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII 
INIȚIALE LA GEOGRAFIE 
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LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea verifcă, măsoară și apreciază rezultatele școlare ale elevilor, obținute într-un anumit 

interval de timp. Ea are ca scop: fundamentarea deciziilor, conștientizarea problemei, infuențarea evoluției 
celui evaluat. 

Functiile sociale si educationale ale evaluarii: 
• Diagnostică, pentru depistarea lacunelor, greșelilor elevilor și înlaturarea acestora, și se realizează 

prin teste de cunoștințe de tip diagnostic 
• Ameliorativă 
• Prognostică, ce evidențiază performanțele viitoare ale elevilor, prin teste de aptitudini sau teste 

pedagogice ce verifcă calitatea învățării 
• Orientarea școlară 
• De selecție: clasifcarea si ierarhizarea elevilor cu ajutorul testelor standardizate de tip normativ 
• Motivatională, pentru a stimula învățarea 
• Constatativă 
• Certifcativă 
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, lecție). 

Evaluarea inițială la geografie este realizată pentru: determinarea cunoștințelor și capacităților care 
reprezintă premise ale asimilării noilor conțnuturi și formarea de competențe; pentru detectarea 
potențialului de instruire, potențialului de dezvoltare și a potentialului de educare; pentru stabilirea unui 
punct “de plecare” ce ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul uni program de instruire și are rolul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor în momentul respectiv, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care 
urmează, și reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. 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 de 
bază pentru reușita activității didactice, mai ales în situația în care educatorul începe activitatea cu elevi 
cărora nu le cunoaște potențialul, la începutul unui ciclu de învățământ sau chiar al unui an școlar, 

Are funcție diagnostică, scopul fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea 
secvențelor de instruire, dar și o funcție prognostică, în sensul dirijării în proiectarea efcientă, realistă, a 
conținuturilor noii materii. 

Evaluare la începutul unui an școlar 
La începutul fiecărui nou an școlar se face o recapitulare a materiei predate anul precedent, punându-

se accentual pe noțiunile și aptitudinile ce vor fi folosite în predarea noii materii, în această etapă evaluarea 
făcându-se prin examinare orală. 

La fnalul recapitulării se dă un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad mediu 
de difcultate): se evidențiază lacunele elevilor; luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul își face 
un plan de recuperare și proiectează activitatea diferențiată. Testul inițial poate fi folosit și ca reper pentru 
evaluarea progresului elevilor la fnalul anului școlar. 

Evaluarea la începutul unui ciclu școlar 
Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul de cunoștințe, deprinderi și aptitudini 

dobândite anterior. Profesorul stabilește ce competențe specifce dorește să evalueze și alege conținuturi pe 
care le consideră relevante (de exemplu, cunoașterea punctelor cardinale, citirea și interpretarea 
informațiilor de pe hartă, interpretarea diagramelor, realizarea de corespondențe, construirea unui text pe 
baza unor termeni geografici etc). 



 

 

Evaluarea la începutul predarii unei unități de învățare se construiește pornind de la competențele 
necesare predării respectivei unități. 

Învățarea se bazează pe fundamentul achizițiilor anterioare, în cazul învățământului concentric.  
E bine să se păstreze rezultatele elevilor într-o matrice de evaluare. 
Exemple de matrice de evaluare: 
elev - item -total realizat 
elev - obiectiv - total 
elev - competență– total 
Ritmul de învățare al elevilor nu este același, de aceea învățământul trebuie să fie unul individualizat. 

Elevul este îndrumat în funcție de ritmul propriu de învățare, dar și de stilul de învățare caracteristic 
fiecăruia. 

Printr-un plan individualizat de învățare se doreste ca fiecare elev să aibă performanțe maxime 
raportate la caracteristicile sale intelectuale, afective și emoționale. La elevii cu ritm lent de învățare, funcția 
să fie de recuperare/ameliorare, iar la cei cu ritm rapid de învățare să aibă rol de dezvoltare/progres. 
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APLICAREA METODELOR DE EVALUARE INIȚIALA 
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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, 
b)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. 
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 Evaluarea inițială constituie o componentă de bază a procesului instructiv-educativ din grădiniță, ce 

urmărește progresul copilului înregistrat în primele săptămâni de activitate ale anului școlar cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi . 

 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. 

 Activitatea didactică în grădiniţă este complexă şi îmbracă metode și tehnici variate, multiple, 
adaptate la particularităţile preşcolarilor.Un loc important îl ocupă jocul, observația și conversația .Pe lângă 
acestea se adaugă studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, fișele, 
ancheta.  

 Observarea copiilor în timpul programul 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. Observaţia 
constă în urmărirea independentă, premeditată, intenţionată, cu scop, realizată planificat şi sistematic uzând, 
dacă este nevoie, de instrumente tehnice.Observațiile pe care trebuie să le consemnăm despre copil se referă 
la: modul cum acţionează cu obiectele cum le mânuieşte, dacă inventează moduri noi de a le folosi, dacă se 
joacă cu materialele din toate Centrele, dacă foloseşte o varietate de materiale sau optează doar pentru unele 
; modul cum interacţionează cu ceilalţi educator, copii, alţi adulţi: mod de comunicare verbală/ noverbală, 
iniţiativă în comunicare, capacitate de autocontrol, capacitatea de exprimare a emoţiilor şi de a înţelege 
emoţiile celorlaţi; relaţiile în cadrul grupului social al clasei dacă se joacă cu copiii, ce roluri preferă, dacă 
iniţiază jocuri, cu ce copii preferă să se joace. 

 Jocul constituie activitatea fundamentală a copilului în grădiniță, având dublă valență , atât ca formă 
de activitate și metodă de învățământ. Prin joc copilul învaţa cu plăcere, devine interesat faţă de activitatea 
care se desfăşoară. Cu timpul, jocul schimba comportamentul unor copii timizi, nesiguri. El stimulează şi 
modelează procesele afectiv-emotionale, îmbogăţind viaţa afectivă a copiilor şi ajutându-i să-şi stăpânească 
emoţiile. Jocul reprezintă în acelaşi timp, o activitate în procesul căreia se modelaza dimensiunile etice ale 
conduitei. Cinstea, corectitudinea, onestitatea au în joc un caracter dominant.Folosit cu pricepere şi cu tact 
pedagogic, jocul reuşeşte să înlăture şi să prevină rămânerea în urmă la învăţătură a preşcolarilor cu o 
înţelegere mai greoaie. Prin joc copilul ne dăruieşte tot ce are el mai bun, atât că forţe fizice, cât şi că valori 
morale. El contribuie la formarea personalităţii copilului şi creează o ambiantă de cooperare. 

 Conversația este o metodă verbală de învăţare cu ajutorul întrebărilor şi al răspunsurilor. Conversaţia 
de verificare sau examinatoare urmăreşte sa evidenţieze gradul, de însuşire a anumitor cunoştinţe. 
Întrebările condiţionează calitatea cunoaşterii copilului prin adunarea conţinutului de idei la principiile 
euristice, prin accesibilitatea lor, prin corectitudinea şi calitatea formei lor. Folosite corect, întrebările 
gradează dificultăţile şi sistematizează, conduc pe copil spre sinteze. 

 Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje 
realizate în cadrul activităților pe domenii experiențiale ,dar și a celor liber alese. 

 Progresul copiilor este comunicat părinților în cadrul consultațiilor individuale, activități de consilire, 
de câte ori impune situația. Copilul trebuie monitorizat în permanență în toate activitățile desfășurate în 
grădiniță. Datele obţinute prin evaluările iniţiale oferă cadrului didactic posibilitatea de a-şi alege modul 
cel mai adecvat de predare a noului conţinut.  



 

 

 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 
învăţării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui 
nou proces. 
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Grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această situaţie îl aşază într-

un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul face cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i 
stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea 
în relaţiile sociale de grup. 

Evaluarea este menită să estimeze progresele de învăţare şi să certifice capacităţile şi competenţele 
formate, să identifice ceea ce copilul nu a înţeles sau nu stăpâneşte. În acelaşi timp, vizează să descopere 
disfuncţiile din procesul de predare-învăţare-evaluare, să distingă sursele erorilor, să certifice calitatea 
predării şi învăţării, având o funcţie reglatoare asupra acestora. 

Evaluarea sumativă în activitatea din grădiniţă intervine, în cele mai multe cazuri, pe lângă evaluările 
de la sfârşitul semestrului, la sfârşitul unei componente tematice care se desfăşoară pe o perioadă mai mare 
de timp, când se revizuiesc cunoştinţele, deprinderile, abilităţile dobândite de la evaluarea iniţială şi până 
în prezent, cu scopul de a întări şi stabiliza noile componente achiziţionate. Prin probele de evaluare 
sumativă se realizează o măsurare a nivelului de cunoştinţe, capacităţi, abilităţi şi pe baza acesteia se 
diagnostichează procesul de asimilare a noilor conţinuturi, formarea deprinderilor specifice fiecărui 
domeniu experienţial. Astfel, informaţiile strânse, prelucrate şi valorificate, indică măsura stadiului atins 
de copil în pregătirea sa pe o anumită secvenţă de învăţare. 

În pedagogia modernă se caută în mod permanent dezvoltarea de metode, tehnici şi instrumente care 
să ajute, să mobilizeze şi să sprijine copilul în procesul de învăţare. Metodele tradiţionale pentru activităţile 
preşcolare pot fi astfel îmbinate cu metode complementare. Pe lângă informaţiile obţinute prin metodele 
tradiţionale de evaluare, se pot aplica şi alte procedee care să contrabalanseze răspândirea în exces a testelor, 
devenite de acum clasice, şi care să evalueze copiii fără să ţină seamă de contextul de învăţare. Astfel, se 
pot aplica: interviul, enunţurile incomplete, invetigaţia, jocurile de rol, dramatizările, evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, jocurile didactice, concursurile, competiţiile, chestionarele, confecţionarea de portofolii, 
pliante, postere, albume şi, nu în ultimul rând, proiectul în sine. 

În acest fel, proiectul a devenit o metodă alternativă şi complementară de învăţare şi evaluare, puternic 
motivantă pentru copii. El vizează aspecte teoretice şi practice din variate domenii, implică un volum sporit 
de activităţi şi permite respectarea particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor prin includerea elementelor 
ludice. Evaluarea prin metoda proiectelor la vârstele timpurii poate fi utilizată în toate formele ei (iniţială, 
continuă şi sumativă), însă, datorită duratei mari de timp în care se derulează proiectul, poate fi un 
instrument pentru evaluarea sumativă, implicând şi multe elemente de autoevaluare. Astfel, proiectul poate 
fi privit atât ca desfăşurare propriu-zisă a procesului învăţării, cât şi ca produs final al acestuia. 

În derularea proiectelor se pot utiliza variate forme de evaluare. De exemplu, pentru proiectele 
tematice „Viţa de vie”, „Roşia şi ardeiul”, „Mărul şi para”, „Crizantema şi tufănica” evaluarea se poate 
realiza prin proiectul „Bogăţiile toamnei”, ce se poate concretiza printr-un concurs interactiv copii-părinţi, 
desfăşurat în prezenţa invitaţilor, se pot realiza albume, pliante, postere, expoziţii etc. 

Proiectul este un proces şi în acelaşi timp un produs. Aşadar, prin metoda proiectelor la vârstele 
timpurii sunt evaluaţi atât educatoarea, prin portofoliul prezentat, harta, atragerea şi implicarea în proiect a 
altor persoane, şi nu în ultimul rând înseşi rezultatele copiilor, cât şi copiii, chiar de la începutul proiectului, 
prin întrebările pe care le pun pentru întocmirea inventarului de subiecte şi care le trezesc interesul, care 
stabilesc cantitatea de cunoştinţe şi aşteptările. Nu educatoarea fixează graniţele a ceea ce trebuie să ştie 
copilul, ci el singur stabileşte cât poate şi cât vrea să înveţe. 
  



 

 

Prin metoda proiectelor, evaluarea copiilor verifică formarea următoarelor capacităţi şi cunoştinţe: 
• Însuşirea unor tehnici de investigaţie şi utilizare a „bibliografiei”, a calculatorului, a unor aparate 

de laborator; 
• Găsirea unor soluţii simple de rezolvare a problemelor; 
• Colectarea, sortarea, inventarierea, pregătirea, manipularea materialelor de lucru; 
• Implicarea în rezolvarea unor situaţii apărute; 
• Capacitatea de a observa şi a-şi alege metode de lucru, colaboratorii, echipa; 
• Capacitatea de a măsura şi compara rezultatele la care ajunge el însuşi, faţă de cele iniţiale 

(autoaprecierea); 
• Capacitatea de a utiliza tehnici simple de lucru; 
• Capacitatea de a-şi utiliza cunoştinţele în contexte noi. 
Pentru o evaluare cât mai corectă se stabileşte, în funcţie de natura activităţilor de învăţare, strategia 

de evaluare, respectiv:  
1. Ce evaluăm? (lista de întrebări, proiectul, procesul de învăţare, partenerii); 
2. Cum evaluăm? (forme de evaluare); 
3. Rolul educatoarei (de partener, ghid, evaluator continuu); 
4. Stabilirea standardelor de evaluare. 
Educatoarea îşi pune amprenta asupra tuturor operaţiilor evaluării prin propria-i personalitate, prin 

elaborarea instrumentelor de evaluare, prin capacitatea de a discerne esenţialul şi de a înţelege subiecţii 
examinaţi. Obiectivitatea, corectitudinea, completitudinea evaluării depind de competenţa şi formarea ei 
profesională. De fapt, rezultatele obţinute nu sunt cele redate în grafice sau cuprinse în scheme, ele se 
manifestă în viaţa de zi cu zi a copilului, în comportamentul, atitudinea, relaţiile sale cu cei din jur şi cu 
mediul înconjurător, experienţele acumulate oferindu-i acestuia satisfacţia de „a fi învingător”. 

Aşdar, metoda proiectelor este o foarte bună strategie de organizare, desfăşurare şi evaluare a 
procesului educaţional din grădiniţă. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DIN GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. BOGDĂNEL MINODORA 
GRĂDINIŢA CU P.N. „LUCEAFĂRUL” CRAIOVA 

 
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. Tot prin evaluare, educatoarea inventariaza achizitiile copiilor 
si apreciaza progresul inregistrat de copil de la o etapa la alta a devenirii sale. 

Evaluarea rezultatelor obtinute de copii are efecte pozitive asupra activitatii lor, indeplineste un rol 
de supraveghere a activitatii prescolare. Verificarile asupra acumularilor calitative si cantitative ale copiilor 
in procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea si consolidarea cunostintelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate si integrate in structuri. 

Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflecta asupra atitudinii copilului fata de activitatile 
din gradinita. Copilul inregistreaza si vibreaza la cea mai neinsemnata apreciere, dar si cu un puternic 
sentiment de frustrare la cea mai neinsemnata observatie. 

Evaluand, constatam, apreciem, diagnosticam, descoperind factorii care au condus la rezultat si 
prognosticam, anticipand rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluarii este 
sa urmareasca progresul copilului si sa stabileasca exact la ce nivel de dezvoltare se afla fiecare copil in 
parte, astfel incat parcurgerea programei sa vina in intampinarea nevoilor copiilor, priviti individual si sa 
asigure succesul experientelor tuturor. 

Identificarea copiilor cu nevoi speciale si care ar putea necesita sprijin ori interventii suplimentare, 
reprezinta un alt obiectiv al evaluarii. 

In cadrul teoriei si practicii educationale, intre multitudinea de metode si mijloace utilizate in scopul 
cresterii randamentului scolar, invatarea diferentiata si-a mentinut statutul de actualitate printre alte 
activitati ce favorizeaza progresul scolar al prescolarilor. Existenta unor colective eterogene de prescolari, 
la nivelul grupelor, cu grade diferite de permanenta scolara, ne conduc la organizarea unei instruiri 
diferentiate prin intermediul unor sarcini de invatare cu nivel variabil. 

Aceasta presupune proiectarea unor situatii de instruire diferentiata, a unor strategii didactice diferite, 
care sa ofere fiecarui prescolar posibilitatea de a progresa, sporindu-i in acest fel motivatia pentru invatare. 

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” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

Transformările produse la nivelul activităţii evaluative, în special după 1990, au fost generate şi 
marcate de următoarele idei (Cardinet, Laveault, apud Manolescu, 2008, 307): 

- 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.” (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. 

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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BOIANGIU ANGELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRLA MARE, MH 

 
 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 implică 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 verificării 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.  

 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 evaluări. 
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. 
 În învăţământul primar, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele comple-

mentare, cum ar fi: 
a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
b) investigaţia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea. 
 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. 

 După această scurtă prezentare, pot 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR ȘCOLARE. 
STRATEGII EVALUATIVE IMPLICATE ÎN ACTUL ÎNVĂŢĂRII 

 
PROFESOR BOIER LUCREȚIA MARIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ 
 
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 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. 

Toate cadrele didactice utilizează 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.  

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Ca profesor 
de biologie, 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. 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. 

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. 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 biologie, avem pentru competenţele de înţelegere, itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau 
itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor avem itemi subiectivi. 
Testele mă ajută să depistez 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 mine. 
Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde eseul structurat. 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 finalizarea 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 școlar 
2018-2019 am folosit această metodă la clasa a VIII-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre 
descrierea unor biomi din țara noastră. 

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 biologie, am 
cerut elevilor să alcătuiască portofolii care să includă toate materialele efectuate de-a lungul unui semestru 
urmând a fi evaluaţi în funcţie de calitatea fiecăruia.  

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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. ELENA CLAUDIA BOJAN 
SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU 

  
 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. 
  
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. 

Aceste cinci strategii de evaluare reprezintă strategiile de bază utilizate în şcoală. Diferenţierea dintre 
ele nu este absolută. Şi evaluarea detaliată, şi evaluarea exploratorie, şi cea diagnostică sînt, de fapt, evaluări 
criteriale. 

Evaluarea exploratorie presupune examinarea achiziţiilor elevului de la o "înălţime mare" (pot fi 
analizate numai elementele importante). Evaluarea criterială este o apreciere de la o "înălţime medie" (sînt 
vizibile practic toate detaliile). Evaluarea detaliată constituie o examinare "cu lupa" a landşaftului 
achiziţiilor (deşi sînt observate cele mai mici detalii, sînt explorate doar unele dintre componentele 
landşaftului). Evaluarea diagnostică este o cercetare "cu lupa", efectuată însă pe anumite porţiuni. 

  
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 formativă 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.” 

Dezvoltând interesul pentru autoevaluare, noţiunea de evaluare se transformă: 
Evaluarea formativă Evaluarea formatoare 
  
Evaluarea formativă “realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de învăţare, 

depistând “lacunele în însuşirea conţinutului” şi “dificultăţile de învăţare” (I.T. Radu, 2000) 
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. 

“Realizarea ei presupune din partea profesorului un rol din ce în ce mai activ în învăţare. El trebuie 
să supravegheze activitatea elevilor, să comenteze explicaţiile acestora şi să-i orienteze diferentiat pe cei 
care comit erori sau întâmpină dificultăţi” 

Pentru a exprima mai bine funcţia sa prioritară – aceea de a-l ajuta pe elev –evaluarea formativă 
primeşte de la autorul G. Nunziati (1990) calificativul de formatoare. 

Evaluarea formativă, creează lumină asupra procesului de desfăşurat în clasă, fiind centrată pe 
intervenţia profesorului către elev. Ea relevă răspunsuri din partea elevului, la intervenţia profesorului. 
Evaluarea formatoare vine către elev şi iniţiativa îi aparţine. 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 formativă nu garantează de la sine că elevul a învăţat, deoarece vine din afara sa. Rolul 
său prioritar este cel de reglare a activităţii cu ajutorul profesorului. 

Evaluarea formatoare este mult mai eficientă pentru că vine din propria iniţiativă a celui care învaţă 
şi se implică în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporinduşi în acelaşi timp capacităţile de 
autoevaluare. Pentru acesta este necesar ca profesorul să deţină o serie de tehnici prin care să-i înveţe pe 
elevi să înveţe, modalităţi prin care elevul să se simtă activ şi să-şi poată evalua propriile activităţi. 
Evaluarea formatoare are rol de reglare şi autoreglare a activităţii cu sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii 
educaţionale. 

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. 

Această abordare lărgeşte şi mai mult conceptul de evaluare, în măsura în care tot ce are legătură cu 
construirea unui model personal de acţiune este considerat parte integrantă a evaluării formative şi obiectiv 
prioritar de învăţare. “Versiune modernă a vechiului contract de muncă individual, acest model îi înfăţişează 
elevului diferite obiective ale învăţării. 



 

 

Acestea din urmă fac însă, pe de o parte, obiectul unei negocieri între profesor şi elev, ceea ce costituie 
o primă condiţie pentru îmbunătăţirea învăţării; pe de altă parte, elevului i se oferă două posibilităţi: să 
abordeze învăţarea pe baza unei logici combinatorii, legată de un scop, de un produs, şi să reflecte la 
mijloacele, metodele şi criteriile de realizare a obiectului finit. Urmele evaluării formatoare a unei 
competenţe vor fi deci, pe de o parte, etapele sau obiectivele intermediare prin care elevul a hotărât să treacă 
şi, pe de altă parte, lista metodelor sau instrumentelor pe care le va utiliza sau pe care le-a utilizat (criterii 
de realizare). Accentul cade, în acest model, pe reperarea de către elev a criteriilor de realizare. Acesta este 
şi principala dificultate de ordin pedagogic” – afirmă Genevieve Meyer (2000) 

Caracteristicile celor două tipuri de evaluări, prezentate sintetic: 
  
 EVALUAREA FORMATIVĂ 
* iniţiativa îi aparţine profesorului; 
* profesorul intervine asupra elevului; 
* este exterioară elevului, provenind din procesul didactic la care elevul nu are acces decât prin 

intermediul profesorului; 
* se repercutează pozitiv asupra schimburilor dintre profesor şi elev, din exterior. 
  
 EVALUAREA FORMATOARE 
* iniţiativa aparţine elevului şi este orientată sau nu de către profesor; 
* izvorăşte din reflecţia elevului asupra a propriei transformări, asupra propriei învăţări; 
* este susţinută de motivaţia interioară a elevului; 
* se repercutează pozitiv asupra schimburilor dintre elev şi profesor, dinăuntru. 
  
Astfel, cadru didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând 
metodele şi instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele 

complementare (observarea sistematică şi directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de 
laborator, proiectul de cercetare, portofoliul, 

studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale). 
  
12. Evaluarea traditională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea alternativă, dialogată, 

(“dialogical evaluation”) 
Iată care sunt diferenţele dintre cele două modele de evaluare, adaptate la nivelul învăţământului: 
  
 EVALUAREA TRADIŢIONALĂ 
* este o căutare a obiectivităţii şi a modalităţilor ştiintifice de evaluare cu proceduri standard. 

Accentul se pune pe profesorul-evaluator. 
* este interesată mai mult de măsurarea aspectelor cantitative. Aspectele calitative fiind dificil de 

măsurat tind să fie ignorate. 
* are un grad înalt de control managerial al procesului de evaluare de către evaluator, singurul care 

pune întrebările. Ceilalţi participanţi care sunt afectaţi de constatările evaluării au o influenţă slabă în 
procesul evaluării şi anume în a formula întrebările care pot fi puse, în a-şi exprima părerea despre 
modalităţile de evaluare ori să discute cu profesorul despre concluziile la care acesta a ajuns. Elevul nu e 
direct implicat în procesul de evaluare. El e exterior acestuia prin faptul că se supune intervenţiei 
profesorului. Acesta este cel care vine cu propunerea: când, cum şi ce se evaluează. 

* nu exista o cooperare între evaluator şi elev privind modalităţile de evaluare; din acest motiv 
profesorul evaluator poate fi perceput negativ. 

  
 EVALUAREA DIALOGATĂ 
* este privită ca parte integrantă a procesului de dezvoltare şi schimbare şi implică judecata reflexivă 
* este centrată pe dialog, pe cercetarea calitativă mai mult decât pe măsurarea cantitativă; foloseşte 

mai puţin metodele formale. 
* funcţia principală este de energizare din interior a procesului, depăşind concepţia prin care 

evaluarea este un proces de control care acţioneaza din exteriorul procesului de învăţare. Se pleacă de la 



 

 

ideea că fiecare este unic, având propriul stil de lucru, diferite modalităţi de percepţie, gândire şi acţiune. 
Elevul participă activ la procesul de evaluare. Negocierea şi consensul constituie elemente importante, iar 
profesorul discută cu elevii rezultatele şi le face recomandări. 

* rolul evaluatorului este cel de facilitator din interior al procesului de învăţare mai mult decât un 
observator neutru. El uşurează învăţarea şi evaluarea, plecând de la premiza ca evaluarea îndeplineşte 
funcţii mai degrabă de ameliorare şi de corectare decât de sancţionare şi de speculare a greşelilor. 

  
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. 
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF.ÎNV. PRIMAR BOLDEA LILIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,M.R.PARASCHIVESCU” 

 
Evaluarea, alături de predare și învățare, reprezintă o componentă 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. Cele trei forme ale evaluării (inițială, 
formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, relaţie ce este determinată de funcțiile acestora 
în demersul evaluativ.  

Evaluarea inițială îi oferă atât elevului cât și profesorului o reprezentare a eventualelor lacune 
existente ce trebuie completate, a eventualelor aspectelor ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu face 
o apreciere a performanțelor elevilor sau o ierarhizare a acestora și de aceea se recomandă raportarea la 
bareme de apreciere bine stabilite. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să îi determinăm pe elevi să înţeleagă 
importanţa ei, să o perceapă ca un exercițiu util activității de învățare ce va urma și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se notează în catalog. Astfel, elevii se vor 
putea concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor stabiliţi, iar rezultatele evaluării iniţiale 
pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi instruri, învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale în activitatea didactică, Ausubel preciza următoarele: ”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 iniţială oferă dascălului și elevului posibilitatea de a 
avea o imagine cât mai clară a situației existente și de a formula obiectivele următoare. Pe baza informațiilor 
oferite de aceasta se planifică demersul pedagogic imediat următor și dacă este cazul a unor programe de 
recuperare a elevilor. Pentru ca evaluarea inițială să aibe rezultatele scontate, trebuie să se țină seama de 
unele aspect cum ar fi: tratarea diferențiată a elevilor, o selecție riguroasă a conținuturilor învățării, folosirea 
unor metode și procedee didactice care să asigure învățarea activă și formativă şi care să antreneze 
capacitățile intelectuale, îmbinarea și alternarea eficientă la clasă a formelor de activitate frontală, 
individuală și pe grupe. 

 Evaluarea iniţială sau predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, ea putând 
fi desfășurată atât la începutul anului școlar, cât și la mijlocul sau sfârșitul acestuia, atât înaintea unor unităţi 
de învăţare, cât și în orice moment al lor. Deasemenea, 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 importantă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de remediere 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. 

 Cu scopul de a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, se pot evidenția reușitele elevilor până în 
acel moment. Aceste reacții au rol important în creșterea încrederii în forțele proprii ale elevilor și vor 
cataliza energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi canalizată în 
permanenţă pe aspecte care pot face obiectul schimbării, astfel se evită supraîncărcării elevilor cu excesiv 
de 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 să fie întotdeauna aleşi cu mare atenţie şi în conformitate cu prevederile 
curriculumului pentru învățământul primar, pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
pregătire al elevilor pe care să se plieze cât mai bine instruirea următoare. 

 În general, 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 repari. Astfel și în cadrul procesului de evaluare 
prevenirea și monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la intervenții și decizii 
prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă reprezintă un bun 
instrument de lucru pentru dascăl, cu ajutorul căruia poate perfecționa 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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*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. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN SLAVICI”, ORADEA, JUD. BIHOR 

 
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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CLASA PREGĂTITOARE 

 
În general, evaluarea școlară este abordată ca fiind procesul prin care se obțin și se analizează 

informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare. Evaluarea realizată în interiorul sistemului de 
învățământ generează informații cu funcții de autoreglare, în sensul creșterii eficienței activității instructiv 
– educative. 

Realizarea evaluării la standarde actuale impune utilizarea complementară a tuturor conceptelor 
privind evaluarea. O evoluție semnificativă în planul procesului evaluativ vizează noi conceptualizări în 
concordanță cu tendințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării sistemului de învățământ. 

În funcție de momentul în care se realizează evaluarea poate fi clasificată în evaluare inițială, 
progresivă și finală. 

Evaluarea inițială verifică starea reală de început, a însușirii cunoștințelor și a capacităților. Servește, 
în principal, în a orienta elevul/ profesorul în demersul viitor de învățare și predare. Sunt identificate de la 
început lacunele existente în pregătirea elevilor, propunând măsuri de prevenire a lor. Este un reper în 
asigurarea obiectivității și pertinenței activității evaluative viitoare. Intervine la începutul etapei de instruire. 

Funcția diagnostică a acesteia indică demersul de rezolvare a problemei și presupune analiza situației, 
formularea ipotezei, transformarea datelor problemei de rezolvat.  

Funcția prognostică urmărește utilizarea unei gândiri critice, previzionale, selecționarea uneia sau a 
mai multor probleme de rezolvat, formularea obiectivelor și organizarea acțiunilor. Aceasta permite 
elevului o autoevaluare a cunoștințelor și capacităților la începutul anului școlar, să se informeze asupra 
situației sae, să se motiveze pentru învățare. Permite profesorului să aleagă cele mai bune strategii didactice, 
pentru a-și atinge obiectivele propuse. 

Testele de evaluare inițială sunt folosite în scopul realizării unei evaluări inițiale, fiind administrate 
la începutul anului școlar. Ele oferă profesorului date cu privire la un nivel anterior de cunoștințe și la 
capacitatea lor de învățare, pe baza cărora va fi întocmit ulterior programul de instruire. 

În întocmirea testelor de evaluare inițială un rol determinant îl deține modul de construire al itemilor. 
Este necesar parcurgerea următoarelor etape: 

formularea obiectivelor urmărite, definirea itemului, formularea enunțului itemului, schema de 
notare. 

În formularea itemilor se pot folosi: 
- itemi de tip pereche 
- itemi cu alegere duală 
- itemi cu alegere multiplă 
- itemi cu răspuns scurt 
- itemi de completare 
- întrebări structurate 
- itemi tip rezolvare probleme 
- eseu structurat. 
Importanța evaluării inițiale este uriașă, performanțele elevilor fiind raportate la un sistem de referință 

extern, la cerințele programei. Se apreciază precis distanța dintre standardele educaționale explicite și 
nivelul de pregătire al elevilor. Este absolut necesar ca elevii să fie informați obiectiv cu privire la 
standardele de performanță prevăzute de programă.  

Putem afirma că aprecierea și notarea elevilor prin evaluarea inițială este o activitate complexă la care 
își aduce contribuția un sistem întreg de valori cum ar fi: stabilirea unor principii metodologice, pregătirea 
psihopedagogică și docimologică a educatorilor, valorificare optimă a rezultatelor. 
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 Activitatea de evaluare devine din ce in ce mai accentuata și cu o pondere mai mare, deoarece permite 

cadrului didactic sa aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învatamant , precum si 
dificultatile acestuia, fiind o bază în reforma educațională intreprinsă în momentul de față in învătământ.  

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare și a procesului didactic . 

 Actul de evaluare păstreaza și pentru ciclul primar caracteristicile evaluării întregii activitati 
didactice, avand drept scop măsurarea și aprecierea cunostintelor, priceperilor și deprinderilor dobandite de 
elevi în cadrul actului educational, dar și o raportare la activitatea cadrului didactic de până atunci, deoarece 
evaluarea urmăreste si aspectele formative ale muncii învățătoarei , concretizata în atitudinile si 
comportamentele dobindite de elevul din ciclul primar prin procesul de învățământ. 

Și în învățământul primar se se conturează după momentul efectuarii si a modului de interpretare a 
datelor cu relevanta în desfașurarea procesului didactic , utilizarea următoarelor forme de evaluare : 

- evaluare inițială – predicativa 
- evaluare cumulativă- sumativă, certificată 
- evaluare formativă- continuă 
Cea mai importanta formă de evaluare este evaluarea inițială – care se realizează la începutul anului 

școlar , în momentul inițierii unui program de instruire având rolul de a stabili nivelul de cunostinte , 
priceperi si deprinderi pe de o parte, și totodată de a cunoaște capacitatile de învațare ale copiilor. 

Sumarizarea concluziilor desprinse în urma evaluării initiale ajuta la realizarea predicției – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor , alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei eleviilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența procesului de 
învățământ viitor, care se va oglindi în planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de evaluare ajuta 
la conturarea activitatii didactice în trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga clasa  
-  aplicarea / realizarea planurilor remediale și a predării diferențiate –masuri recuperatori pentru 

unii elevi, fie de sprijin si recuperare, fie activitate suplimentara pentru cei spradotati. 
 Cu alte cuvinte, toate aceste vin să aducă în fața cadrului didactic posibilitatea de urma evaluarea 

inițială de rezultatele scontate dacă acestase ține seama de următoarele aspecte: 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe) 

prin tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii și utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să 

antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
Evaluarea inițială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor ci 

se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere) care să ofere 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. 

Rezultatele evaluarii inițiale ar fi atinse dacă : 
- reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, - îi 

determinăm să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse  
-le trezim motivația studierii și dorința soluționării corecte a problemelor/ subiectelor date. 
- îi facem să percepepă acest tip de activitate ca un exercițiu util activității de învățare și care nu 

implică emoții deoarece rezultatele ei nu se consemnează în catalog 
- elevii își dau frâu liber imaginației, deoarece se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării 

itemilor propuși, rezultatele reflectând obiectiv dacă elevii au formată deprinderea de a învăța. 



 

 

-am evidenția reușitele elevilor până în acel moment, pentru au contribuit la creșterea încrederii în 
forțele proprii și a direcționa învățarea. 

- le aratăm elevilor că intervențiile și deciziile pertinente și prompte din partea cadrului didactic pot 
contribui la creșterea nivelului de reușită a acestora. 

-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.  

Indiferent de forma care se utilizează , evaluarea desfasurată în scopul de reglare si autoreglare a 
activitatii didactice , este un proces complex, dar în același timp firesc și normal, integrat procesului de 
învatamant. Ea furnizeaza date importante despre capacitatile de învațare a copiilor, pentru ca , în deplină 
cunostința de cauză, să se stabileasca obiectivele activității urmatoare si să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare, metode si tehnici de evaluare potrivite, adaptate nivelului individual de dezvoltare..  
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2.Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-ȋnvăţare. 
Evaluarea iniţială, denumită şi evaluare de plecare sau evaluare preliminară are rolul de a cunoaşte 

ce tipuri de cunoştinţe şi competenţe stăpȃnesc copiii la un moment, la ȋnceputul unei etape de instruire. 
Nota definitorie a evaluării iniţiale este dată de organizarea sa la ȋnceputul unui program de instruire sau 
chiar ȋn perspectiva acestuia. Deoarece evaluarea iniţială vizează şi viitorul, prin stabilirea măsurilor de 
selecţie sau de orientare, estimarea posibilităţilor copiilor, este denumită şi evaluare didactică predictivă. 

Evaluarea iniţială constă ȋn aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea ȋn grădiniţă 
sau ȋn momentul integrării lui ȋn diferite categorii de vȃrstă ale preşcolarităţii. Rolul activităţilor de evaluare 
se ȋndreaptă către:  

• determinarea gradului de stăpȃnire a cunoştinţelor, a competenţelor şi a capacităţilor copiilor la 
ȋnceputul programului;  

• cunoaşterea capacităţilor, a competenţelor şi a comportamentelor potenţiale, cu preconizarea 
intervalelor de timp ȋn care acestea pot fi obţinute;  

• informarea cadrului didactic asupra cunoştinţelor copiilor, inclusiv asupra acelora care au fost 
dobȃndite de copii ȋn afara curriculumului şcolar şi care ar fi necesare noului program; 

•  conturarea unui plan de lucru al programului viitor, adecvat potenţialului de ȋnvăţare al copiilor 
cu care urmează să lucreze;  

• structurarea/restructurarea conţinuturilor fundamentale, astfel ȋncȃt să se asigure ȋnsuşirea 
conţinuturilor viitoare. 

Evaluarea iniţială realizează legătura ȋntre rezultatele activităţii anterioare şi activitatea viitoare. 
Întreg demersul evaluativ se realizează cu ajutorul unor metode adaptate strategiilor didactice specifice 
ȋnvăţămȃntului preşcolar: 

• Metoda observaţiei constă ȋn surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltatea copilului. 

• Metoda consemnării grafice a preferinţelor permite prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute 
despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, a preferinţelor copilului, dar şi a domeniilor ȋn 
raport cu care el ȋntȃmpină dificultăţi. 

• Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor este o metodă comparativă şi surprinde 
evoluţiile ȋn domeniul achiziţiei de cunoştinţe şi deprinderi acţionale. 

• Testele standardizate 
Evaluarea iniţială este foarte importantă deoarece rezultatele pe care le obţinem vor servi pentru a 

ghida predarea, ȋn conformitate cu ceea ce am propus să ȋnveţe copiii.. Este important să ştim ce dorim să 
evaluăm şi să ne alegem instrumentele cele mai potrivite.  

 
Bibliografie: 
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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. 

Evaluarea reprezintă o componentă operaţională a procesului de învăţământ preşcolar, alături de 
predare şi învăţare. Ea constă în compararea rezultatelor obţinute la obiectivele urmărite, planificate, având 
rolul de a regla şi autoregla procesul de învăţământ. Este un procedeu complex prin care se raportează 
rezultatele obţinute la un criteriu de valoare. 

În învăţământul preşcolar evaluarea are trei forme: iniţială, formativă, sumativă. 
Deoarece rezultatele înregistrate în cadrul evaluării iniţiale reprezină un reper pentru întreaga 

activitate a cadrului didactic, voi exemplifica pe larg modul de desfăşurare al acesteia în cadrul nivelului 
preşcolar. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program educaţional. Rolul cadrului didactic este de 
a stabili obiectivele evaluării, instrumentele pe care le va folosi, de a planifica activitatea educaţională 
ţinând cont de obiective şi de a stabili criteriile de evaluare.  

Oricare formă de evaluare include trei operaţii principale pe care cadrul didactic trebuie să le exercite: 
-măsurarea- reprezintă obţinerea unor date cu ajutorul unor instrumente de măsură;  
-aprecierea- pe baza datelor constatate se emit judecăţi de valoare. Rezultatele sunt raportate la un 

sistem de valori; 
-decizia- concluziile desprinse. 
Scopul ei este de a aprecia şi a diagnostica nivelul general de dezvoltare al copilului. 
Cu ajutorul unor metode şi tehnici de evaluare şi utilizând unele instrumente utile, educatorul poate 

măsura corect nivelul de dezvoltare al copilului.  
Una dintre metodele cel mai des utilizate este observaţia. Ea poate fi spontană atunci când educatorul 

urmăreşte mai mult sau mai puţin intenţionat manifestările comportamentale ale copilului în timpul 
activităţilor, sau sistematică (intenţionată) când se fac consemnări, înregistrări a diferitelor tipuri de 
manifestări comportamentale.  

Alte metode de evaluare utilizate sunt:  
-convorbirea cu scop evaluativ –este o metodă orală prin care se obţin informaţii despre copii prin 

dialog. Dialogul este pregătit dinainte de educatoare şi constă în rezolvarea unor itemi bine stabiliţi. 
Convorbirea ajută copilul să se cunoască, să se autoevalueze. Ea se bazează pe încredere, respect, 
comunicare asertivă. 

-analiza produselor activităţii copiilor- este o metodă importantă de cunoaştere a copilului, 
deoarece în produsele activităţii lui, el îşi proiectează gânduri, trăiri, sentimente, dorinţe, nevoi, frustrări. 
Analiza produselor ne oferă informaţii despre nivelul de performanţă atins, despre competenţele lui, dar şi 
despre unele particularităţi ale preşcolarului. 

- metoda consemnării grafice este o metodă prin care se compară progresul copilului în cadrul 
evaluării iniţiale şi valorile înregistrate la evaluarea sumativă. Ea este utilizată la sfârşitul perioadelor de 
evaluare pentru a putea analiza progresul realizat de copii pe parcursul unui an de studiu sau al unui ciclu 
de învăţământ. 

Ca metode alternative în evaluarea preşcolară se mai folosesc: autoevaluarea, afişarea lucrărilor, 
serbările, aprecieri verbale, turul galeriei.  

Chiar dacă în învăţământul preşcolar se pune accent pe utilizarea unor probe orale pentru depistarea 
nivelului de progres sau se analizează produsele activităţii copiilor, totuşi se folosesc şi fişe de evaluare ce 
reprezintă instrumente pentru aprecierea rezultatelor copiilor.  

Rezultatele sunt raportate la dimensiunile dezvoltării copilului prevăzute în curriculum-ul preşcolar. 
Aceste dimensiuni sunt structurate pe cele cinci domenii de dezvoltare ale copilului cu comportamentele 
aferente lor.  



 

 

Totodată, rezultatele fiecărui copil sunt înregistrate şi consemnate cu ajutorul unor instrumente, 
precum: Caietul de observaţii asupra copilului, Fişele de progres ale copiilor. Se întocmesc Rapoarte de 
evaluare în care se consemnează performanţele, competenţele individuale şi de grup ale copiilor. Un 
instrument folosit cu succes în învăţământul preşcolar este Portofoliul cu produsele activităţii fiecărui copil, 
ce oferă informaţii cu privire la evoluţia lui în ceea ce priveşte deprinderile, priceperile formate, şi 
capacităţile sale psihice. 

Concluziile trase în urma evaluării ajută la luarea unor decizii în proiectarea activităţilor viitoare şi la 
elaborarea unui plan de măsuri recuperatorii. Pe lângă aprecierea nivelului general de dezvoltare al 
copilului, se apreciază şi potenţialul lui de învăţare, interesele, motivarea, ce îl ajută, ce îi frânează 
învăţarea, stilul de învăţare. 

Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin se raportează 
la normele de grup. 

O diagnosticare corectă a nivelului de progres atins, a particularităţilor individuale ale fiecărui copil, 
poate duce la realizarea unei educaţii de calitate, scopul fiind atingerea zonei proxime de dezvoltare a 
fiecărui copil. 

. 
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 ,,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”. (Ausubel D.P.) Sub aspect formal – scrie 
profesorul I. Radu – evaluarea înseamnă stabilirea unei corespondențe între elementele mulțimii de plecare 
(răspunsuri, lucruri) și ale celei de sosire (scala de notare). 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: conţinuturile şi obiectivele ce trebuie 
evaluate, care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea, momentul propice pentru a realiza 
evaluarea (la început, pe parcurs, la final), modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, 
probe), în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile, pe baza căror criterii se evaluează. 
Evaluarea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului 
instructiv-educativ.  Cu toţii folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), 
evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui program de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de 
învăţământ), cu scopul de a stabili nivelul de pregatire al elevilor, potențialul cu care urmează a se integra 
in activitatea viitoare, dar și în condițiile in care educatorul preia spre instruire și educare un colectiv de 
elevi al cărui potentțial nu-l cunoaște. 

 Ca profesor de sprijin, consider că evaluarea iniţială este foarte importantă, deoarece prin intermediul 
acesteia aflu care este nivelul de debut al elevilor, care sunt competențele și dificultățile acestora şi identific 
elevii cu nevoi speciale și unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate 
folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe de nevoi speciale, ceea ce se practică la activitățile educative 
suplimentare, sau pe nivele de studiu. Datele obtinute prin evaluarea initiala sunt valorificate in elaborarea 
noului program din perspectiva adecvării acestuia la posibilitatile reale ale elevilor. Evaluarea inițială se 
poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice și îndeplinește funcția de diagnosticare 
(evidențiaza daca elevii stăpânesc cunoștințele si abilitățile necesare parcurgerii noului program), precum 
si o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile in care elevii vor putea rezolva sarcinile 
de invățare ale noului program. Rezulta ca datele oferite de evaluarea inițiala conturează câteva directii 
principale pe care trebuie sa se acționeze in 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 si desfășurare a 
programului de instruire, aprecierea necesității de a iniția un program de recuperare pentru intreaga clasă 
când se constată rămâneri in urmă la învățătură care ar putea impiedica desfășurarea eficientă a activității 
și adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. Un educator conştient de rolul 
şi importanţa misiunii sale, doreşte să realizeze o instruire eficientă. A instrui eficient inseamnă: a 
diagnostica exact starea initială a instruirii, a proiecta si a realiza activităti de invăţare in clasă, a evalua 
sistematic progresul instruirii, a-i invăţa pe elevi să înveţe independent . Calitatea unei invăţări noi depinde 
de calitatea invăţărilor anterioare si de nivelul motivaţional. De aici, se poate deduce un principiu elementar 
: dacă la un moment dat vrem să continuăm instruirea unui elev, trebuie să ştim exact ce ştie să facă elevul 
până în acel moment. Calitatea acestor achiziţii condiţionează calitatea şi eficienţa instruirii ce va urma. 
Educatorul care acceptă aceste adevăruri se vede obligat ca inainte de a declanşa un nou proces instructiv-
educativ să examineze minuţios starea iniţială a pregătirii celor care invaţă si capacitatea lor de invăţare. 
Aceasta presupune : să determine precis obiectivele materiei anterior parcurse de elev , să elaboreze, să 
aplice şi să examineze detaliat rezultatele unui test predictiv , să stabileasca programe compensatorii. 
Regula simplă de elaborare a unui test predictiv este următoarea: pentru fiecare obiectiv terminal trebuie 
elaborat un item, care verifică realizarea sau nerealizarea acestuia la un nivel de performanţă suficient 
pentru ca elevul să poată continua adecvat instruirea. Așadar testul predictiv se interpune între obiectivele 
ciclului de instruire anterior și ciclul nou de obiective. Se observă că , deşi baza testului predictiv o 



 

 

constituie obiectivele instruirii deja desfăşurate, in elaborarea sa trebuie ţinut seama şi de ceea ce urmează 
să inveţe elevii. Numai in acest fel se pot stabili performanţe minimal acceptabile in raport cu care se va 
aprecia reuşita sau nereuşita elevilor şi in baza cărora se anticipează posibilitatea sau imposibilitatea 
continuării instruirii in ritmul impus de parcurgerea programei de invăţământ. 

 Înainte de a aplica un test predictiv unei clase avem obligaţia de a face elevilor cunoscute obiectivele 
pe care le urmărim. Insistam, pe un ton adecvat, că nu dorim să-i prindem pe elevi nepregătiţi, că nu vom 
nota in catalog rezultatele şi nici nu ne vom forma o impresie definitivă asupra potenţialului lor de invăţare 
. Asigurăm un climat de muncă nestressant, prevenim emoţia exagerată manifestată de unii elevi, dar nu-i 
sprijinim pe nici unul, in nici un fel, in depăşirea dificultăţilor pe care le ridică testul insuşi. Stabilim o 
limită de timp pentru rezolvarea testului, o respectăm cu stricteţe, dar notăm numele elevilor care ar fi putut 
să rezolve testul intr-un timp mai mare decât cel stabilit, precum şi pe acela al elevilor care rezolvă testul 
intr-un timp mai scurt. Corectăm imediat testul predictiv impreună cu elevii folosind o grilă pregătită 
dinainte, lăsăm timp elevilor să-şi examineze erorile după confruntarea cu grila, şi examinăm acasă cu 
maximum de atenţie fiecare test in parte. În funcție de rezultate, stabilim impreună cu elevii că vor avea 
nevoie de un caiet suplimentar pentru « exerciţii compensatorii » pe care il vor folosi la fiecare oră de curs. 
Profesorul va avea şi el acest caiet, in care va nota datele testului predictiv, proiectele programelor 
compensatorii şi va urmări, oră de oră, ameliorările care se vor produce in comportamentul de invăţare al 
elevilor. 

 Ca o concluzie, după ani de experiență, aș putea spune că respectând aceste reguli, un test inițial va 
fi important și eficient atât pentru elevi, cât și pentru profesori. 
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Motto: 
- Frumuseţea oamenilor, constă tocmai în faptul că sunt atât de diferiţi – 
 
 Pornind de la adevărul de mai sus, fiecare dascăl trebuie să conştientizeze faptul că, pentru atingerea 

obiectivelor educaţionale, trebuiesc abordate metode diferite în funcţie de gradul şi tipul de percepţie al 
fiecărui elev. 

 Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 
exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea şi evaluarea reprezintă un moment esenţial 
al „lanţului” didactic. Cum acţiunea didactică este premeditată şi vizează atingerea unor scopuri, este firesc 
ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut. 

 Evaluarea, în sens restrâns..., merită deci 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” (1971, pp. 1-4). 

 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 delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor 
educaţionale. 

 Majoritatea cadrelor didactice şi a evaluatorilor recunosc că simpla acumulare de date nu constituie 
încă o evaluare. Trebuie să se emită o judecată de valoare după o scară de valori, explicită sau implicită. 

 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. 

 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. 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.  

 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. 

 
 Bibliografie: 
CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 
CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 
ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 

Timişoara, Editura Mirton, 2005; 
MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006; 
MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 

2010. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE- METODE ŞI TEHNICI 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ABRAM 
PROF. INV. PREȘC. BOROȘ IOANA BIANCA 

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestoun 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 

 Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre starea, 
funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem, activitate a cărei specialitate este conferită de 
următoarele caracteristici: 

 Orientarea spre scop 
 Atitudine metodologică și existenţa unor criterii 
 Secvenţa de interpretare 
 Înregistrare şi comunicare 
 Efect retroactiv (P. Lisievici, 1992) 
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. 
Fucţiile evaluării: 
d) Identificarea sau verificarea achizi’iilor şcolare 
e) Perfecţionarea şi regularizarea căilor de fromare a indivizilor, identificarea celor mai facile şi mai 

pertinente căi de instrucţie şi educaţie 
f) Sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflaţi în formare 
Tipuri de evaluare: 
e) După momentul evaluării: iniţială, continuă, periodică, finală 
f) După provinienţa evaluatorului: internă şi externă 
g) După ritmul evaluării: punctuală, continuă 
h) După obiectivul evaluării: predictivă, formativă 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

permiselor 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. 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt 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 şi să înţeleagă 
importanţa evaluării. 

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 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. 



 

 

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. 
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,, Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.” – Nelson 

Mandela 
 
 Evaluarea face parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea și aprecierea nivelului de 

cunoștințe, a dezvoltării capacităților și deprinderilor preșcolarilor, oferind o imagine și asupra 
competențelor și aptitudinilor cadrului didactic. Ea este deosebit de importantă, deoarece pe baza 
rezultatelor pe care le oferă, cadrul didactic poate să regleze și să amelioreze activitatea didactică. Procesul 
evaluării nu se încheie odată cu măsurarea rezultatelor, ci continuă cu aprecierea, înregistrarea acestora și 
cu adoptarea deciziilor ameliorative. 

 Întreg demersul evaluativ se realizează cu ajutorul unor metode adaptate, strategii didactice, tehnici 
și probe specifice învățământului preșcolar. Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile concrete de 
proiectare și realizare a evaluării, de la tipurile sau formele de evaluare, metodele, tehnicile și instrumentele 
care vor fi folosite, la descriptorii de performanță până la stabilirea baremelor și a sistemului de notare. 
Metodele de evaluare sunt modalitățile prin care cel care evaluează radiografiază nivelul de pregătire și 
performanță al preșcolarilor. Tehnicile de evaluare reprezintă formele, modalitățile concrete pe care le iau 
metodele de evaluare (exemplu: tehnica răspunsului la alegere/cu alegere multiplă). Probele (instrumentele) 
de evaluare sunt seturi de itemi, stabiliți în funcție de conținutul de învățat și prin raportare la obiectivele 
propuse. 

 Activitatea educativă a grădiniței este complexă și cere forme de evaluare multiple: inițială, 
sumativă, formativă. În continuare ne vom opri doar asupra evaluării inițiale. 

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program educațional (ciclu de învățământ, an 
școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții). Evaluarea inițială constituie o condiție 
hotărâtoare pentru reușita activității de învățare, fiind menită să ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul 
de învățare al copiilor la începutul unei activități, de a ști care sunt premisele de la care pornim să proiectăm 
activitățile de învățare. Relevând importanța pe care o are în acest sens, Ausubel D. subliniază: ,,Dacă aș 
vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea, este ceea ce știe copilul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiește-l în consecință!”  

 Funcțiile evaluării inițiale: 
a) Funcția diagnostică: vizează cunoașterea măsurii în care preșcolarii stăpânesc anumite cunștințe 

și posedă capacități necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un program educațional. 
 Obiectivul evaluării inițiale îl constituie acele cunoștințe care reprezinyă premise pentru asimilarea 

noilor conținuturi și formarea altor deprinderi și abilități. Ceea ce interesează nu este aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor, ci cunoașterea potențialului de învățare, a 
premiselor ,,cognitive și atitudinale” (capacități, interese, motivații), necesare integrării în activitatea care 
urmează. 

b) Funcția prognostică: sugerează condițiile probabile ale desfășurării noului program și îi permite 
anticiparea rezultatelor. 

 Anticiparea activității se întemeiază pe utilizarea ,,gândirii previzionale” și constă în a proiecta în 
timp și spațiu desfășurarea unor acțiuni orientate spre realizarea obiectivelor, deci etapele activității, 
componentele ei și efectele probabile. 
  



 

 

 Avantajele evaluării inițiale sunt: 
-oferă cadrului didactic cât și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cît mai exactă a 

situației existente (potențialul de învățare dar și lacunele ce trebuiesc completate și remediate) și 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 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, METODE ȘI TEHNICI 
 

PROF. BORTEȘ MONICA 
 
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. 
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 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 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, 
b) evaluarea acestor informații prin judecarea și 
c) luarea sau adoptarea deciziilor. 
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 
activitateaprofesorului (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. 

 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. 
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. 

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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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ȊN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

METODE. TEHNICI. STRATEGII 
 

PROF. BORZ FLORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZALARDI JANOS SĂLARD 

 
 Evaluarea pedagogică reprezintă o acţiune managerială prin care rezultatele obţinute într-o activitate 

sunt raportate la criterii specifice pentru luarea unei decizii optime. 
 Evaluarea este activitatea profesorului prin care se prelucrează informaţiile obţinute prin verificare, 

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

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 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 

 Evaluarea iniţială este utilă pentru a stabili dacă elevii sunt pregătiți în vederea creării premiselor 
favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Evaluarea inițială 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.  

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

 În cee ace privește principiul temporalitatii evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program 
de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

 În funcție de 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. 

 După modalitati de realizare evaluarea iniţială se poate realiza prin utilizarea hărții conceptuale, a 
investigației, a chestionarului și nu în ultimul rând al testului 

 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. 

 În cee ace privește 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. 

 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. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROFESOR BOȘCA MARINELA NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 
Disciplina Limba şi literatura română, clasa a VI-a 
An școlar 2019-2020 
Numele şi prenumele elevului ............................... 
 
PARTEA I – 48 de puncte 
Citeşte textul următor: 
A fost odată ca niciodată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el măcar 

un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o stârpitură de fecior, 
dară în deşert. 

Când tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de 
copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l boteza, împăratul 
adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia lui. Trei zile şi trei nopţi 
ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât trăiră. 

Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că împăratul 
ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genuchi şi-i zise: 

 - Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit. Eu văz că tu 
ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale.  

      (Aleodor împărat de Petre Ispirescu) 
 
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:  
A. 1. Identifică în primul paragraf un antonim pentru cuvântul odată.   6 puncte 
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect    6 puncte 
Cuvântul Băiatul conţine următorul sunete: 
a. 3v., 1sv., 3c. b. 3v., 2sv., 3c.  c. 3v., 1sv., 4c. 
3. Menționează rolul cratimei în structura: să-l vezi.      6 puncte 
4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare 

dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.     6 puncte 
 
 Valoarea morfologică Funcţia sintactică 
Se topea   
El   
mare   

 
 5. Construieşte un enunţ în care substantivul împărat să aibă funcţia sintactică de atribut substantival.

             6 puncte 
 
B. 1. Menţionează modul de expunere utilizat în primul paragraf.   6 puncte 
 2. Transcrie enunţul în care apar două trăsături morale ale feciorului de împărat. 6 puncte 
 3. Precizează un reper temporal prezent în text.     6 puncte 
 
Partea a II-a - 30 de puncte 
 Redactează o scurtă naraţiune de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să prezinți o întâmplare 

petrecută în timpul unei vacanțe. 
În compunerea ta, trebuie: 
– să relatezi o întâmplare , respectând succesiunea logică a evenimentelor; 
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 



 

 

– să ai un conținut adecvat cerinței; 
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
 
Redactare: 12 puncte 
Oficiu: 10 puncte 
 
 
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 
 
PARTEA I – 48 de puncte 
A.  
1. Antonimul cuvântului odată este niciodată.      6 puncte 
2. a. 3v., 1sv., 3c.          6 puncte 
3. Cratima marchează căderea vocalei î și impune rostirea într-o silabă a două părți de vorbire diferite

             6 puncte 
4. Câte 1 punct pentru fiecare raspuns corect – 6x1p.= 6 puncte 
 Valoarea morfologică Funcţia sintactică 
Se topea Verb predicativ Predicat verbal 
El pronume personal subiect 
mare Adjectiv propriu-zis atribut adjectival 

 
5.Răspunsuri posibile:         6 puncte 
Hainele împăratului erau noi. 
Gestul împăratului a surprins. 
 
B. 
1. Modul de expunere utilizat în primul paragraf este narațiunea.   6 puncte 
2. Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit.   6 puncte 
3. Reper temporal prezent în text: A fost odată ca niciodată... .   6 puncte 
 
 
PARTEA a II-a - 30 de puncte 
– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor10p./relatarea unei 

întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p.   10 puncte 
– câte 4 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 
 2x4p=8 puncte 
– adecvarea conţinutului la cerinţă 8p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 2p. 8 puncte 
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 
 
Redactarea întregii lucrări:        12 puncte 
* respectarea limitelor de spaţiu indicate       3 puncte 
* respectarea normelor de exprimare şi de ortografie      6 puncte 
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p) 
* respectarea normelor de punctuaţie        3 puncte 
(0-1 greşeli -3p; 2-3 greşeli – 2p; 4-5 greşeli -1p; peste 6 greşeli – 0p) 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 



 

 

EVALUARE INIŢIALĂ 
DOMENIUL PSIHOMOTRIC 

 
PROF. BOTA DELIA MARIANA 

G.P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
 
Activitatea psihomotrică reprezintă activitatea de psihomotricitate efectuată cu preșcolarii, în cadrul 

căreia se formează elementele și mișcările de bază ale motricității grosiere și fine, urmărindu-se dezvoltarea 
corespunzătoare a componentelor psihomotricității copiilor, într-o manieră organizată, cu mijloace, 
formații, material, metode adecvate particularităților de vârstă ale copiilor și mai ales nivelului lor de 
pregătire. 

Componentele psihomotricității vizate sunt: schema corporală, lateralitatea, structurarea spațială, 
orientarea temporală. 

Schema corporală - presupune cunoașterea segmentelor corpului, precum și a anumitor poziții ale 
corpului și a posibilelor mișcări ale corpului. De nivelul de dezvoltare al schemei corporale depind celelalte 
componente ale psihomotricității, respectiv structurarea spațio-temporală și coordonarea oculo-segmentară.  

Lateralitatea - reflectă pe planul motricității asimetria funcțională a emisferelor cerebrale. Astfel, 
din punct de vedere al lateralității, subiecții se împart în stângaci, dreptaci și ambidextru. 

Orientarea temporală – presupune să perceapă componentele spaţiotemporale (ritm, durată, 
distanţă, localizare)  

Obiectivele cadru ale educatiei fizice, asa cum apar ele în curriculum pentru educația timpurie, sunt 
următoarele: 

• Cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare necesare pentru menținerea stării de sănătate a 
copiilor; 

• Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și aplicativ-utilitare; 
• Stimularea activităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a 

deprinderilor însușite. 
Aplicarea unor teste de evaluare inițială pe nivel de vârstă: 
Grupa: mică 
Categoria de activitate: Domeniul Psihomotric 
Proba aplicată: Facem mișcare ca să creștem mari! 
OBIECTIVE:  

 sǎ stea într-un picior (stângul, dreptul) - 3 sec.; 
 sǎ alerge în direcţia indicată de educatoare; 
 sǎ arate diferite părţi ale corpului uman: nas, gură, picioare, mâini, cap. 

Itemi de evaluare: I1: Stă într-un picior cel puţin 3 secunde - 3p 
 I2: Aleargă corect în direcţia indicată - 3p 
 I3: Indică corect părţi ale corpului uman:cap, mâini, nas, gură, picioare – 4p 
Evaluare: A - comportament atins 9-10 p 
 D - comportament în curs de dezvoltare 7-8 p 
 S - necesitǎ sprijin 4-6 p 
 
Grupa: mijlocie 
Categoria de activitate: Domeniul psihomotric 
Proba aplicată: Micii sportivi! 
Forme de evaluare: joc-concurs 
Material didactic: jucǎrii, obstacole, obiecte pentru transport 
OBIECTIVE: 

 să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, săritură, îndemânare; 
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă; 
 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play; 
 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.  



 

 

ITEMI : 
 I1. Execută corect deprinderile motrice învăţate: mers, alergare, săritură, îndemânare; 6p 
 I2. Păstrează un comportament civilizat în timpul activităţii, respectând comenzile date; 2p 
 I3. Manifestă atitudini de cooperare, spirit de echipă. 2p 
Evaluare: A - comportament atins 9-10 p 
 D - comportament în curs de dezvoltare 7-8 p 
 S - necesită sprijin 5-6 p 
Grupa: mare 
Categoria de activitate: Domeniul psihomotric 
Proba aplicată: Sportivii la concurs 
OBIECTIVE:  

 să respecte poziția corectă a corpului și a segmentelor acestuia pentru comenzile de mers, alergare 
(obișnuit și în diferite variante) și săritură; 

 să execute corect mișcările diferitelor segmente ale corpului; 
 să-și însușească corect schema corporală. 

ITEMI: 

I.1. Execută variante de mers: normal, pe vârfuri cu mâinile sus, pe călcâie cu mâinile la spate, pas 
lateral, cu fața înspre interiorul/exteriorul cercului format de copii; alergare: ușoară, cu genunchii sus, cu 
pendularea gambelor înapoi; săritură în lungime de pe loc și în deplasare. 4 p. 

I.2. Execută, în coloana de gimnastică, exerciții pentru pregătirea aparatului locomotor: 
extensii/aplecări, rotiri ale capului; întinderi/rotiri de brațe; aplecări/extensii/îndoiri ale trunchiului; 
genuflexiuni; fandări. 4 p. 

I.3. Să manifeste în timpul activității atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție, fair-play. 
2 p. 

Activitățile de educație psiho-motorie asigură într-un mod organizat procesul de creștere și în mod 
deosebit dezvoltarea armonioasă a organismului uman punându-se accent pe componenta biologică a 
organismului. 
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BOTA-IOANA RODICA 
 
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: 
g) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
h) cu suport vizual; 
i) redarea (repovestirea); 
j) descrierea şi reconstituirea; 
k) descrierea / explicarea / instructajul; 
l) completarea unor dialoguri incomplete; 
 
2. Probele scrise: 
f) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
g) activitatea de muncă independentă în clasă; 
h) lucrarea de control (anunţată); 
i) tema pentru acasă; 
j) testul 
 
3. Probele practice 
f) confecţionarea unor obiecte; 
g) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
h) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
i) interpretarea unui anumit rol;  
j) trecerea unor probe sportive etc. 
 
B. Metode şi instrumente complementare 
6. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
7. investigaţia; 
8. proiectul; 
9. portofoliul; 
10. 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN”  
MOLDOVA NOUĂ 

 
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;  



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2019 
EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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 GRĂDINIȚA P.P NR.3 MANGALIA, JUD CONSTANȚA 

 

’’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 important 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 as 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 aspect ce necesită corectare sau îmbunătățire.Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilorsau 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 receptive șisă ințeleagă importanța evaluării inițiale,pentru ca ei să trateze cu cseriozitate 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 oevaluare 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. 

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 șiinstruiți-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, utilizareaa 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, individual și pe grupe). 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment.Acestea 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 
obiectuls chimbării, cu evitare asupra încărcării 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 spiritual 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 authentic instrument de lucru al dascălului,cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficial preșcolarului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Bocoș, M., (2003),Teoria ș ipractica instruirii și evaluării,Editura Casa Cărții de Știință,Cluj-Napoca. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
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 GRADINITA PETRESTI/BARBATESTI, GORJ 

 
 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  
 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. 

  
 



 

 

JOCUL DIDACTIC, MIJLOC EFICIENT ÎN 

EVALUAREA PREŞCOLARILOR 

 

PROF. BRAICĂU CARMEN CAMELIA 

GRĂDINIŢA NR.13 FOCŞANI 

 

Recunoaşterea meritelor unui cadru didactic în învăţământul preşcolar, consider că este atunci când 
copilul merge la şcoală şi dovedeşte că stăpâneşte un limbaj corect, coerent, are un vocabular bogat, poate 
participa la o conversaţie fără a depune eforturi deosebite. 

Întrucât instruirea de tip şcolar se bazează în foarte mare măsură pe limbaj, volumul şi calitatea lui 
vor influenţa nemijlocit randamentul muncii şcolare şi adaptarea copilului la viaţa în colectiv. Copiii trebuie 
să ajungă la şcoală cu un nivel crescut de pregătire în ceea ce priveşte calitatea comunicării verbale. 

Pentru a răspunde acestor deziderate majore am căutat soluţii, mijloace şi metode eficiente care să 
contribuie la dezvoltarea şi optimizarea limbajului copiilor pentru ca la intrarea în şcoală să posede noţiunile 
strict necesare însuşirii cunoştinţelor de bază prevăzute în programa şcolară pentru această etapă şi 
îndeosebi pentru însuşirea citit-scrisului.  

Am urmărit la copii ca punctul de plecare: evaluarea iniţială să fie cât mai concludentă şi am considerat că în 
cadrul jocurilor didactice pot afla punctul de plecare real pentru însuşirea unui limbaj de calitate. Aceste jocuri sunt 
foarte importante pentru educatoare deoarece ele pot deveni nişte teste cu ajutorul cărora se determină volumul de 
cunoştinţe însuşit de copii, gradul de cunoaştere al realităţii, fluenţa cuvintelor, ideilor, interesul de cunoaştere, 
deprinderile şi obişnuinţele, sensibilitatea afectivă.  

Astfel în cadrul jocului „ Câte cuvinte am spus?”, am urmărit formarea deprinderii de a discrimina cuvintele din 
propoziţiile enunţate prin intermediul operaţiilor de analiză şi sinteză. Operaţia de analiză a propoziţiei formată din 
două cuvinte s-a făcut în partea introductivă cu ajutorul materialului. Spre exemplu, copiii au separat atâtea floricele, 
câte cuvinte am spus. Dacă în varianta I a jocului am enunţat rar, cu pauză între cuvinte, pentru fiecare echipă de 
copii în parte, propoziţii simple şi dezvoltate, în a II-a variantă am enunţat propoziţii dezvoltate în conţinutul cărora 
se aflau prepoziţii, conjuncţii, prenume, ştiind că acestea sunt mai greu de detectat de către copii. 

 Exemplu: 
 „Florile cresc în grădină.”  
”Andreea şi Ioana se joacă.” 
 Pentru verificarea răspunsurilor le-am sugerat copiilor să traseze pe tablă de la stânga la dreapta, tot atâtea 

liniuţe orizontale câte cuvinte are propoziţia enunţată. În finalul jocului, am împărţit copiilor fişe care reprezintă imagini 
pe baza cărora ei trebuie să alcătuiască propoziţii şi apoi să traseze tot atâtea liniuţe orizontale câte cuvinte are 
fiecare propoziţie. Am verificat apoi, împreună cu copiii, „scrierea” propoziţiilor constituite prin precizarea numărului 
de liniuţe trasate, copiii care au greşit s-au corectat singuri. 

Am trecut apoi la consolidarea deprinderii de a formula şi discrimina cuvintele din propoziţii dar şi de a preciza 
locul fiecărui cuvânt în propoziţie folosind numeralul ordinal în cadrul jocului „Al câtelea cuvânt este?”. În 
desfăşurarea jocului, pe baza materialului existent în clasă, am cerut copiilor să formuleze propoziţii alcătuite din mai 
multe cuvinte, arătând locul fiecărui cuvânt în propoziţie (primul, al doilea, ..., ultimul). 

Pentru complicarea jocului, am solicitat copiilor să precizeze locul unui cuvânt anume şi apoi să alcătuiască 
cu acest cuvânt o propoziţie în care să ocupe alt loc decât în propoziţia iniţială. 

După ce copiii au înţeles că propoziţia este formată din două sau mai multe cuvinte, am organizat cu copiii 
jocuri de recunoaştere a numărului de cuvinte din propoziţie, a ordinii lor. De exemplu: „Cine spune mai repede?”, 
„Alege corect!”, „Continuă tu!” 

Prin desfăşurarea acestor jocuri am consolidat deprinderea de a alcătui propoziţii simple şi dezvoltate corecte 
din punct de vedere gramatical, de a separa cuvintele din propoziţie pe baza analizei fonetice a propoziţiei într-un 
ritm cât mai vioi şi de a respecta topica propoziţiei. 

Pentru a uşura formarea deprinderii de a despărţi propoziţiile în cuvinte, am obişnuit copiii să bată din palme 
la pronunţarea fiecărui cuvânt şi să le reprezinte grafic folosind pentru fiecare cuvânt liniuţe, buline, figuri geometrice. 



 

 

În acelaşi timp, apelând la comparaţiile dintre cuvintele care erau în aceeaşi propoziţie, am observat împreună cu 
copiii că unele cuvinte sunt lungi şi altele sunt scurte. Pentru cuvintele lungi am folosit beţişoare lungi, iar pentru 
cuvintele scurte am folosit beţişoare scurte. Aceasta s-a realizat în cadrul jocului didactic „Ştii să-mi spui?”. 

Astfel, jocuri prin care am obişnuit copiii să despartă cuvintele în silabe au fost: „Jocul silabelor”, „ Câte silabe 
are cuvântul?”. În cadrul primului joc enunţat mai sus, în varianta I, am reactualizat cunoştinţele copiilor despre 
propoziţii şi cuvinte, solicitându-le să dea exemple de propoziţii şi să precizeze câte cuvinte are fiecare propoziţie. 
După ce am enunţat o propoziţie, le-am solicitat copiilor să precizeze care este primul cuvânt, după care am rostit 
cuvântul despărţit, explicând că acest mod de a rosti cuvintele se numeşte „silabe”, (silaba este o parte a cuvântului 
care se rosteşte într-o singură emisiune a vocii). Exemplu: 

„Apa este rece. A-pa.”  
În a doua variantă am desemnat copii care au ales un jeton, l-au denumit în gând şi au rostit doar prima silabă. 

Ceilalţi copii au încercat să ghicească ce reprezintă imaginea şi au căutat alte cuvinte care încep cu aceeaşi silabă, 
alcătuind propoziţii cu cuvintele noi. Am urmărit şi realizarea corectă a acordului dintre părţile principale şi secundare 
de propoziţie. O altă variantă a jocului a constat din transformarea unui cuvânt format dintr-o silabă, într-un cuvânt 
format din două silabe prin articulare.  

De exemplu: 
„Măr, mă-rul; mac, ma-cul; brad, bra-dul.” 
 De asemenea copiii au alcătuit propoziţii cu aceste cuvinte aflate în ambele situaţii. 
Toate formele de realizare a educării limbajului ajută copii să se detaşeze de prezent, vorbirea lor devenind 

expresivă. În cadrul jocurilor didactice „Poştaşul”, „Stop!”, „Cunoşti povestea?”, copii trebuie să ghicească o scenă 
din poveste şi să povestească momentul respectiv; ei observă, analizează, recunosc şi reproduc ceea ce au învăţat 
ulterior, solicitând utilizarea unui limbaj viu, colorat. 

O altă serie de jocuri desfăşurate în grădiniţă, sunt jocurile destinate pătrunderii sensului unor noţiuni, al unor 
figuri de stil, jocuri ce contribuie la îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor, precum şi la dezvoltarea unor capacităţi 
intelectuale. În cadrul acestor jocuri se pot preciza noţiuni care se referă fie la animalele domestice sau sălbatice, fie 
la anotimpuri, mijloace de locomoţie, obiecte de uz personal. În cadrul acestor jocuri („Unde a fugit cartonaşul?”, 
„Hora imaginilor”, „Ştii când?”) imaginile au fost ordonate după anumite criterii şi s-au urmărit dezvoltarea spiritului 
de observaţie, a independenţei şi rapidităţii de acţiune, formarea capacităţii de generalizare.  

Toate tipurile de activităţi desfăşurate în grădiniţă, necesită metode şi mijloace de învăţământ variate, 
din toate punctele de vedere, fapt ce implică educatoarea în conceperea ştiinţifică a acestora, în selectarea 
lor, solicitându-i în acelaşi timp măiestrie, discernământ în integrarea acestora, în vederea creşterii eficienţei 
activităţii didactice, în vasta şi migăloasa muncă de pregătire a copilului pentru şcoală, pentru viaţă 



 

 

EVALUAREA SI FORMELE EI 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF.INV.PRIMAR ȘI PREȘC.: BRÂNDUȘ NARCISA IOANA 

  
 La nivel preșcolar, dar nu numai, evaluarea constituie un factor foarte important în realizarea 

procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea în sine, reprezintă activitatea de emitere a unor judecăți de valoare despre procesul și 

produsul învățării elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea luării unor decizii în 
funcție de semnificația acordată demersului evaluativ: de reglare/ameliorare, de selecție, de certificare. 

A evalua înseamnă: a verifica ceea ce a fost învățat, înțeles, reținut, precum și achizițiile în cadrul 
unei progresii; a judeca nivelul nivelul unui elev în raport cu anumite norme prestabilite, dar și 
activitatea/efortul elevului în funcție de anumite recomandări; a estima nivelul competenței unui elev; a 
situa elevul în raport cu posibilitățile sale în raport cu ceilalți sau produsul unui elev în raport cu nivelul 
general; a reprezenta printr-un număr sau calificativ gradul reușitei unei producții școlare a elevului în 
funcție de diverse criterii; a da un verdict cunoștințelor sau abilităților pe care le are un elev; a da un aviz 
asupra valorii prestației unui elev . 

Activitatea de evaluare are un rol reglator în cadrul procesului didactic, fiind o condiție a eficacității 
procesului instructiv-educativ, prin faptul că orientează și direcționează predarea și învățarea. A evalua 
rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse, 
precum și eficiența metodelor de predare-învățare. Esența activității de evaluare este cunoașterea efectelor 
acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, activitatea desfășurată să poată fi ameliorată 
și perfecționată în timp. 

Activitatea de evaluare presupune un caracter procesual, ce se realizează în etape și care vizează 
emiterea unei aprecieri asupra prestației elevului. Aceasta presupune operații precum măsurarea, 
aprecierea și decizia. 

Măsurarea consecințelor instruirii constă în operația de a cuantifica rezultatele școlare, respectiv de 
atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziționale, prin excelență calitative. Măsurarea 
presupune o determinare obiectivă, prin surprinderea riguroasă a unor achiziții și nu implică formularea 
unor judecăți de valoare. Aceasta se referă la înregistrarea obiectivă a cantității conținuturilor achiziționate 
de elev, poate avea grade diferite de precizie. Măsurarea rezultatelor școlare ale elevilor care vizează 
obiective simple se poate realiza cu multă precizie și vizează aspecte predominant cantitative. Obiectivele 
care vizează acțiuni de analiză, sinteză și evaluare, implică dificultăți de măsurare și este absolut necesar 
măsurarea calității prestației elevilor. Exactitatea măsurătorilor depinde de calitatea instrumentelor folosite, 
de adecvarea la fenomenele măsurate dar și de priceperea evaluatorului.  

 Aprecierea rezultatelor școlare constituie emiterea unor judecăți de valoare asupra rezultatului unei 
măsurători prin raportarea la criterii date. Criteriul de valorizare poate fi reprezentat deȘ obiectivele stabilite 
la începutul programului instructiv-educativ, de nivelul clase, de progresul/regresul fiecărui elev în parte. 
Aprecierea implică adoptarea unor criterii, prevenirea și înlăturarea subiectivismului evaluatorului, iar 
calitatea ei este dependentă de experiența și trăsăturile personalității acestuia. Pe baza rezultatelor obținute 
în urma măsurării, putem vedea dacă a fost realizat obiectivul respectiv, putem acorda calificative și putem 
realiza o ierarhizare a rezultatelor. Rezultatul poate fi numeric (nota) sau calificativ. 

Pentru ca măsurarea să fie concludentă, sunt necesare următoarele elemente: 
 - aspectul măsurat să fie definit clar prin comportamente observabile, să prezinte variații ale gradului 

de dezvoltare, în momente diferite; 
 - să se utilizeze un instrument de măsurarevalid, pentru surprinderea exactă a variabilei măsurate; 
 - să se mențină aceeași normă de măsurare, aceeași unitate de măsură, ca unitate etalon pa baza căreia 

să se poată stabili un raport între un număr și fenomenul măsurat; 
 - să se utilizeze același criteriu de apreciere a situației de reușită pentru întregul grup. 

  



 

 

Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor măsurate și apreciate pentru 
îmbunătățirea activității în etapa următoare a procesului de învățământ. Deciziile în evaluare pot fi încadrate 
în două categorii: 

 - recunoașterea/certificarea rezultatelor, exprimată în termini de promovat/nepromovat, 
admis/respins, reușit/nereușit, acceptat/neacceptat; 

 - perfecționarea procesului de instruire vizând: măsuri de diferențiere, de individualizare, de 
compensație, de ameliorare ori de optimizare; alegerea de mijloace; adoptarea unui program special; 
schimbarea strategiei didactice ori a metodei. 

Evaluarea realizează/ îndeplineşte următoarele funcţii: 
 - Funcţia de predicţie, de prognosticare şi orientare a activităţii didactice, atât de predare cât și de 

învăţare; 
 - Funcţia selectivă/ de competiţie , care asigură ierarhizarea şi clasificarea elevilor; 
 - Funcţia de feed-back (de reglaj şi autoreglaj); analiza rezultatelor obţinute permite reglarea şi 

autoreglarea procesului didactic, din partea ambilor actori; 
 - Funcţia social-economică: evidenţiază eficienţa învăţământului, în funcţie de calitatea şi valoarea 

“produsului“ şcolii. 
 - Funcţia educativă, menită să conştientizeze şi să motiveze, să stimuleze interesul pentru studiu, 

pentru perfecţionare şi obţinerea unor performanţe cât mai înalte. 
 Formele de evaluare determinate de perioada de studiu sunt:  
 Evaluarea inițială sau predictivă, care are ca obiectiv: diagnosticarea nivelului de pregătire la 

începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a cunoaște de unde se pornește, ce mai trebuie 
perfecționat; se folosesc baremuri minimale de obicei; sunt și baremuri medii și de performanță. 

 Evaluarea continuă, de progress, care are ca obiectiv: asigurarea pregătirii sistematice și continue, 
pentru realizarea feedbackului pas cu pas; nu se programează, nu se anunță dinainte; învățarea zilnică este 
o îndatorire a elevilor. 

 Evaluarea sumativă periodică, care are ca obiectiv: verificarea gradului de restructurare a materiei în 
module informaționale mai mari și realizarea feedbackului corespunzător.   

 Evaluarea finală sumativă (de încheiere, de bilanț), care are ca obiectiv: verificarea structurării în 
sisteme informaționale a capacității de sinteză privind cunoașterea întregii materii de studiu. 

 Evaluarea formativă care se referă atât la evaluarea tuturor componentelor curriculare în parte, cât și 
privite ca sistem. Evidențiază valoarea feedbackului, atât pentru profesori cât și pentru elevi, măsurându-
se calitatea autocontrolului și autoreglajului învățării; obiectivele operaționale și educative; gradul de 
responsabilitate față de rezultatele învățării.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 

 
BRANOIU TATIANA, SCOALA GIMNAZIALA ,,EROILOR’’LIPANESTI 

JUDETUL PRAHOVA 
 
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. 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. 

 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. 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, trebuie remarcate reușitele elevilor până în acel 
moment.Trebuie alesi 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, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și la resursele umane implicateO evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă 
constituie un autentic instrument de lucru al invatatorului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea 
pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât învatățorul 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 PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BRATU IRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA 

 
Alături de predare şi învăţare - evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ, parte pe 

care noi, profesorii, punem mare accent. Scopul acesteia este de a măsura obiectivele atinse și de a regla și 
eficientiza procesul instructiv-educativ. Evaluarea ne arată 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 din timp, cu multă atenție.  

În învăţământul primar evaluarea performanţelor în învăţare ale elevului se realizează în modalităţi 
specifice acestui nivel de educare şi instruire. Cele tri forme de evaluare utilizate în școală sunt: 

• Evaluarea iniţială are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică și se aplică la începutul unui 
semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Evaluarea iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor 
pe grupe de studiu pentru realizarea anumitor sarcini de lucru ce trebuie rezolvate pe parcursul lecțiilor. 

• Evaluarea sumativă are funcţie de ierarhizare şi de certificare și se realizează la sfârşitul unui 
semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Evaluarea sumativă atestă nivelul la 
care a ajuns clasa şi ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

• Evaluarea formativă are o funcţie de reglare și se poate face în orice moment al lecţiei. Evaluarea 
formativă e la fel de importantă, deoarece mă ajută să îmi dau seama la fiecare oră 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. Acestea 
sunt metodele tradiţionale de evaluare.  

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai uzate metode. Principalul avantaj al acesteia îl 
constituie discuția liberă dintre profesor și elev. 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, o conversație sau redarea unui conținut. Această metodă poate fi 
folosită aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-ne să facem o diagnoză a înţelegerii lecţiei precedente, să 
recapitulăm cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte importantă pentru formarea 
competenţei de exprimare orală. Evaluarea orală se realizează 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, temă executată acasă, portofoliu, 
proiect, eseu, referat (ultimele trei putțndu-se realiza la clasele a III-a și a IV-a). Un avantaj este 
posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan. Este o metodă mult mai obiectivă decât cea orală. 
Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai des întrebuinţată 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. Testele ne ajută să depistăm eventualele probleme de scriere. Sunt, de 
asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru profesori. 

Eseul 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. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor.  

Portofoliul poate fi constituit din 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.  

Pot spune că toate aceste metode sunt eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesori. Profesorii trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Consider că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele 
vor fi mai productive. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BRICIU NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ” ARAD 

 
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. 

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. 

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. 

Selecţia pe care am operat-o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne (alternative sau 
complementare) de evaluare, include: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul şi 
portofoliul.  

 
Hărţile conceptuale  
 „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). 

 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 ierarhică 
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. 
 
Metoda R.A.I. 
 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. 
 
Tehnica 3-2-1 
 Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii 

principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, 2006, 268). 
 Este o tehnică modernă de evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor, 

ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi 
didactice, în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a demersului care le-a generat.  
  



 

 

Proiectul 
 Reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor 

pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). 
 Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi 

poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 
 
Portofoliul 
Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea progresului 

în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an 
şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). 

 
Bibiografie: 
 (Oprea, 2006, 255),(Oprea, 2006, 268),(Cucoş, 2008, 138),(Oprea, 2006, 269).  
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
EDUCATOARE: BRȊNZICĂ MIHAELA 

GRĂDINIŢA „PRICHINDEL”,  
STRUCTURĂ „MICUL PRINŢ” PUCIOASA, DÂMBOVIŢA 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei.  
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. Tot prin evaluare, educatoarea inventariaza achizitiile copiilor 
si apreciaza progresul inregistrat de copil de la o etapa la alta a devenirii sale. 

Evaluarea rezultatelor obtinute de copii are efecte pozitive asupra activitatii lor, indeplineste un rol 
de supraveghere a activitatii prescolare. Verificarile asupra acumularilor calitative si cantitative ale copiilor 
in procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea si consolidarea cunostintelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate si integrate in structuri. 

Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflecta asupra atitudinii copilului fata de activitatile 
din gradinita. Copilul inregistreaza si vibreaza la cea mai neinsemnata apreciere, dar si cu un puternic 
sentiment de frustrare la cea mai neinsemnata observatie. 

Evaluand, constatam, apreciem, diagnosticam, descoperind factorii care au condus la rezultat si 
prognosticam, anticipand rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluarii este 
sa urmareasca progresul copilului si sa stabileasca exact la ce nivel de dezvoltare se afla fiecare copil in 
parte, astfel incat parcurgerea programei sa vina in intampinarea nevoilor copiilor, priviti individual si sa 
asigure succesul experientelor tuturor. 

Identificarea copiilor cu nevoi speciale si care ar putea necesita sprijin ori interventii suplimentare, 
reprezinta un alt obiectiv al evaluarii. 

In cadrul teoriei si practicii educationale, intre multitudinea de metode si mijloace utilizate in scopul 
cresterii randamentului scolar, invatarea diferentiata si-a mentinut statutul de actualitate printre alte 
activitati ce favorizeaza progresul scolar al prescolarilor. Existenta unor colective eterogene de prescolari, 
la nivelul grupelor, cu grade diferite de permanenta scolara, ne conduc la organizarea unei instruiri 
diferentiate prin intermediul unor sarcini de invatare cu nivel variabil. 

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 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. 

 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII LA PREȘCOLARI 
 

PROF INV PRESCOLAR BRINZUCA MARCELICA 
 SCOALA GIMNAZIALA COMUNA HANGU 

  
 “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) 
Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine 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. După D. Ausbel, ea este punctul final într-
o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și 
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 educație și posibilităților 
reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-
back operativ între etapa parcursă și cea următoare. 

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.În vedera conceperii și 
aplicării adecvate a evaluării în activitățile preșcolare, ar trebui să se țină cont de câteva mutații de accent, 
constatate în ultimul timp, având drept consecințe redimensionarea și regândirea strategiilor evaluative, în 
consens cu o serie de exigențe: 

• extinderea acțiunii de evaluare de la verificarea și aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci și a conținutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situației de învățare; 

• luarea în calcul și a altor indicatori, alții decât achizițiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc.; 

• centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive și nesancționarea în permanență a celor negative; 
• transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

și evaluare controlată; 
• raportarea rezultatelor la obiectivele definite și la evoluția societății 
Funcțiile evaluării preșcolarului 
 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.Privite din 
punctul de vedere al educatorului, funcțiile evaluării vizează: 

• culegerea de informații cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activității desfășurate; 
• stabilirea eficienței organizării, structurării, accesibilizării conținutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă; 
• descoperirea unor lacune, dificultăți, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual); 
• anticiparea, proiectarea, organizarea și conducerea științifică, eficientă a următoarelor secvențe de 

instruire. 
Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
• îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme; 
• să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
• îi susține interesul pentru cunoaștere, stimulându-i și dirijându-i învățarea; 
• contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare; 
• contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia. 



 

 

Toate aceste funcții demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar și 
se actualizează diferențiat, prin prevalența uneia față de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplinește toate funcțiile posibile în aceeași măsură. Toate funcțiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puțin, în toate situațiile de evaluare. 

 Strategii de evaluare în grădinițăActivitatea 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 
care să mijlocească procesul evaluativ. Astfel, în grădiniță sunt utilizate următoarele strategii și forme de 
evaluare: 

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvență, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greșeli sau a 
confirma eficiența învățării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învățare, provenite 
din surse afective (nesiguranță, încredere nejustificată, indiferență). 

Evaluarea formativă are implicații atât în activitatea educatoarei, cât și în cea a copilului. Copilul va 
învăța mai eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, și le asumă parțial ca autoevaluare, dacă 
înțelege semnificația evaluării. Este o evaluare continuă, ea evită ruperea procesului de învățare sau reluarea 
unor trasee lungi (greșit parcurse), printro învățare conștientă de obiectivele, desfășurarea și rezultatele sale 
(feed-back). Evaluarea este necesară după fiecare secvență semnificativă a învățării, fără de care nu se poate 
înainta în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvența evaluării nu poate fi prea mare. 

 Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută și cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancționare a copiilor care nu obțin 
performanțe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacități de reușită în învățare. 

 Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanță atins în raport 
cu anumite exigențe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învățarre sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Cosntatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora. 

În grădiniță putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în instituție și evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fișa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoștințe, interese și posibilități de învățare) pentru a se recomanda înscrierea la 
școală. 

 Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucățele poate fi autoevaluată). Există activități pe care preșcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exercițiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoașterea obiectivului și a căii de realizare. Atunci 
când preșcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 

Evaluarea clinică se realizează pentru preșcolarii cu probleme în evoluție, de către un specialist 
(psihiatru, psiholog). Prescripțiile pentru activitatea ulterioară diagnosticării, vor ține seama nu numai de 
simptome, ci și de relațiile dintre factorii psihologici, sociali și educaționali care influențează performanțele 
copilului. 

Specificul evaluării în grădinița de copii 
Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ-educativ, cu finalități de 

prespectivă ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare 
cu alți factori (familie, școală, media, societate), evaluarea este fragmentară, incompletă, unele rezultate 
apărând mai târziu, în școală sau la finele ei. Formarea unor deprinderi de activitate intelectuală, conducerea 
operațiilor gândirii de la concret spre abstract, logic, rațional și manifestarea deprinderilor și abilităților în 
comportamentul copiilor nu se pot evidenția decât după perioade mari de timp, în perspectivă. 

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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
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PROFESOR BRIȘAN MARIANA 

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 
 
 Evaluarea este un proces care contribuie la creșterea eficienței activității în școala și la reglarea 

procesului de predare-învațare. Activitatea de evaluare devine din ce în ce mai accentuată deoarece îi 
permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învațare.  

Evaluarea inițială este un proces decizional care urmărește sa planifice procesele de predare-învățare 
și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor. Se realizează la începutul unui program de 
instruire și are ca scop stabilirrea nivelului de pregătire a elevilor și potențialul cu care urmează a se integra 
în activitatea școlara viitoare. Evaluarea inițială îi oferă atât elevului cât și profesorului o reprezentare a 
potențialului de învațare, lacunele ce trebuie completate și aspectele ce trebuie îmbunătățite.  

Scopul evaluarii inițiale este de a identifica nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor in termeni de 
cunoștințe, competențe si abilități, gradul de stăpanire și aprofundare a acestora și de a asigura premisele 
atingerii obiectivelor stabilite, pentru reușita viitoarei activitătți didactice. 

Evaluarea inițială îndeplinește funcția de diagnosticare, evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele 
și abilitățile necesare parcurgerii noului program și o funcție predictivă, oferind informații cu privire la 
condițiile în care elevii vor putea rezolva sarcinile de învațare viitoare. Acest tip de evaluare îi determină 
pe elevi să fie mai receptivi și să înțeleagă de ce este importanta evaluarea școlară pentru ca ei să trateze cu 
seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, sa le fie trezita motivatia cunoasterii si dorinta de a rezolva corect 
problemele enunțate.. Evaluarea inițiară are un rol important pentru elevi deoarece îi ajută să se concentreze 
asupra itemilor propuși, nu implică emoții tocmai pentru faptul că rezultatele nu se consemnează în catalog 
și ele pot reflecta obiectiv dacă elevii sunt pregătiți sau nu pentru activitatea de învățare viitoare. Un alt 
motiv pentru care elevii rezolvă sarcinile fără emoții si relaxați este acela ca evaluarea inițială nu își propune 
aprecierea performanțelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor. 

R. Ausubel precizează:” Ceea ce influentează cel mai mult învațarea sunt cunoștințele pe care elevul 
le posedă la plecare, Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l in consecință”. Astfel, rezultatele evaluării 
inițiale sunt interpretate pedagogic nu în termeni de performanțe certificate , prin note, calificative, ci prin 
cunoașterea potențialului de învatare a elevilor, a resurselor lor necesare integrării în activitatea viitoare. 

 În funcție de rezultatele obținute în urma evaluării, profesorii își pot planifica demersul pedagogic 
dar și programele de recuperare atunci când este necesar. Ei trebuie să facă o selecție riguroasă a 
conținutului învățării, să trateze diferențiat elevii în funcție de nivelul de pregătire, de capacitățile 
intelectuale dar și de ritmul de invățare al fiecăruia. Pentru a antrena cât mai mult capacitățile intelectuale 
și a-i implica pe elevi în activitățile școlare viitoare, profesorul trebuie să utilizeze metode și procedeee 
didactice cât mai variate, cât mai atractive pentru elevi.  

Evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire iar formele de 
evaluare constituie cadrul în care se realizează relația profesor-elev în vederea realizării obiectivelor 
propuse și se poate realiza prin examinări orale, probe scrise și probe practice. Modalitățile de realizare a 
evaluării inițiale sunt: testele, investigația, chestionarul și harta conceptuală. 

Evaluarea inițială este esențială construcției unui demers pedagogic riguros și eficient. Stăpânind 
metode si procedee de evaluare, profesorul poate să le aplice în funcție de particularitățile clasei, 
combinându-le pe cele tradiționale cu cele moderne. Astfel vor pune în valoare creativitatea , gândirea 
critică și îi va ajuta pe elevi să se autodepașească, să-și construiască o imagine de sine realistă și să afle care 
îi sunt cunoștințele, abilitățile, atitudinile pe care se pot baza în a recunoaște și întelege realitatea 
înconjurătoare, mai ales din punct de vedere economic, deoarece sunt elevii unui liceu cu specializarea 
economic.  

Valorificând resursele personale, elevii se vor pregăti pentru continuarea studiilor dar și pentru o 
integrare mai ușoară pe piața muncii . 

Bibliografie: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ 
 

PROF. BRISC VIORICA, 
LICEUL TEORETIC ”EMIL RACOVIȚĂ”,BAIA MARE 

 
“Se ştie că un profesor bun e cel care face ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare” Grigore Moisil 
 
 Competenţa cheie matematică apare ca fiind de o importanţă crucială, atât pentru dezvoltarea 

personală armonioasă, cât şi pentru cariera viitoare a elevilor.Ea apare în acest moment ca o competenţă 
indispensabilă oricărei persoane care doreşte să se integreze în societate și este definită prin: cunoştinţe, 
deprinderi şi atitudini. Astfel competenţa cheie matematică este abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea 
matematică cu scopul de a rezolva probleme în situaţii cotidiene. Această competenţă se bazează pe 
importanţa matematicii pentru societate şi pentru individ, ca parte componentă a societăţii. Competenţa 
matematică implică, în diferite grade, abilitatea şi dorinţa de a utiliza concepte, reprezentări, modele 
matematice de a formula idei sau teorii, păreri personale. 

 Evaluarea rezultatelor activităţii şcolare reprezintă un compartiment esenţial şi definitoriu al 
procesului de învăţământ, situat pe acelaşi plan cu dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 
Evaluarea însoţeşte şi se inserează în acţiunea instructiv – educativă cotidiană, constituind punctul de 
plecare şi premisa autoreglării şi ameliorării continue a acestei activităţii. În esență evaluarea este actul 
didactic complex care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul, 
performanțele şi eficiența acestora la un moment dat, care poate oferi soluţii de perfecţionare a actului de 
predare–învățare. Evaluarea joacă în procesul de învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ,deci 
nu se poate realiza instruire şi educare fără evaluare, fără autoevaluare. Evaluarea este o activitate care are 
în vedere toate acele procese şi produse ce reflectă atât natura, cât şi 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 iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire(ciclu școlar, an 
școlar,semestru,capitol, lecție ). Profesorul poate să verifice punctele tari 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. 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 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 învăţării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou proces. Din 
perspectiva elevului, evaluarea exercită un impact considerabil : ea orientează şi dirijează activitatea de 
învăţare a acestuia ajutându-l să-şi formeze un stil de învăţare; oferă posibilitatea cunoaşterii gradului de 
îndeplinire 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.  

 Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială sunt concentrate astfel: funcția 
diagnostică și functia prognostică. Funcția diagnostică ”vizeaza cunoașterea măsurii în care subiecții 
stăpânesc cunoștințele și posedă capacitațile necesare angajării lor cu șanse de reușita într-un nou program 
” (I.T.Radu).In felul acesta pot fi identificate : lacunele ,golurile pe care elevul le are în pregatire ; resursele 
pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitațile 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 ; posibilitațile 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 sugereaza profesorului condițiile prealabile desfășurării noului 
program,care permit anticiparea rezultatelor.  

 Evaluarea inițială are astfel un rol activ în derularea proiectului pedagogic curricular construit de 
profesor care, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru alegerea ,realizarea și dezvoltarea corectă 
a: obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol) ; conținuturilor absolut necesare; metodelor 
eficiente de predare-învațare-evaluare; modurilor și formelor optime de organizarea a activitații . Funcția 
prognostică presupune: raționalitate ,fezabilitate, determinare,dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și 
a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 

 În general evaluarea inițială la matematică se face prin test scris . În proiectarea testului predictiv se 
au în vedere următoarele etape: proiectarea matricei de specificaţii; definirea obiectivelor de 
evaluare;construirea itemilor ;elaborarea schemei de notare ;administrarea testului; corectarea şi analiza 
rezultatelor.Personal folosesc itemi de tipul rezolvării de probleme și mai puțin itemii (grile) deoarece 
doresc să descopăr și elevii capabili de performanță(în special la clasa a-IX-a). O evaluarea corectă este 
urmată de dezvoltare. Elevii nu trebuie evaluati unii in raport cu ceilalti, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci 
de a vedea evoluția,progresul,achizițiile. Eficacitatea actului de evaluare depinde, în primul rînd, de modul 
în care este elaborată proba, dar și de maniera în care este aplicată. Mai ales,validitatea probei pune în 
discuție și modul de administrare. Se considera oportună,de regula,înștiințarea elevilor despre aplicarea 
probei.Acest fapt este de natură să reducă stresul pe care,adesea,îl provoacă,generând,în schimb,cooperarea 
profesor-elevi.De asemenea,este necesar ca elevii să fie anterior informați cu privire la continuțurile supuse 
verificării.La începutul aplicării probei sunt necesare scurte explicații pentru înțelegerea scopului probei, 
abordarea subiectelor,modul de lucru și timpul de lucru. 
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2.I.T.Radu ”Evaluarea în procesul didactic”Editura didactică și pedagogică ,București ,2000 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR: BRONȚ FLORICA-CRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIJIC 

STRUCTURA: ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 SĂRAND 
 
„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). 
Dacă vorbim de evaluare în învăţământul primar, ne gândim la existența 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 cu multiple semnificaţii folosită 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. 

În învăţământul primar, evaluarea 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: 

 - conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
 - care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
 - momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final); 
 - modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
 - în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
 - pe baza căror criterii se evaluează. 
 Stabilirea obiectivelor şi planificarea evaluării în învăţământul primar presupune identificarea 

următoarelor aspecte: când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile 
obţinute. În funcţie de concluziile rezultate, şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi 
strategii de învăţare, 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: 

 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, întrucât 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. 

Principalele avantaje ale evaluării formative sunt: 
 - verifică sistematic, pe secvenţe mici, toţi şcolarii, din toată materia; 
 - asigură ghidarea şcolarului în învăţare, corectarea oportună a greşelilor, remedierea lor ori 

aprofundarea prin programe de îmbogăţire a cunoştinţelor; 
 - evalueză rezultatul învăţării dar şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, permiţând 

ameliorarea lui, în viitor; 



 

 

 - întăreşte cooperarea învăţător-şcolar şi capacitatea de autoeducare, pe baza cunoaşterii criteriilor 
de evaluare; 

 - 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. 

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: 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 faptul 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. 

Toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi nu se poate 
vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a diferitelor tehnici. 

Putem spune 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. 

„Toate visurile noastre se îndeplinesc atunci când avem curajul să le urmăm.”  Walt Disney 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
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PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: BRUJA CARMEN-VASILICA 

GRĂDINIŢA CU P. N. FRUMOASA, JUD. BACĂU 
 
 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 
a)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 
b)complementare:  
•  observarea sistematică a vocabularului copilului; 
•  grila de evaluare / autoevaluare;  
• fişa de evaluare individuală; 
• portofoliul. 
c)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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
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PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR:  

BUBURUZ VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119, BUCUREȘTI 

 
1.Importanta evaluarii initiale 
 Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul unui program de instruire, permite sa se prevada sansele 

de succes ale programului si constituie o conditie hotaratoare pentru reusita activitatii didactice urmatoare.  
 Profesorul poate sa verifice punctele forte si punctele slabe ale elevilor, in scopul optimizarii 

nivelului de pregatire de la care pornesc si al gradului in care elevii stapanesc cunostintele si abilitatile 
necesare asimilarii continutului etapei care urmeaza.  

 Datele obtinute prin evaluarile initiale ofera profesorului posibilitatea de a-si alege modul cel mai 
adecvat de predare pentru noul continut, dar si de a gandi modalitati de instruire diferentiata.  

 Evaluarea initiala (predictiva) poate fi considerata o strategie psihopedagogica distincta deoarece 
poate fi desfasurata nu numai la inceputul anului, ci si la mijlocul sau la sfarsitul lui, atat inaintea unei 
unitati de invatare, cat si in orice moment al ei. Pe de alta parte, aceasta strategie nu se limiteaza la testarea 
cunostintelor elevilor, deoarece isi propune si evidentierea unor aptitudini si atitudini. 

 Evaluarea initiala este utila pentru aplicarea unui program de recuperare sau de refacere a notiunilor 
fundamentale ce vor fi implicate in sustinerea invatarii urmatoare. 

 Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar, la inceputul unui semestru sau la 
inceputul unei lectii, 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 lectie 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. 

 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 elevii stapanesc cunostintele si poseda 
capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program”.In felul acesta se identifica: 
lacunele 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, 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 desfasurarii noului program, care permit 
anticiparea rezultatelor.  

 Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru selectionarea, realizarea si 
dezvoltarea corecta a: obiectivelor programului urmator (viitoarea lectie, viitorul capitol), continuturilor 
absolut necesare, metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare, modurilor si formelor optime de 
organizarea a activitatii. 

 Evaluarea initiala este necesara 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. 

2.Metode aplicate pentru realizarea evaluarii initiale 
 Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 

performanţelor elevilor: 
 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. Avantajul probelor orale constă în 
aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 

 2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de realizare a verificării unui număr mare de elevi într-
un timp limitat, toţi elevii fiind pusi in situatia de a răspunde unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce 
verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună diagnoza, la nivelul clasei. 

 3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu unele cunoştinţe 
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, executarea unor 
experienţe sau lucrări experimentale, întocmirea unor desene, schiţe, grafice, interpretarea unui anumit rol, 
trecerea unor probe sportive. 

 În învăţământul primar, de o importanţă deosebita sunt şi metodele şi instrumentele complementare: 
observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea. 

Toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi nu se poate 
vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a diferitelor tehnici. 
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR BLAGA LARISA 

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 
 
„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”. 

Activitatea1 
Scopurile evaluării: evaluarea unei clase poate fi hotărâtă în funcție de obiective iar testele pot fi:  
1. Teste inițiale - testele de obicei date elevilor ce intră într-o instituție de educație pentru a determina 

cunoștiințe specifice sau de pricepere, îndemânare la diferite subiecte pentru scopul de a da o temă în urma 
unor ore sau cursuri. 

2. Teste de achiziție - teste realizate să măsoare cunoștiințele sau competența/priceperea unui individ 
la ceva ce el a învățat sau i s-a predat într-o perioadă de timp. 

3. Teste de progres – aceste teste măsoară progresul într-o serie specifică de cărți. Profesorii își 
pregătesc de obicei testele de progres, deși multe serii de cărți adeseori prezintă un anumit progres sau teste 
pe unități.  

4. Teste standard – testele standard sunt orice tip de test care se dă unui număr mare de elevi în 
condiții și proceduri standard. De obicei, sunt cu variante multiple. În ziua de azi, multe școli dau un test 
de achiziție standard pentru a se pregăti pentru evaluarea anuală a țării.  

5. Examinări publice și teste de competență – determină la ce nivel a ajuns elevul, aceste teste sunt 
folosite și de angajatori și de universități care doresc o formă de măsură de încredere a abilităților limbajului 
unui elev.  

Activitatea 2 
1.  Conform scopului testelor, acestea pot fi: 
A. Evaluare sumativă  
• de obicei se aplică la sfârșitul unei perioade predeterminate de predare (de exemplu-la mijlocul 

semestrului sau la final) 
• clasifică elevul în relație cu un nivel standard de corectitudine (câte răspunsuri corecte a dat) 
• este de obicei abordarea tradițională și testele standard 
B. Evaluare formativă 
• care analizează situațiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare diverse 
• clasifică elevul în funcție de abilitatea funcțională de a comunica,  
• ajută elevii de a identifica căi de a-și îmbogăți vocabularul și a îmbunătăți învățatul  
• este mai mult decât o abordare alternativă de evaluare 
2. Atunci când configurăm teste, putem distinge între: 
A. Discrete: cum ar fi teste foarte simple de a puncta obiectivele, de a „înțelege semnificația 

cuvântului” sau „alegeți varianta corectă”. 
B. Integrante: asemenea teste cer elevilor să demonstreze controlul simultan asupra mai multor 

aspecte ale limbii, așa cum ar face în situația folosirii reale a limbii (două sau mai multe abilități lingvistice 
pentru a completa o cerință): dictare, transferul informației (un text non-verbal sau semi-verbal): hartă, 
diagrama, imagini 

3. O altă distincție poate fi făcută între: 
A. Itemi indirecți de teste – modalități diferite de a testa cunoștiințele de limbă ale elevilor 
• „Variante multiple” unde elevilor li se cere să aleagă răspunsul corect din trei sau mai multe 

variante alternative. Evaluarea prin adevărat/fals sau variante multiple poate fi de încredere dar are un efect 
negativ deoarece ajută cu greu elevii să învețe mai bine o limbă străină.  

• „Umpleți spațiile libere” sunt ușor de scris  
  



 

 

B. Transformarea itemilor cere elevilor să schimbe forma cuvintelor și a frazelor pentru a demonstra 
cunoștiințele despre sintaxă și gramatică. 

C. Itemi pentru teste directe se referă la competențele de citit, ascultat, vorbit și scris și 
caracteristicele lor. Testele referitoare la citit și ascultat/înțeles sunt un amestec de testare directă și 
indirectă.  

Activitatea 3 
Chiar dacă tendința testelor se modifică în timp, câteva din principiile evaluării sunt permanente și 

nu sunt afectate de abordările curente. Ele trebuie ținute minte atunci când evaluatorii concep un test, chiar 
dacă este o activitate la clasă, un eseu sau un examen pentru un certificat. Cele mai importante dintre aceste 
principii sunt eficacitatea și caracterul practic.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR. BLAGOE ROZETA – ANA 
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA, GRĂD.P.N.BERZOVIA 

JUD.CARAȘ-SEVERIN 
  

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 iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale 
preșcolarilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la aprecieri. 

Acest tip de evaluare oferă preșcolarului 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 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. 
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. 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. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza „ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare”. 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). 

Evaluarea continuă presupune nu numai verificarea tuturor preșcolarilor și a asimilării temelor 
propuse, ci și cunoaterea de către preșcolarilor a rezultatelor obținute, a gradului de îndeplinire a 
obiectivelor urmărite. Ea realizează un feed-back continuu, preșcolarilor dobândind confirmarea prestațiilor 
lor pe parcursul procesului. Cercetările întreprinse în această direcție, ca și experiența pe care o prezintă 
instruirea asistată de calculator demonstrează rolul important pe care îl au „întăririle pozitive” în învățare 
și efectele pe care le are asupra învățării cunoaterea promptă de către preșcolarilor a rezultatelor activității 
lor, a progresului realizat. Și invers, întârzierea răspunsului diminuează puterea motivației față de activitatea 
școlară, constituind chiar sursa unor stări de neliniște, de anxietate. 

În concluzie, o acțiune de evaluare eficace trebuie să fie în mod necesar continuă și completă. 
Recunoașterea legăturilor dintre diferitele modalități de evaluare a activității didactice conduce la singura 
atitudine rațională și eficientă dintre formele menționate, și anume, aceea de a nu opta cu prea mare ușurință 
în favoarea uneia sau alteia, ci de a căuta îmbinări ale acestora, în vederea realizării unui proces de evaluare 
suplu și complex, perfect integrat activității didactice. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinţi), reuşim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării, 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. 

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 preșcolarilor! 



 

 

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



 

 

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

 
PROF. DR. BLIDARU-DOBRESCU ELENA-DENISA, 

LIC.TEHNOLOGIC LORIN SALAGEAN, DR.TR.SEVERIN 
 
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. 
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STUDIU - EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ANAMARIA BOBOC 

COLEGIUL TEHNIC MIHAIL STURDZA, IAŞI 
 
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 înţeleagă 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 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 înţeleagă 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”. 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 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 
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 este o componentă esențială a procesului de învățământ care furnizează informații despre 

calitatea și funcționalitatea acestuia,incluzînd operații de măsurare,apreciere și decizie. 
Alături de predare și învățare evaluarea reprezintă o altă componentă esențială a procesului de 

învățământ aflată în interacțiune cu alte procese, cum ar fi planificarea, organizarea.Esența evaluării constă 
în cunoașterea activității desfășurate cu copiii, pentru ca pe baza informațiilor obținute activitatea să fie 
ameliorată în timp. 

Importanța evaluării decurge din funcțiile pe care le îndeplinește, funcții generale (de constatare,de 
diagnosticare,de prognosticare)și funcții padagogice(cu relevanță pentru actorii procesului instructive-
educativ,preșcolarii și profesorii).D.Crețu(2004),Pedagogie și elemente de psihologie 

Evaluarea nivelului performanțelor prșcolarului constituie o modalitate obiectivă de evidențiere a 
progresului realizat,reprezintă rezultatele procesului educațional, care la rândul lor furnizează informația 
necesară pentru implementarea unor procedee de formare continuă,de stabilire a continuității în procesul 
de educație al preșcolariloe.Rezultatele evaluării precizează trebuințele de dezvoltare a fiecărui copil pe 
parcursul vârstei preșcolare și efectuarea corectărilor de rigoare în ceea ce privește strategiile 
didactice.Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă obiectivele sistemului sau procesului de 
învățământ sunt realizare.Astfel,evaluând preșcolarii,evaluăm în același timp și educatoarea ,calitatea 
activității didactice,a instituției școlare si în cele din urmă a sistemului educativ în ansamblu. 

Prin evaluarea inițială educatoarea se informează în legătură cu potențialul fiecărui preșcolar/grupei 
de preșcolari,nivelul achizițiilor sau rezultatele dobândite de educați,oferind posibilitatea colectării datelor 
minime care facilitează formularea diagnosticului în baza căruia cadrul didactic construiește/reconstruiește 
strategia oportună condițiilor pe care le-a identificat.Pentru diagnosticarea nivelului de pregătire a 
preșcolarilor se pot utiliza probe scrise, teste sau verificări orale, rezultatele acestora raportându-se 
întotdeauna la obiectivele instructive-educative ale capitolului sau etapei de instruire evaluate. Psihologul 
D.Ausubel,sublinia într-o lucrare de referință, importanța evaluării inițiale astfel “Dacă aș vrea să reduc 
toată spihopedagogia 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 cea ce știe la plecare și instruiți-l în 
consecință.” 

Metodologia evaluării procesului de învățare include ansamblul metodelor și tehnicilor în vederea 
verificării rezultatelor activități,acele metode specializate în măsurarea si aprecierea rezultatelor.Metoda de 
evaluare vizează întregul demers de proiectare și realizare a actului evaluativ,de la stabilirea obiectivelor 
pâna la aplicarea instrumentelor.Metodele de evaluare pot fi tradiționale si 
alternative(complementare).Dintre metodele tradiționale amintim examinarea orală care este foarte des 
folosită în toate tipurile de activități,ea trebuie să se desfășoare intr-un climat psihologic de incredere și 
destindere în condiții de liniște și disciplină. 

 Metodele ce vizează întreg demersul de proiectare și realizare a actului evaluative,de la stabilirea 
obiectivelor pînă la aplicarea instrumentelor de evaluare, sunt căi prin care educatorul dă posibilitatea 
preșcolarilor de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor ,modul prin care și-au format capacități. 
Metodele de evaluare au ca scop dezvoltarea capacități de a sintetiza anumite informații,idei ,stimularea 
creativității și exersarea capacității de a formula descrieri sintetice și facilitează realizarea unor conexiuni 
între idei,exersând gândirea liberă,dezvoltarea operațiilor gândirii,exersarea capacității de structurare a 
cunoștințelor după anumite criterii. 

Metodele îi ajută pe copii să-și formeze personalitatea,să-și descopere stilul de gândire,de acțiune și 
mai ales să-și însușească un principiu de învățare un concept dar mai ales un algoritm pe care să-l folosească 
de câte ori este necesar in descifrarea noilor concepte, probleme. 



 

 

EVALUAREA - COMPONENTA FUNDAMENTALA A PROCESULUI DE 
INVATAMANT 

 
PROF. BOBORICĂ CRISTINA 

GRĂDINITA „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA 
 
 Dacă in cadrul didacticii tradiționale, evaluarea avea un rol episodic, intervenind numai in cazul 

ierarhizării elevilor si selectarea pentru a trece in diverse cicluri de scolaritate si nu era inclusă in structura 
procesului de invatamant, la ora actuala, evaluarea face parte integrantă din procesul de invatamant alaturi 
de obiective, continuturi, metode, forme de organizare. Evaluarea este o componenta esentiala a activitatii 
de invatamant in general, a procesului didactic in special. Evaluarea scolara reprezinta un ansamblu de 
activitati dependente de anumite intentii. Scpul evaluarii nu este de a parveni la anumite date, ci de a 
perfectiona procesul educativ. Teoria evaluarii - ca sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la 
masurarea si aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic -este componenta a tehnologiei 
didactice.  

 Operatiile principale ale evaluarii: 
Evaluarea presupune realizarea mai multor operatii care constau in : 
1. masurarea fenomenelor pe care le vizeaza evaluarea . 
2. interpretarea si aprecierea datelor obtinute. 
3. adoptarea deciziilor ameliorative. 
Evaluarea are scopul sa furnizeze informatiile necesare ameliorarii activitatii pentru ca aceasta sa se 

perfectioneze ( in etapele viitoare). 
Evaluarea are urmatoarele functii: Functia de constatare si apreciere, daca o activitate instructiva 

s-a derulat ori a avut loc in conditii optime, o cunostinta a fost asimilata, o deprindere a fost achizitionata. 
Functia de informare a societatii, prin diferite mijloace , privind stadiul si evaolutia pregatirii populatiei 
scolare; Functia de diagnosticare a cauzelor care au condus la o slaba pregatire si la o eficienta scazuta a 
actiunilor educative; Functia de prognosticare nevoilor si disponibilitatilor viitoare ale elevilor sau ale 
institutiilor de invatamant. Functia de selectie sau de decizie asupra pozitiei sau integrarii unui elev intr-
o ierarhie, intr-o forma sau intr-un nivel al pregatirii sale; Functia pedagogica , in perspectiva elevului ( 
motivationala, stimulativa, de orientare scolara si profesionala, de intarire a rezultatelor, de formare a unor 
abilitati, de constientizre a posibilitatilor), si in perspectiva profesorului ( pentru a sti ce a facut si ce are de 
realizat in continuare). 

Multi cred ca instruirea e facilitata nu atat de motivatie, ci mai ales de cunostinte de valoarea 
instrumentala pe care le poseda elevii si care ar putea sa garanteze succesul ulterior , chiar daca motivatia 
nu e prea puternica pentru o disciplina sau altele. Practica divedeste ca de multe ori elevii care sunt bine 
motivati pentru anumite discipline, chiar daca au anumite goluri pot face progrese mai mari comparativ cu 
altii fara goluri dar care sunt mai putin motivati.  

A evalua inseamna a determina in ce masura obiectivul a fost atins. Luând în considerare studiile lui 
D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine 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. După D. Ausbel, ea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilirea 
scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și 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 educație și posibilităților reale de a le satisface, astfel încât 
evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-back operativ între etapa parcursă și 
cea următoare. 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.  

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. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNTOCMIT DE EDUCATOARE, BOCSKOR ANA-SUSANA 
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 Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Evaluarea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învăţământ din ţară noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic.  
 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 a 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 TEMPORALITATII 
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 
1.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. 

2.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. 



 

 

3.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” 
 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; observaţii asupra evoluţiei copilului; 

lucrări 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.  
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

 ÎNV. BODEA ANGELA 
 LICEUL TEORETIC ,,EUGEN PORA”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

 
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, preventiv și compensatoriu pentru dezvoltarea 

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, să specificați caracteristicile elevilori: 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 ÎN CADRUL OREI DE RELIGIE 
 

PROFESOR BODEA LUCIAN-TIBERIU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” IGHIU, JUD. ALBA 

 
Evaluarea este o compunentă importantă a activității didactice. Deși legislația din domeniul educației 

nu permite încă aplicarea în evaluarea efectivă a celor mai noi metode de evaluare, profesorul, inclusiv cel 
de religie trebuie să fie pregătit să facă față noilor provocări ale societății contemporane și să fie la curent 
cu noile descoperiri în materie de tehnologie a informației și comunicării.  

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. 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.  

 
Test iniţial  
 Clasa a VIII-a 
•Timp de lucru: 30 de minute. 
 
I.Alege varianta corectă. 
1. Revelația este de: 
a) trei feluri; 
b) șapte feluri; 
c) două feluri; 
d) nici un fel; 
 
2. Sfânta Scriptură conține: 
a) 2 cărți; 
b) 7 cărți; 
c) 66 cărți; 
d) 89 cărți; 
 
3. Dumnezeu a creat lumea în: 
a) 7 zile; 
b) 3 zile; 
c) 6 zile; 
d) 10 zile;  



 

 

II. Completați spațiile punctate cu următoarele cuvinte în ordinea corespunzătoare: asemănarea, 
iubirea, sfințenie, nimic, Cuvântului, vrut, chipul. 

 
1. Lumea a fost creată de Dumnezeu din......................, prin puterea............................Său. 
2. Dumnezeu a creat totul, din ......................... Sa nemărginită, pentru că a putut și a ........................... 
3. Omul este creat după ................................ lui Dumnezeu și poate ajunge la ................................ cu 

El, adică la ............................. 
 
III. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F). 
 
1. Slăbănogul vindecat de Hristos pentru bunăvoinţa prietenilor săi era din Galileea. 
2. Lazăr a fost înviat de către Hristos a treia zi după moartea sa. 
3. În cinstea întoarcerii fiului risipitor tatăl a sacrificat un ied. 
4. Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Hristos după învierea Sa din morţi. 
5. Sfânta Împărtăşanie poate fi primită de către orice om. 
6. Cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie. 
7. ,,Fericirile” sunt intonate în cadrul slujbei Vecerniei. 
8. Egoismul este un păcat împotriva Duhului Sfânt. 
9. Atunci când se săvârşeşte o faptă bună în mod repetat, ea devine virtute. 
10. Pocăinţa (părerea de rău şi străduinţa de a nu mai greşi) poate şterge orice păcat. 
 
Barem de corectare si notare: 
•Se acordă 40 puncte din oficiu. 
Subiectul I – 15 puncte 
Subiectul II – 15 puncte 
Subiectul III – 30 puncte 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BÓDIS BEÁTA- BŐDI ÁGNES 

LICEUL TEORETIC ,, HORVÁTH JÁNOS,,, MARGHITA 
 
„Eu nu vreau ca elevul să ajungă numai să ştie; aş vrea ca acesta să ştie să facă ce a învăţat”.  

Spiru C. HARET 
 
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 – merită 
să ofere un feed-back asupra rezultatelor obținute și a calității procesului care le-a generat. 

 Evaluarea educaționala 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 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. 

 În sens holistic, evaluarea înseamnă a confrunta un ansamblu de informatii cu un ansamblu de criterii 
având drept scop luarea unei decizii si neaparat emiterea unei judecati de valoare. 

Evaluarea corectă a elevilor are un rol esenţial în adoptarea unor decizii competente asupra educaţiei 
lor. Prin observarea copiilor în timp ce citesc, scriu, interacţionează cu alţii, ori sunt implicaţi în diferite 
activităţi, învăţătorul adună informaţii despre fiecare elev în parte, pe care le încadrează într-un curriculum 
ce ţine cont de gradul de dezvoltare a copilului. Întâmplările consemnate, listele de verificare, întrevederile 
învăţător-elev, autoevaluarea elevului sunt procedee şi tehnici aflate în sprijinul învăţătorilor, pentru a-şi 
evalua elevii mai precis şi pentru a fi mai eficienţi în comunicare. Pentru a obţine o imagine verossimila, 
clară şi reprezentativă a fiecărui copil, a progreselor şi capacităţilor sale, evaluarea trebuie să fie continuă, 
exhaustivă şi efectuată în cursul tuturor activităţilor de la clasă. Modelul Step by Step pentru învăţământul 
primar promovează o viziune asupra evaluării care încorporează tehnici variate şi permite cadrelor didactice 
să prezinte progresul copiilor, de o manieră semnificativă, atât părinţilor cât şi altor persoane interesate.  

Scopul principal al evaluării în sistemul Step by Step este să urmărească progresul copilului şi să 
stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev în parte, să permită elevilor să se autoevalueze.  

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. 

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." 

Tehnica 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 (...)".  

Proiectul / metodă alternativă de evaluare  
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, deși implică un volum de munca sporit, inclusiv activitatea individuală in afara clasei. 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 forma. Lucrul în echipă potențeaza 
învățarea prin cooperare. 

Cele trei etape fundamentale în organizarea și realizarea proiectului sunt:  
Anunțarea temei de cercetare, prezentarea obiectivelor și stabilirea bibliografiei; 
Desfășurarea activitatii de realizare a proiectului, sub îndrumarea învățătorului; 
Susținerea proiectului. 
Prin metoda proiectelor pot fi evaluate următoarele activități: 
• cautare și 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 modern de informare; 
• de structurare și organizare a materialului; 
• de formulare a concluziilor ; 
• atitudinile pentru muncă, 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, societati culturale, muzee, biblioteci, etc… 
 Aceasta metoda presupune activitatea pe grupe si pregătește elevul pentru lucrul în echipă. 
 Grupul poate fi alcătuit din 2-5 persoane, în funcție de numărul elevilor din clasa, natura obiectivelor 

și experiența participanților. Numărul ideal pentru participanții dintr-un grup este de 4-5. 
 Fiecare membru din grup are o sarcină bine stabilită: secretar (notează ideile membrilor din grup), 

moderator (asigură participarea tuturor membrilor grupului la activitate), raportor (cel care prezintă clasei 
materialul lucrat și concluziile grupului).  

 Sarcinile învățătorului: vizează organizarea activității, ofera informații, încurajarea participării 
elevilor, dar totodată lasă grupul să lucreze independent în cea mai mare parte a timpului. 

Printre avantajele acestei metode, menţionăm: posibilitatea unei abordări interdisciplinare a temei; 
consolidarea şi valorificarea tehnicilor de activitate intelectuală (de adunare, prelucrare şi prezentare a 
informaţiilor); stimularea iniţiativei şi independenţei elevilor în activităţi; dezvoltarea structurilor cognitive 
şi a capacităţilor creatoare ale acestora. 

Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate; realizează 
experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi 
probe de evaluare. Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a 
putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie 
evaluati unii in raport cu ceilalti, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea evolutia, progresul, achizitiile. 

 Este o metodă alternativă de evaluare ce pune elevii în situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în 
mod individual sau în grup, autotestându-şi capacităţile cognitive, sociale şi practice. 

Oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instrumentele şi 
materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

MATERIAL INTOCMIT DE PROF. BODOG ADRIANA, 
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“EP. ROMAN CIOROGARIU”, ORADEA 
 
 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.  

 Definirea şi analiza conceptului de evaluare  
 Evaluarea reprezintă actul didacticcomplex, 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 elevilor,  
- 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.  

 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. 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. În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-si dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de muncă independentă.  

 Sintetizând aceste note definitorii, prof. 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)  

 În concluzie, evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul 
care le-a produs.  
  



 

 

 Cele trei operaţii ale evaluării  
 R. W. Tyler apreciază că procesul evaluării, indiferent de forma pe care o îmbracă, parcurge anumite 

etape ( Nicola, 1994, p. 332):  
 1. definirea şi cunoaşterea prealabilă a obiectivelor procesului de învăţământ,  
 2. crearea situaţiilor de învăţare pentru a permite elevilor să realizeze comportamentul pe care îl 

presupun aceste obiective,  
 3. desfăşurarea procesului de înregistrare şi măsurare,  
 4. evaluarea şi analiza datelor culese,  
 5. concluzii şi aprecieri diagnostice pe baza datelor obţinute.  
 Evaluarea include trei operaţii principale:  
 Măsurarea  
 Aprecierea  
 Decizia 
 În concluzie, procesele evaluative susţin şi stimulează activitatea de predare –învăţare, evaluarea 

fiind concepută ca o cale de perfecţionare continuă a activităţii formativ – educative desfăşurată în grădiniţă. 
Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a acestora permit evaluării să orienteze şi să 
corecteze procesele educative. Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoaşterea 
rezultatelor, ci şi explicarea acestora şi predicţia rezultatelor probabile în secvenţele următoare ale 
activităţii.  

Impactul pe care îl are evaluarea asupra proiectării şi realizării procesului de învăţământ ar putea fi 
comparat cu cel produs de introducerea calculatorului în grădiniţe şi şcoli, fapt ce a dus la expresia „învăţare 
asistată de calculator”. Astfel, importanţa şi necesitatea unei evaluări care să ghideze activitatea educativă 
au devenit atât de necesare, încât se utilizează expresia „ învăţare asistată de evaluare”. ( B. Maccario, 1996 

 
 Bibliografie:  
- „Reforma evaluării în învăţământ”, Bucureşti, Ed. Sigma; Tomşa, G., Chelaru, M., Ilade, C., Iurea, 

C., Mălureanu, F., Ştefănescu, C., Tomșa, R. ( 2005) ; 
 - „ Psihopedagogie preşcolară şi şcolară”, Bucureşti, supliment la Revista învăţământului preşcolar; 

Văideanu, G. (1998) –  
 -„Educaţia la frontiera dintre milenii”, Bucureşti, Editura Politică;  
 -„ Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PIP BOERU MANUELA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARA, CALARASI 

 
 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) 

 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. 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. 

 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. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
 
 



 

 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU 
REALIZAREA EVALUARII INIȚIALE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BOGDAN MARINELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” HUȘI 
JUDEȚUL VASLUI 

 
 Evaluarea școlară, reprezintă procesul prin care se obțin informații privind asimilarea de 

cunoștiinte, priceperi și deprinderi, informații care permit luarea unor decizii ulterioare privind demersul 
didactic. 

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 iniţială este 
foarte importantă deoarece prin intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite 
probleme. 

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: test, chestionar, eseu, referat, temă efectuată 
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.  

Metodele complementare de evaluare sunt: proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Modalitatea de evaluare inițială pe care am abordat-o anul acesta la clasa I, la Comunicare în limba 
română, a constat într-un joc didactic elevii fiind împărțiți în două echipe. Fiecare sarcină trebuia terminată 
într-o 100 de secunde fie individual, fie în grup. De exemplu: 

- Câte cuvinte pot scrie în 100 sec? (individual) 
- Câte cuvinte pot citi în 100 sec? ( un membru al echipei)  
- Harta conceptuală privind cuvântul ,,Prietenie”(în grup). 
- Câte propoziții pot scrie în 100 sec? ( individual) 
- Câte propoziții pot citi în 100 sec? ( un membru al echipei) 
- Completează corect propoziția. (individual) 
- Răspunde oral la o întrebare de cultură generală. (individual) 
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. 



 

 

PORTOFOLIUL - CARTEA DE VIZITĂ A ELEVULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOIAN AURELIA-CORNELIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAD, JUD. CLUJ 

 
Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care se impune din ce în ce mai mult atenţiei şi interesului 

cadrelor didactice în practica şcolară curentă. Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode 
şi tehnici de evaluare (probe orale, scrise şi practice, observarea sistematică a comportamentelor şcolare, proiecte, 
autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline). Această metode e definită ca „o colecţie de lucrări 
constituită cu scopul de a indica eforturile, progresele şi rezultatele acestora la una sau mai multe discipline”.  

Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an 
şcolar la altul şi chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. 

O funcţie importantă pe care o preia portofoliul este aceea de investigare a majorităţii „produselor” elevilor, 
care, de obicei, rămân neinvestigate în actul evaluativ.  

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 acestuia. 

În sens general, scopul unui portofoliu este acela de a confirma faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele 
învăţării reprezintă, în fapt, şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. În determinarea scopului unui portofoliu, 
cadrul didactic trebuie să răspundă întâi unor întrebări de tipul: 

• Care este conţinutul (fapte, legi, teorii etc.) asimilat ? 
• Ce ar trebui elevii să fie capabili să facă (înregistrarea unor observaţii, crearea unei situaţii- problemă şi 

rezolvarea ei, structurarea unei argumentaţii sau comunicarea interpersonală în cadrul relaţiilor elev- elev şi cadru 
didactic- elev etc.) ? 

• Care sunt atitudinile pe care elevii ar trebui să le dezvolte în realizarea portofoliului? 
Un alt element esenţial al portofoliului de care trebuie să se ţină seamă în elaborarea acestuia este contextul. 

Dimensiuni ale acestui concept pot fi: 
• vârsta elevilor 
• specificul disciplinei 
• nevoile, abilităţile şi interesele elevilor etc. 
 Proiectarea portofoliului include, în fapt, atât scopul, cât şi contextul, elemente al căror rol a fost 

deja menţionat. Probabil cea mai importantă decizie în proiectarea portofoliului este cea care vizează 
conţinutul său (identificarea elementelor reprezentative pentru activităţile desfăşurate de elev) care poate fi 
concretizat, spre exemplu, în : 

 rezultatele aplicării metodelor tradiţionale de evaluare: lucrări de control, teme pentru acasă, probe 
practice, teste; 

 redactări pe teme date sau compuneri libere; 
 prezentare de autori sau de opere literare; 
 postere, colaje, machete, desene; 
 contribuţii la reviste şcolare; 
 proiecte sau investigaţii individuale sau realizate în grup; 
 înregistrări ele elevilor (lectură de texte sau expunerea unor produse propuse etc.); 
 răspunsuri la diferite chestionare/interviuri; elaborare de chestionare; 
 probleme compuse de elevi sau soluţii la probleme deosebite. 
« Structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat, şi nu 

invers, iar scopul şi criteriile de evaluare se deduc dintr-un portofoliu deja întocmit. Structura, elementele 
componente obligatorii şi criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, avînd ca punct de plecare 
preocupările elevilor. Alegerea elementelor de portofoliu obligatorii se subordonează obiestivelor de 
referinţă prevăzute în programa modulului respectiv şi obiectivelor de referinţă suplimentare, stabilite de 
profesor. » 

O altă decizie importantă în cadrul proiectării este legată de: 
- cât de multe astfel de « eşantioane » trebuie să conţină portofoliul; 
- cum să fie ele organizate; 
- cine decide selecţia lor. 
Este important ca întregul conţinut al portofoliului să fie raportat la anumite cerinţe- standard clar 

formulate în momentul proiectării şi cunoscute de către elevi înainte de realizarea efectivă a acestuia.  
La ciclul primar, copiii sunt instrumentaţi în folosirea unor tehnici de alcătuire a portofoliului care să 

conducă la abilitarea acestora pentru organizarea şi desfăşurarea muncii independente: fişe de observaţii, 



 

 

calendarul naturii, colecţia celor mai reuşite compuneri, minireviste, miniculegeri de probleme de 
matematică, programe pentru serbări, invitaţii, colaje, colecţii (insectare, ierbare, ilustraţii ale locului natal) 
etc.  

Aprecierea holistică a unui portofoliu reprezintă cea mai bună modalitate de evaluare în cazul acestui 
instrument. Criteriile de evaluare propuse în fişa de evaluare sunt repere generale care se pot adapta, nuanţa 
şi diversifica în funcţie de disciplina pentru care se întocmeşte portofoliul, subiectul abordat, scopul propus 
etc. 

 
FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI 
Nume şi prenume_______________ Clasa__________  
 Disciplina______________ 

Criterii de evaluare/descriptori de performanţă Aprecieri 
 
 
Aspect 
general 

Prezentarea portofoliului sub forma unei mape  
Înscrierea titlului pe copertă  
Cuprins adecvat şi complet  
Titluri şi subtitluri scoase în evidenţă  
Sistematizarea materialelor în funcţie de obiective  
Imagini, scheme, tabele însoţite de explicaţii  
Concluzii personale despre subiect şi conţinut  
Existenţa bibliografiei  

 
 
 
Conţinut 

Documente  
Hărţi, desene, tabele, scheme  
Interviuri, referate  
Redactări libere sau pe teme date  
Proiecte de cercetare individuală sau de grup  
Concluzii la vizite, excursii  
Rezultatele evaluărilor(lucrări de control, evaluări 
sumative, teste) 

 

 
 
 
Semantica 

Părţile corespund temei generale şi sunt suficiente 
pentru a o explica 

 

Conţinutul fiecărei părţi este semnificativ pentru  
subiectul tratat şi corespunde subtitlului 

 

Relaţii cronologice sau cauzale între părţi  
Folosirea adecvată a termenilor de specialitate  

Portofoliul ca instrument în evaluarea curentă îşi dovedeşte utilitatea furnizând informaţii esenţiale cadrului 
didactic pe baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi pertinentă asupra performanţei 
elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Fiind un instrument complex şi integrator, portofoliul reuneşte cele mai 
bune rezultate ale elevului, oferind o imagine clară asupra evoluţiei în timp a acestuia, reflectând motivaţia pentru 
învăţare şi constituind în acelaşi timp o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor 
înregistrate atât pentru elev, cât şi pentru părinţi sau alte persoane interesate în acest sens. 
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PROIECTUL - METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOIAN MIRCEA-VASILE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAD, JUD. CLUJ 

 
Proiectul presupune un demers mult mai amplu decât investigaţia. Implică abordarea completă a unei teme, 

la nivelul particularităţilor de vârstă. De obicei cuprinde o bază teoretică şi una experimentală. Este o metodă care 
„îmbină cercetarea cu acţiunea, antrenează elevii la rezolvarea unor probleme practice, acumulând un plus de 
informaţie şi stimulându-i în autoevaluare”.  

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, timp în care elevul are permanente consultări 
cu cadrul didactic şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute 
şi dacă este cazul, a produsului realizat. Ca şi investigaţia, proiectul are mai multe etape şi poate fi realizat individual 
sau în grup. 

Ca metodă de evaluare cu puternice implicaţii în realizarea efectivă a învăţării, proiectul trebuie să 
fie axat pe o temă care să favorizeze transferul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, abilităţi, abordarea 
interdisciplinară, consolidarea capacităţii operaţionale a cunoştinţelor şi abilităţilor sociale. 

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 
 identificarea problemei/temei; 
 colectarea, organizarea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor legate de temă; 
 elaborarea de ipoteze privitoare la soluţia problemei; 
 prezentarea proiectului. 
Alegerea temei pentru proiect poate fi făcută de către cadru didactic sau poate aparţine elevului însuşi. 

Indiferent cine este cel care decide asupra tematicii proiectului, există câteva întrebări care ţin de dimensiunea 
evaluativă şi cărora trebuie să li se răspundă înainte de realizarea proiectului în sine: 

-Pe ce anume se va centra demersul evaluativ? Pe proces, pe produsul final sau vor fi luate în consideraţie 
ambele perspective? 

-Care va fi rolul cadrului didactic? Va avea rol de consilier permanent al elevului pe tot parcursul realizării 
proiectului , va fi doar evaluatorul final sau coordonatorul întregii activităţi? 

-Care este statutul resurselor implicate în derularea proiectului? Sunt puse la dispoziţia elevului de la începutul 
activităţii sau trebuie să fie identificate de către acesta şi utilizate adecvat? 

-Există o anumită structură a proiectului propus de cadru didactic? Este aceasta o opţiune de organizare şi 
structurare care aparţine elevului?  

Elementele de conţinut ale proiectului se pot organiza după următoarea structură: 
 Pagina de titlu pe care, de obicei, se consemnează tema proiectului, numele autorului, şcoala, perioada 

în care s-a elaborat proiectul;  
 Cuprinsul proiectului care prezintă titlurile capitolelor pe care se structurează lucrarea; 
 Introducerea care include prezentarea cadrului conceptual şi metodologic căruia i se circumscrie studiul 

temei propuse; 
 Dezvoltarea elementelor de conţinut , a capitolelor şi subcapitolelor care oferă substanţă şi fundament 

analizei iniţiate; 
 Concluziile care sintetizează elementele de referinţă desprinse în urma studiului temei respective, 

sugestii/propuneri de ameliorare a aspectelor negative semnalate; 
 Bibliografia, 
 Anexa care poate include toate materialele importante rezultate în urma aplicării unor instrumente de 

investigaţie (grafice, tabele, chestionare, fişe de observaţie) care susţin demersul iniţiat. 
Pentru realizarea unei evaluări cât mai obiective a proiectului trebuie avute în vedere câteva criterii generale 

de evaluare, criterii care ţin de aprecierea calităţii proiectului (sau de calitatea produsului), pe de o parte, şi altele 
care ţin de calitatea activităţii elevului (sau de calitatea procesului), pe de altă parte. 

 
Criterii care vizează calitatea 
proiectului(produsului) 

Criterii care vizează calitatea activităţii elevului(procesului) 

1. Validitatea =gradul în care acesta acoperă unitar 
şi coerent, logic şi argumentat tema propusă 

1. Raportarea elevului la tema proiectului= modul în care 
elevul a răspuns prin structurarea şi conţinutul proiectului 
său, cadrului tematic în care acesta se circumscrie 

2. Completitudinea =felul în care au fost 
evidenţiate conexiunile şi perspectivele 

2.Performarea sarcinilor= nivelul de performanţă la care 
se plasează elevul în realizarea diferitelor părţi componente 
ale proiectului 



 

 

interdisciplinare ale temei, competenţele şi 
abilităţile de ordin teoretic şi practic 
3. Elaborarea şi structura = acurateţea, rigoarea 
şi coerenţa demersului, logica şi argumentarea 
ideilor, corectitudinea concluziilor 

3.Documentarea= dacă bibliografia este adecvată temei , 
relevantă; dacă a fost prelucrată corespunzător, printr-un 
efort de elaborare şi regândire 

4.Calitatea materialului= bogăţia şi varietatea 
surselor de informare, relevanţa şi actualitatea 
acestora  

4.Nivelul de elaborare şi comunicare= modul de 
prezentare a proiectului( fie într- 
un mod empiric, factual, fie într-un plan al  
explicaţiei argumentate sau într-un mod evaluativ care 
apelează la judecăţi de valoare şi aprecieri personale); 
utilizarea desenelor sau a altor elemente de grafică 

5. Creativitatea= gradul de noutate pe care îl 
aduce în abordarea tematicii propuse 

5.Greşelile= identificarea acestora (de conţinut ştiinţific sau 
de prezentare) 

 6.Creativitatea= se manifestă sub aspectul calităţii 
activităţii elevului din punct de vedere personal (produse 
originale) 
7. Calitatea rezultatelor= gradul de utilitate  
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ROLUL EVALUĂRII ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 
 

PROF. BOICIOC TUNDE 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 SIGHET 

 
 ,, Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas”. (Socrate) 
 Educaţia şi învăţarea sunt procese specific umane, ce aparţin numai omului. Ele sunt procese 

conştiente (inteligibile, raţionale, logice), intenţionate (cu un anumit scop, ţel, obiective, cu o anumită 
finalitate), active şi interactive, care produc numeroase achiziţii (acumulări) în planurile informativ şi 
formativ, ceea ce constituie factorii esenţiali ai dezvoltării personalităţii.  

 În didactică, evaluarea poate fi definită ca activitatea profesorului cu ajutorul căreia se realizează 
prelucrarea informaţiilor obţinute prin verificarea în sensul întăririi, prelucrării şi aprecierii cunoştinţelor şi 
priceperilor elevilor. Ea reprezintă un proces sistematic prin care profesorul încearcă să determine gradul 
în care obiectivele educaţionale sunt atinse de elevi, o operaţie care constă într-o judecată de valoare asupra 
rezultatelor şcolare.  

 În procesul educaţiei, activitatea şcolară are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea copilului. De 
asemenea, în activitatea şcolară, evaluarea joacă un rol important la intrarea în şcoală, la terminarea ei dar 
şi pe tot parcursul procesului instructiv-educativ.  

 Evaluarea este o acţiune de cunoaştere (specifică) a unor fenomene sub raportul însuşirilor acestora, 
a stării şi funcţionalităţii unui sistem, a rezultatelor unei activităţi. Prin urmare, obiectul ei poate fi un 
fenomen, o persoană (elev, profesor), o activitate sau rezultatele acesteia, o instituţie, sistemul şcolar în 
ansamblu ş.a. Actul evaluativ vizează ameliorarea stării fenomenelor evaluate, fiind realizat în perspectiva 
luării unor decizii în acest sens. 

 În mod curent, prin evaluare în activitatea şcolară, se înţelege actul didactic complex întegrat 
întregului proces care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul 
performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a procesului -
instructiv-educativ. 

 Evaluarea reprezintă un act absolut necesar în procesul conducerii unei activităţi în general, şi al 
luării unor decizii în special. În procesul de învăţământ ea furnizează informaţii necesare reglării şi 
ameliorării activităţii didactice de la o etapă la alta, prin adoptare măsurilor corespunzătoare situaţiilor de 
instruire. 

 Referitor la evaluarea educaţională, ne propunem să răspundem la întrebări de genul:,, 'Ce este 
evaluarea?', 'Ce evaluăm concret?', 'Pe cine evaluăm?', 'Când evaluăm?', 'Care sunt metodele si mijloacele 
de evaluare pe care le putem folosi?', 'Cum interpretăm rezultatele evaluării', Cum ne îmbunătăţim 
activitatea viitoare pe baza rezultatelor evaluării?” 

 În legătură cu funcţia de ameliorare a fenomenului supus măsurării, evaluarea comportă un proces 
de colectare a datelor necesare fundamentării deciziilor ce urmează să fie adoptate în scopul îmbunătăţirii 
rezultatelor şi a activităţii considerate. Problema nu constă în a hotărî dacă este util ori nu să se evalueze, 
ci în a stabili pentru ce fel de decizii trebuie realizată o evaluare. Din aceasta decurge cerinţa de a se asigura 
concordanţa deplină între decizia care urmează să fie adoptată şi datele furnizate de acţiunile evaluative. 
De aceea, orice demers evaluativ face necesar să fie precizat: 

• ce urmează să fie evaluat (obiectul evaluării); 
• natura şi obiectul deciziei avute în vedere; 
• tipul de date ce trebuie obţinute. 
 Această orientare este stimulată de noi dezvoltări ale teoriei curriculumului şcolar şi teoriei instruirii. 

Depăşind concepţia tradiţională potrivit căreia nivelul rezultatelor activităţii şcolare este dependent de 
competenţa şi calitatea prestaţiilor realizatorului acesteia, s-a ajuns la înţelegerea faptului că eficacitatea 
activităţii şcolare, poate fi evaluată pertinent numai dacă sunt evaluate toate componentele activităţii 
(condiţii interne/externe, resursele de care dispune, starea şi funcţionalitatea factorilor participanţi - umani, 
naturali, procesuali, prin urmare activitatea în întregul ei, ca unitate a acestor elemente componente. 

 Rezultatele şcolare nu pot fi cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate şi explicate decât în 
strânsă legătură cu evaluarea activităţii care le-a produs. În acelaşi timp, s-a ajuns la înţelegerea rolului 



 

 

complex pe care evaluarea îl are în activitatea şcolară, în relaţie cu procesele principale ale acesteia - 
predarea şi învăţarea - şi implicit cu factorii umani pe care aceste procese îi reprezintă. 

 A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse 
precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare utilizate. 

 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. 

 Evaluarea are o valoare motivaţională: dorinţa de succes respectiv teama de eşec, sunt imbolduri 
importante în procesul de învăţare. Succesul sistematic înscrie motivaţia învăţării pe o spirală ascendentă 
în timp ce eşecul poate duce la demotivare.  

 În concluzie, se poate aprecia că principalele atribuţii ale evaluării constau în măsurarea eficienţei şi 
apoi reglarea procesului de învăţământ, profesorii putând controla achiziţiile şcolare, elevii luând cunoştinţă 
de reuşitele şi progresele lor, iar comunitatea de a se informa asupra direcţiei în care evoluează şcoala şi 
orientarea tinerei generaţii. 
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PRINCIPIILE ELABORĂRII UNUI TEST DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGINEAN GEORGETA 
LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA 

PROF.ÎNV. PRIMAR BOIȚ DANIELA 
ȘC. GIMN. ”ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 

 
De fiecare dată când dorim să elaborăm și aplicăm un test de evaluare ne întrebăm ”Cum putem să-l 

concepem pentru a reflecta cât mai obiectiv competențele pe care le-au dobândit elevii?”. Deși suntem la o 
vârstă care ne oferă peste 30 de ani ca învățători, am căutat anual ultimele rezultate ale cercetărilor din alte 
țări în domeniu, preluate și adaptate de profesorii universitari români și pentru ultimii 5ani am sintetizat și 
utilizat aceste îndrumări.Le adăugăm volumului dumneavoastă din dorința de a fi un real sprijin numărului 
mare de colegi care prezintă materiale și de la care am învățat și noi în ultimii ani.  

Un instrument de evaluare trebuie să îndeplinească anumite exigenţe de elaborare, adică anumite 
calităţi tehnice, în vederea atingerii scopului pentru care acesta a fost proiectat. Un test de evaluare este 
compus dintr-un număr de itemi care, pe de o parte au reguli precise de elaborare, iar pe de altă parte sunt 
selectaţi pe baza unei matrice de specificaţii. 

Calităţile testului de evaluare 
Principalele calităţi ale unui test de evaluare sunt: validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi 

aplicabilitatea (Stoica, A. - coord., 1996): 
1. Validitatea reprezintă calitatea testului de a măsura ceea ce este destinat să măsoare (competenţele 

de evaluat). Tipurile de validitate urmărite în proiectarea unui test sunt: 
• Validitatea de conţinut, care exprimă măsura în care testul acoperă uniform elementele de conţinut 

majore pe care le testează. Aprecierea validităţii de conţinut se face prin estimarea concordanţei dintre 
itemii testului şi rezultatele învăţării specificate prin competenţe de evaluare. 

• Validitatea de construct, care exprimă acurateţea cu care testul măsoară un anumit „construct”  
• Validitatea concurentă, care se referă la concordanţa dintre rezultatele obţinute de elev la un test 

şi „unele comportamente similare”. 
• Validitatea predictivă, care se referă la măsura în care testul face prognoza rezultatelor viitoare ale 

elevului. 
• Validitatea de faţadă („Face Validity”), care exprimă măsura în care testul este relevant şi 

important pentru cei ce sunt testaţi. De exemplu, un test care evaluează competenţe situate la niveluri 
diferite de complexitate, trebuie să exprime acest fapt printr-un numărul specific de itemi care vizează 
respectivele competenţe. 

Printre factorii care pot influenţa negativ validitatea unui test menţionăm: 
-  indicaţiile neclare; 
- nivelul de dificultate necorespunzător al itemilor; 
- itemii de calitate slabă; 
- dimensiunea testului (testul prea scurt/ lung), necorelarea dintre sarcinile specificate şi timpul 

efectiv de lucru. 
2. Fidelitatea reprezintă calitatea unui test de a produce rezultate comparabile în cursul aplicării sale 

repetate. 
3. Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă între aprecierile făcute de către evaluatori independenţi 

în ceea ce priveşte un răspuns bun pentru fiecare din itemii testului. Cu alte cuvinte, un test are calitatea de a fi 
obiectiv, dacă evaluatori diferiţi aplică în mod unitar baremul de evaluare şi de notare. 

4. Aplicabilitatea reprezintă calitatea testului de a fi administrat şi interpretat cu uşurinţă. Criteriile 
de selectare a testelor cu o bună aplicabilitate sunt : 

- specificul competenţelor evaluate prin test; 
- concordanţa dintre forma şi conţinutul testului, pe de o parte, şi nivelul de vârstă al elevilor, pe de 

altă parte; 
- timpul şi costurile necesare pentru administrarea testului; 
- obiectivitatea în notare şi interpretarea rezultatelor. 



 

 

Proiectarea testelor 
În proiectarea unui test trebuie avute în vedere următoarele etape: 
 
Stabilirea tipului de test 

 
Stabilirea competenţelor de evaluat 

 
Proiectarea matricei de specificaţii 

 
Elaborarea itemilor 

 
Construirea testului 

 
Elaborarea schemei de evaluare 
 
1. Stabilirea tipului de test 
În funcţie de momentul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, precum şi în funcţie de 

scopul urmărit, evaluarea poate fi: 
a) evaluare iniţială/ predictivă, care se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ sau program 

de instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică 
nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, abilităţi/deprinderi şi atitudini, în vederea formării 
competenţelor propuse pentru nivelul respectiv de învăţământ. Informaţiile obţinute în urma realizării unei 
evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora 
la posibilităţile elevilor sau a iniţierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare. 

b) evaluare continuă/ formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, realizându-se prin 
verificări sistematice ale competenţelor formate/dezvoltate la elevi. Din acest motiv, efectele sale 
ameliorative asupra activităţii didactice sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de raportare la 
competenţele prevăzute în programa şcolară şi de evidenţiere a progresului înregistrat de la o secvenţă la 
alta a instruirii. În cazul evaluării formative, feed-back-ul obţinut este imediat, util şi eficient, ajutând atât 
elevul cât şi profesorul să îşi adapteze activitatea ulterioară la specificul situaţiei. 

c) evaluare finală/ sumativă, care se realizează, de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de 
instruire (unitate de învăţare, semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ), oferind informaţii utile asupra 
nivelului de performanţă al elevilor în raport cu gradul de formare/dezvoltare a competenţelor. 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. 
Caracterul ameliorativ al evaluării sumative este relativ redus, efectele resimţindu-se după o perioadă mai 
îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare de elevi. 

2. Stabilirea competenţelor de evaluat 
Elaborarea competenţelor de evaluat se realizează printr-un proces de operaţionalizare a 

competenţelor din programa şcolară, prezentat anterior. 
 
3. Proiectarea matricei de specificaţii 
După stabilirea tipul de test — de exemplu, formativ sau sumativ — avem nevoie de un instrument 

care să certifice faptul că testul măsoară competenţele de evaluat propuse şi are validitate de conţinut. Unul 
dintre cele mai utilizate procedee care să servească acest scop este matricea de specificaţii. 

„Matricea de specificaţii constă într-un tabel cu două intrări care serveşte la proiectarea şi 
organizarea itemilor dintr-un test docimologic, în care sunt precizate, pe de o parte, competenţele de 



 

 

evaluat corelate cu nivelurile taxonomice la care se plasează acestea şi, pe de altă parte, conţinuturile care 
vor fi vizate” (Mason şi Bramble, 1997; Schreerens, Glas şi Thomas, 2003; Gall, Gall şi Borg, 2007). 

• Matricea de specificaţii indică ceea ce urmează a fi testat - competenţele de evaluat prin raportare 
la conţinuturile învăţării. 

• O matrice de specificaţii detaliată trebuie să precizeze competenţele educaţionale formate prin 
procesul didactic pentru fiecare unitate tematică parcursă într-o anumită perioadă de timp. 

Pe liniile matricei sunt precizate conţinuturile abordate, iar coloanele conţin nivelurile cognitive 
corespunzăroare competenţelor de evaluat (de exemplu: achiziţia informaţiei, înţelegere, aplicare, analiză, 
cf. B.S. Bloom). 

Profesorul evaluator stabileşte procentele ce urmează a fi evaluate din fiecare domeniu/conţinut/temă 
raportate la nivelurile cognitive/competenţele specificate în matrice. De exemplu, în cadrul unui test 
sumativ care urmăreşte evaluarea anumitor competenţe la diferite niveluri cognitive (achiziţia informaţiei, 
înţelegere, aplicare, analiză) prin intermediul a patru elemente de conţinut, profesorul stabileşte ponderea 
pe care fiecare competenţă şi element de conţinut o va avea în cadrul testului. Astfel, se stabilesc - pe ultima 
linie a matricei- ponderile 10%, 30%, 30%, 30%, pentru nivelurile cognitive şi ponderile 10%, 25%, 35%, 
30% pentru elementele de conţinut - pe ultima coloană a matricei. 

 
Exemplu de matrice de specificaţii 
 

Niveluri cognitive Achiziţia 
informaţiei Înţelegere Aplicare Analiză Pondere % 

Competenţe de evaluat/ 
Conţinuturi c 1 c 2 c 3 c 4  

Element de conţinut 1 1 3 3 3 10 

Element de conţinut 2 2,5 7,5 7,5 7,5 25 

Element de conţinut 3 3,5 10,5 10,5 10,5 35 

Element de conţinut 4 3 9 9 9 30 

Pondere % 10 30 30 30 100 
 
Completarea celulelor matricei se realizează prin înmulţirea coloanelor cu liniile corespunzătoare. De 

exemplu, ponderea „Achiziţiei de informaţii” raportată la elementul de conţinut 1 este:  
10% x 10%=1%. Procentele din interiorul fiecărei celule a matricei sunt determinante pentru 

calcularea numărului de itemi. Profesorul stabileşte numărul total de itemi pe care doreşte să îl conţină 
testul (de exemplu, 20 de itemi), după care completează fiecare celulă a matricei utilizând formula: 
procentaj/ 100 x nr.total de itemi. Astfel, rezultă o a doua matrice care specifică numărul itemilor care 
trebuie elaboraţi în funcţie de competenţele de evaluat stabilite şi elementele de conţinut abordate. 

 

Niveluri cognitive Achiziţia 
informaţiei Înţelegere Aplicare Analiză Total 

itemi 
Competenţe de evaluat/ 
Conţinuturi c 1 c 2 c 3 c 4  

Element de conţinut 1 0,2 0,6 (1 item) 0,6 (1 item) 0,6 2 

Element de conţinut 2 0,5 1,5 (1 item) 1,5 (2 itemi) 1,5 (2 itemi) 5 

Element de conţinut 3 0,7 (1 item) 2,1 (2 itemi) 2,1(2 itemi) 2,1 (2 itemi) 7 

Element de conţinut 4 0,6 (1 item) 1,8 (2 itemi) 1,8 (1 item) 1,8 (2 itemi) 6 

Total itemi 2 6 6 6 20 
 



 

 

Odată testul structurat prin intermediul matricei de specificaţii, profesorul poate trece la etapa 
următoare şi anume elaborarea propriu-zisă a itemilor. 

 
Proiectarea unei probe de evaluare necesită parcurgerea următoarelor etape: 
- stabilirea tipului de test; 
- elaborarea competenţelor de evaluat şi precizarea conţinuturilor corespunzătoare; 
- proiectarea matricei de specificaţii; matricea de specificaţii reprezintă procedeul prin care ne 

asigurăm că testul măsoară competenţele de evaluat, propuse şi are o bună validitate de conţinut; 
- construirea itemilor; 
- elaborarea baremului de evaluare şi de notare; 
- corelarea matricei de specificaţii cu testul elaborat şi cu baremul propus. 
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ROLUL TESTULUI PREDICTIV ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

PROFESOR BOIȚĂ RAMONA GEORGIANA 
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 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. La începutul fiecărui an şcolar, în 
cadrul comisiei metodice se discută şi se hotărâște câte un model de testare iniţială, conform precizărilor şi 
modelului propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind limba şi literatura 
română; scopul testării iniţiale fiind cel de a observa, analiza şi depista lacunele şi dificultăţile pe care elevii 
le au în însuşirea noţiunilor de limbă şi literatură. Testul utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile-
model oferite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, 
precum şi de precizări referitoare la specificul testelor. 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 (scris citeţ, ordonat, corect şi cu răspunsul adecvat cerinţei, 
aşezarea în pagină, margine în partea stângă de 2 – 2,5 cm, alineatul de 2cm de la marginea lăsată, 
răspunsuri complete, citirea cu atenţie a subiectului etc.). 

 Structura testului iniţial/predictiv pentru clasele a V-a – a VIII-a, constă, de fapt, într-o machetă cu 
două componente: 

• partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se formulează 
itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat. (48 de puncte):  

• secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi si/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat, 
referitori la fonetică, lexic, ortografie si punctuaţie, morfologie, sintaxă.(6 puncte x 5 = 30 de puncte) 

• secvenţa B conţine 3 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea textului și elemente de 
stilistică. (6p x 3 = 18 de puncte) 

• partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri. (30 de 
puncte);  

• pentru redactarea întregii lucrări, se acordă 12 puncte. 
 Textele alese pentru clasele a V-a si a VI-a aparţin genului epic, iar pentru clasele a VII-a și a VIII-

a aparţin genurilor liric; limita de spaţiu pentru compunerea de la partea a II-a a fost corelată cu nivelul de 
clasă: 5-7rânduri (50-70 de cuvinte) pentru clasele a V-a si a VI-a, 6-8 rânduri (60 – 80 de cuvinte) pentru 
clasa a VII-a, 8-10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) pentru clasa a VIII-a; durata testului a fost de 45 de minute. 

 În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere 
competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra îmbinării 
echilibrate a proceselor de receptare si a proceselor de producere a mesajului. Se au în vedere competenţele 
specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, 

corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele 
cunoştinţe, abilităţi/ deprinderi care 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 ţine 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 (evaluare naţională, bacalaureat); instrumentul care conferă validitate testului iniţial 
este matricea de specificaţii.  

 Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale 
Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura română de către elevii 

claselor V-VIII permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii 
ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din 
lucrările supuse analizei. 

La clasă, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 
La clasa a V - a şi a VI - a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 



 

 

 de fonetică, de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea 
categoriilor semantice învăţate, sinonime şi antonime, explicarea sensului unor expresii;  

 explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie; 
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor 

substantivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice; 
 de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie; 
 de identificare unor figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare. 
 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; 
 de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;; 
 de redactare a unor texte; 
 La clasele a VII-a şi a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 
 de fonetică, de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea 

categoriilor semantice învăţate, sinonime şi antonime, explicarea sensului unor expresii, mijloacele interne 
de îmbogăţire a vocabularului;  

 explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie; 
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor 

substantivului, pronumelui sau adjectivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase 
morfologice etc.; 

 de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire, a algoritmului de 
analiză a părţilor de vorbire; 

 de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil – 
enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă; 

 de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale; 
 de redactare a unor texte narative; 
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată; 
 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere; 
PUNCTE TARI (aproximativ 50%) PUNCTE SLABE(aproximativ 50%) 
cunoaşterea aprofundată a elementelor de 

fonetică, vocabular şi semantică;  
identificarea relativ corectă a părţilor de 

vorbire şi a părţilor de propoziţie şi discriminarea 
acestora; 

identificarea corectă modurilor de expunere 
prezente într-un text dat / citat–naraţiunea, 
descrierea, dialogul, monologul; 

formularea corectă a ideilor principale dintr-
un text sau de redactare a unui rezumat al 
fragmentului / textului dat / citat; 

redactarea corectă a unui rezumat; 
identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale 

personajelor prezente în diverse fragmente de texte 
literare; 

identificarea corectă a procedeelor de 
expresivitate artistică;  

probleme de ortografie şi punctuaţie; 
însuşirea precară a elementelor de fonetică şi 

vocabular; 
dificultăţi de identificare a părţilor de vorbire 

şi a părţilor de propoziţie şi de discriminare a 
acestora; 

dificultăţi de exprimare corectă, coerentă, 
expresivă şi adecvată diferitelor tipuri de texte pe 
care trebuie să le redacteze; 

dificultăţi de identificare a valorii expresive şi 
a semnificaţiei unor figuri de stil din textele literare; 

probleme de comentare / interpretare sumară 
a unor secvenţe textuale; 

însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a 
tehnicii de redactare a compunerilor narative, 
descriptive şi dialogate; 

dificultăţi de exprimare a unui punct de 
vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu 
o temă dată; 

dificultăţi de integrare adecvată a unor 
argumente în exprimarea unui punct de vedere; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
promovarea cu succes a evaluărilor interne şi 

externe de pe parcursul actualului an şcolar; 
finalizarea cu succes a anului şcolar şi a 

ciclului gimnazial; 

corigenţa şi / sau repetenţia; 
dezinteresul şi / sau abandonul şcolar; 
reducerea şi / sau absenţa perspectivelor 

educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar; 



 

 

posibilitatea de a continua studiile la un liceu 
în funcţie de profilul intelectual al elevului şi de 
rezultatele sale din ciclul gimnazial; 

posibilitatea integrării active, responsabile şi 
competente în societate şi pe piaţa muncii, şi chiar 
realizarea unei cariere de succes; 

imposibilitatea de a urma un liceu după 
finalizarea ciclului gimnazial; 

imposibilitatea integrării active, responsabile 
şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi 
marginalizarea socială şi profesională; 

 
II. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi 
 În urma evaluării elevilor din clasele a V- VIII aparţinând ciclului, se constată că gradul de 

promovabilitate al elevilor este relativ scăzut, 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. 
Clasa  Activitatea propusă Programul de 

activitate 
Termen de 
evaluare 

Rezultate anticipate 

 aV- 
a 

Dictare; 
Exerciţii de despărţire a cuvintelor în 
silabe;  
Exerciţii de utilizare corectă a 
semnelor de ortografie şi punctuaţie; 
Exerciţii de construcţie a unor 
enunţuri în care să utilizeze 
ortograme; 
Exerciţii de recunoaştere a părţilor de 
vorbire si de propoziţie; 
Exerciţii de construire corectă a 
propoziţiilor simple şi dezvoltate; 
Exerciţii de formulare a ideilor 
principale şi a celor secundare dintr-
un text citit / ascultat;  
Exerciţii de expunere orală – 
individual sau în grup – a unui plan 
simplu şi/sau a unui plan dezvoltat de 
idei, pornind de la o temă dată; 
Exerciţii de stabilire a ideilor în jurul 
cărora se organizează o temă dată 
(idee principală, idee secundară); 
Exerciţii de utilizare corectă, în textul 
oral, a limbii literare; 
Exerciţii de redactare a unui text după 
un plan simplu construit de elevi sau 
dat de profesor (compunerea 
imaginativă – povestirea; relatarea 
unor fapte şi întâmplări);  
Exerciţii de redactare a unui text, 
pornind de la cuvinte date; alcătuirea 
de compuneri după un suport vizual; 
Activităţi de copiere / dictare a unor 
texte care să conţină dificultăţi 
privitoare la categoriile morfologice, 
în special pentru clasele cu elevi 
aparţinând minorităţilor etnice; 

Consultaţii / ore 
suplimentare 
Teme pentru casă; 
Teme suplimentare; 
Observare 
sistematică; 
Conversaţia 
euristică la ora de 
limba şi literatura 
română; 
Fişe de muncă 
independentă; 
Fişe de muncă în 
echipă; 
Teste cu itemi cu 
alegere duală / 
multiplă; 
Teste cu itemi cu 
răspuns la alegere; 
Teste cu itemi cu 
răspuns scurt; 
Teste cu itemi cu 
răspunsuri de 
completare; 
Teste cu itemi 
obiectivi; 
Teste cu itemi 
semiobiectivi;  
Teste cu itemi 
subiectivi; 
Punerea în scenă a 
unor opere literare; 
Proiecte pe teme 
alese de comun 
acord cu copiii; 
Lecturi 
suplimentare;  
Fişe de lectură;  

Sfârşitul 
semestrului 
I 
Lucrare 
scrisă la 
limba şi 
literatura 
română pe 
semestrul I 
 
 
Sfârşitul 
semestrului 
II 
Lucrare 
scrisă la 
limba şi 
literatura 
română pe 
semestrul 
II 
 
 
 

Se constată o 
relativă 
îmbunătăţire şi 
chiar o remediere 
totală a situaţiei 
dificile şi a 
problemelor cu care 
se confruntă elevii; 
Se observă vizibil 
creşterea gradului 
de promovabilitate 
a testelor de 
evaluare formativă 
şi sumativă;  
Se ating obiectivele 
şi standardele de 
performanţă vizate 
de programa 
şcolară; 
Se poate observa 
progresul şi 
succesul şcolar; 



 

 

Exerciţii de redactare de texte în 
contexte şi în scopuri variate; 
Activităţi de scriere imaginativă care 
să valorifice creativitatea elevilor; 
activităţi de scriere reflexivă (jurnal, 
relatarea unor fapte şi întâmplări) în 
care să-şi expună 
opiniile/sentimentele; 

Jurnalul de lectură; 
Referate; 
Redactarea de 
compuneri libere;  
Orele de limba şi 
literar română; 
Portofoliul 

a VI-
a  

Exerciţii de fonetică; Exerciţii de 
despărţire a cuvintelor în silabe;  
Exerciţii de utilizare a sinonimelor, 
antonimelor, omonimelor în contexte 
date; alcătuirea unor familii lexicale 
sau a unor câmpuri lexico-semantice; 
Exerciţii de determinare a sensurilor 
unor cuvinte şi de explicare a 
semnificaţiei acestora în contexte 
diferite;  
Exerciţii de determinare a sensurilor 
unor cuvinte şi de explicare a 
semnificaţiei acestora în contexte 
diferite;  
Exerciţii de construire corectă a 
propoziţiilor simple şi dezvoltate; 
construirea unor fraze prin utilizarea 
corectă a coordonării şi subordonării; 
Exerciţii de recunoaştere a părţilor de 
vorbire si de propoziţie; 
Exerciţii de analiză morfo-sintactică şi 
sintactico-morfologică; 
Exerciţii de identificare a 
caracteristicilor operelor epice: 
naraţiunea la persoana a III-a şi 
lapersoana I, subiectul operei literare, 
momentele subiectului, timpul şi 
spaţiul în naraţiune, autor, narator, 
personaj;  
Exerciţii de sesizare a rolului 
dialogului şi al descrierii într-o 
naraţiune; sesizarea rolului descrierii 
în realizarea portretului şi a tabloului; 
observarea rolului dialogului în 
caracterizarea personaj; Identificarea 
şi comentarea rolului figurilor de stil 
învăţate în diferite texte; identificarea 
tipurilor de rimă în catren şi a măsurii 
în textele în versuri; 
Exerciţii de formulare a ideilor 
principale, de structurare a detaliilor 
în jurul ideii principale; exerciţii de 
redactare a unor scrisori şi a unor 
anunţuri;  

Consultaţii /  
Ore suplimentare:  
Teme pentru casă; 
Teme suplimentare; 
Observare 
sistematică; 
Conversaţia 
euristică la ora de 
limba şi literatura 
română; 
Fişe de muncă 
independentă; 
Fişe de muncă în 
echipă; 
Teste cu itemi cu 
alegere duală / 
multiplă; 
Teste cu itemi cu 
răspuns la alegere; 
Teste cu itemi cu 
răspuns scurt; 
Teste cu itemi cu 
răspunsuri de 
completare; 
Teste cu itemi 
obiectivi; 
Teste cu itemi 
semiobiectivi;  
Teste cu itemi 
subiectivi; 
Punerea în scenă a 
unor opere literare; 
Proiecte pe teme 
alese de comun 
acord cu copiii; 
Lecturi 
suplimentare;  
Fişe de lectură;  
Jurnalul de lectură; 
Referate; 
Redactare de eseu; 
Redactarea de 
compuneri libere;  
Orele de curs; 

 
 
 

Se constată o 
relativă 
îmbunătăţire şi 
chiar o remediere 
totală a situaţiei 
dificile şi a 
problemelor cu care 
se confruntă elevii; 
Se observă vizibil 
creşterea gradului 
de promovabilitate 
a testelor de 
evaluare formativă 
şi sumativă;  
Se ating obiectivele 
şi standardele de 
performanţă vizate 
de programa 
şcolară; 
Se poate observa 
progresul şi 
succesul şcolar; 



 

 

Exerciţii de identificare şi ordonare a 
secvenţelor narative dintr-un text dat, 
în vederea rezumării acestuia; 
Exerciţii de transformare a textului 
dialogat în text narativ; 
Exerciţii de rezumare, în scris, a 
textelor citite; 
Exerciţii de povestire a unor texte 
narative văzute etc.; exerciţii de 
redactare a unor descrieri de tip tablou 
şi de tip portret; sau dialogate; 
exerciţii de scriere imaginativă, 
compuneri libere; 
 

Orele de limba şi 
literartura română; 
 
Portofoliul 

a 
VII-a 
şi a 
VIII-
a 

Exerciţii de recunoaştere a părţilor de 
vorbire si de propoziţie; exerciţii de 
analiză morfo-sintactică şi sintactico-
morfologică; 
Exerciţii de construire a unui monolog 
sau a unui dialog; exerciţii de 
descriere a unor obiecte, a unor 
tablouri din natură, a unor fenomene; 
exerciţii de construire a unor naraţiuni 
simple; exerciţii de utilizare expresivă 
a limbii 
Lectura unor texte diverse, cu scopul 
de a înţelege semnificaţiile acestora şi 
de a putea comenta sensul lor global; 
Exerciţii de identificare a structurii 
textelor epice şi lirice; exerciţii de 
identificare a trăsăturilor specifice 
celor două genuri în textele literare 
studiate; 
Exerciţii de identificare şi de 
interpretare a unor procedee de 
expresivitate artistică; 
Exerciţii de redactare nuanţată în 
raport cu structura şi motivaţiile 
personale: exerciţii de descriere a unor 
personaje sau persoane considerate 
drept modele şi de motivare a 
opţiunilor; exerciţii de comentare a 
unor secvenţe din textele 
studiate sau a titlului unor texte; 
Comentarea unor secvenţe din textele 
studiate sau a titlului unor texte; 
Scrierea unor compuneri narative, 
descriptive, 
informative; 
Exerciţii de exprimare a propriei 
opinii şi de motivare a acesteia în 
raport cu o situaţie reală sau cu o 
secvenţă textuală dată / text studiat şi 

Consultaţii /  
Ore suplimentare 
Teme pentru casă; 
Teme suplimentare; 
Observare 
sistematică; 
Conversaţia 
euristică la ora de 
limba şi literatura 
română; 
Fişe de muncă 
independentă; 
Fişe de muncă în 
echipă; 
Teste cu itemi cu 
alegere duală / 
multiplă; 
Teste cu itemi cu 
răspuns la alegere; 
Teste cu itemi cu 
răspuns scurt; 
Teste cu itemi cu 
răspunsuri de 
completare; 
Teste cu itemi 
obiectivi; 
Teste cu itemi 
semiobiectivi;  
Teste cu itemi 
subiectivi; 
Punerea în scenă a 
unor opere literare; 
Proiecte pe teme 
alese de comun 
acord cu copiii; 
Lecturi 
suplimentare;  
Fişe de lectură;  
Jurnalul de lectură; 

 
 

Se constată o 
relativă 
îmbunătăţire şi 
chiar o remediere 
totală a situaţiei 
dificile şi a 
problemelor cu care 
se confruntă elevii; 
Se observă vizibil 
creşterea gradului 
de promovabilitate 
a testelor de 
evaluare formativă 
şi sumativă;  
Se ating obiectivele 
şi standardele de 
performanţă vizate 
de programa 
şcolară; 
Se poate observa 
progresul şi 
succesul şcolar; 



 

 

de integrare corectă a argumentelor şi 
a conectorilor adecvaţi la nivelul 
propoziţiei şi al frazei; exprimarea 
gusturilor, expunerea unor opinii 
despre ceva sau cineva, stabilirea unei 
analogii, a unei comparaţii, 
exprimarea unei impresii personale; 
exerciţii de folosire a unor grupuri 
verbale şi nominale pentru a spori 
expresivitatea comunicării; 
Exerciţii de redactare a unor texte 
narative, descriptive şi dialogate, 
exerciţii de scriere imaginativă; 

Interpretarea unor 
texte la prima 
vedere, a 
semnificaţieie 
titlului unei opere;  
Referate;Redactare 
de eseu;Redactarea 
de compuneri 
libere; Portofoliul;  
Orele de curs; Orele 
de limba şi 
literatura română; 

 
B. Remediere în afara orelor de curs  
- clasele a VI-a, a VII-a: efectuarea de ore suplimentare de pregătire în perioada de recapitulare şi 

înaintea lucrărilor semestriale 
-clasa a VIII-a - realizarea de ore suplimentare de pregătire, în afara orelor de curs pe tot parcursul 

anului şcolar 
- clasele a IX-a, a X-a, a XI-a: efectuarea de ore suplimentare de pregătire în perioada de recapitulare 

şi înaintea lucrărilor semestriale 
- clasele a XII-a : realizarea de ore suplimentare de pregătire, în afara orelor de curs pe tot parcursul 

anului şcolar 
 
Suporturi de curs: 
clasa a VI-a: Limba şi literatura română (Caiet de lucru pe unităţi de învăţare), Editura Booklet 
clasa a VII-a: Limba şi literatura română (Caiet de lucru pe unităţi de învăţare), Editura Booklet 
clasa a VIII-a: Limba şi literatura română (Ghid complet pentru Evaluarea Naţională), Editura 

Booklet 
clasa a IX-a: Portofoliul elevului, Grupul Editorial Art 
clasa a X-a: Portofoliul elevului, Grupul Editorial Art 
clasa a XI-a: Cartea definitivă pentru examenul de bacalaureat, Grupul Editorial Art 
clasa a XII-a şi a XIII-a: Cartea definitivă pentru examenul de bacalaureat, Grupul Editorial Art. 



 

 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE 
METODA R.A.I 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BOLDAN RALUCA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE 
 
 Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, 
de cunoştinţe.  

 Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, 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. 

 Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă a fost proiectat şi creat după modelul 
de funcţionare al creierului. Pentru ca un computer să înceapă să funcţioneze trebuie să apăsăm butonul de 
pornire. În cazul în care învăţătoarea este „pasivă”, butonul „pornire” al creierului nostru este activat. Unui 
computer îi este necesar pentru a fi în stare de funcţionare de un soft adecvat pentru a interpreta datele 
introduse şi creierul nostru are nevoie să facă unele conexiuni cu ideile ancoră deja cunoscute. Când 
învăţarea este „pasivă”, creierul nu face aceste legături. Un computer nu reţine informaţia procesată decât 
dacă acţionăm butonul „salvare”. Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva 
pentru a o stoca. 

 Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. 
Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are 
loc. 

 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 se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, 
institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la 
altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel care 
prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident 
interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese 
din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă 
o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că 
nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. 
Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns, conduce treptat la 
rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se 
verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către 
institutorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. 

 Această metodă alternativă de evaluare poate fi folosită atât cu şcolarii mici cât şi cu liceeni, 
solicitând în funcţie de vârstă, întrebări cât mai divers formulate şi răspunsuri complete. Întrebările pot să 
devină pe parcursul desfăşurării metodei, din ce în ce mai grele. Metoda R.A.I. este adaptabilă oricărui tip 
de conţinut, putând fi folosită la istorie, biologie, geografie, matematică, literatură, limbi străine etc. 

Elevii sunt 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. Este o 
metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele 
clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ – ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin 
notă sau calificativ. 

Permite reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor dintr-un domeniu, pe o temă dată. Exersează 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 cea 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 se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă 
şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. 

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. 

Metoda R.A.I. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând câte o minge. 
Membrii grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. Acesta intră apoi în finala 
câştigătorilor de la celelalte grupe, jocul desfăşurându-se până la rămânerea în cursă a celui mai bine 
pregătit. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup care ar cădea ar 
distrage atenţia celorlalte grupuri. 

 Profesorul supraveghează desfăşurarea jocului şi în final lămureşte problemele la care nu s-au găsit 
soluţii. 

 
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREṢCOLAR 
 

PROF.ÎN ÎNV.PREṢC. BOLDOR MARILENA 
GRĂDINIŢA CĂṢEIU, JUD CLUJ 

 
 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 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 
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 iînvăţării” ( D.Ausbel) 

 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 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 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 

 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) 

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. 

 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. 

 
 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” Bucureşti, EDP; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE FOLOSITE ÎN DOMENIUL LIMBĂ 
ŞI COMUNICARE 

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12  

ALBA IULIA 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: BOLOG CLAUDIA ALINA 

 
MOTTO: „ Nu e destul să știi, trebuie să și aplici; nu e destul să vrei, trebuie să și faci.” J. W. Goethe 
 
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 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
grădiniță. 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 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 copilul 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 procesului instructiv-educativ, 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 preșcolari, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului 
evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Cadrul didactic trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile grupei. 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. 

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 urrmătoarele 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 evaluareindividuală; 
- portofoliul. 
-interactive: 
- piramida; 
- ghicitorile; 
- tehnica fotolimbajului;  
- ciorchinele,  
- examinarea povestirii; 
- turnirul întrebărilor; 
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă.Interoghează.) 
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 seamă 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). 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 copilul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 

PROF. BOLOȘ IOANA-FLORINA 
GPP NR. 1, REMETEA, JUDEȚ BIHOR 

 
 Conform dicționarului de termeni pedagogici, evaluarea este definită ca: 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, ce urmărește măsurarea cantității cunoștințelor 
dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de perfecționare 
a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în comparație cu obiectivele propuse, 
oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum și 
date despre nivelul de cunoștințe și deprinderi ale acestuia. Se urmărește prin aceasta, să se realizeze 
însușirea tematicii, sistematizarea și consolidarea celor învățate anterior. În urma rezultatelor obținute, se 
impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune și programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai puțin bune. 

 Buna cunoaștere psihologică a copilului e importantă în preșcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluția e foarte rapidă și diversificată, iar educarea trebuie să-și adapteze activitatea la 
particularitățile copiilor. 

 În activitatea din grădiniță, actul de evaluare are drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educațional. În același timp evaluarea 
urmărește și aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalitățile de abordare a 
conținuturilor și a modalităților de transmitere ale acestora. 

 Evaluarea inițială se desfășoară la începutul anului școlar sau la începutul unui program de instruire 
și stabilește nivelul de pregătire al preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv sau nivelul de 
la care cei mici pornesc în acestă lume nouă, a grădiniței, constituind o condiție decisivă în reușita 
activităților următoare, deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și odalități de verificare, măsurare 
și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. În grădiniță, evaluarea 
inițială se poate desfășura sub forma unor jocuri sau metode activ participative (Metoda pânzei de păianjen, 
scheletul de pește, explozia stelară etc), cât și clasic, prin fișe de lucru care să conțină itemi cu grad diferit 
de dificultate. 

Datele obținute în urma evaluării, ajută la conturarea activității didactice în cele trei planuri și anume: 
stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut al programei, organizarea unui program de 
recuperare-dacă este cazul- și adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unora din preșcolari. 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF: BOLOS RADU VASILE 

COLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN BEIUS 
 
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 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. 

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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. BONCUȚIU SIMONA 
ȘCOALA GIMNZIALĂ CÎMPENI 

 
În practica școlară s-au îmbunatățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații 

eficiente între predare-învățare-evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalității autonome, libere și creatoare. 

 Evaluarea inițială evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de 
predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor. 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.  

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. 

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. 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 este punctul final în seria de acțiuni legate de proiectarea, organizarea, desfășurarea şi 
controlul întregului proces instructiv-educativ. „Esenţa evalurii este cunoaterea efectelor acțiunii desfurate, 
pentru ca, pe baza informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată şi perfecționată în timp. 

- este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 
noilor ani de studiu. 

- se dovedeşte deosebit de utilă la orice clase de început de ciclu de învăţământ sau la clasele unde 
activitatea didactică este preluată de alţi profesori.  

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. 

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 elevului 

. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BONDAR ELEONORA 

GRĂDINIȚA CU PP. NR.12 TULCEA 
 
 De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. 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. 

 Analizând practicile evaluative ,Ion T. Radu remarcă faptul că ”evaluarea performantelor școlare 
este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sancțiune , limitată la verificare și notare, ci ca 
proces ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential 
– formativă, 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 preşcolară.  

 Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 
 - evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniță; 
 - 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 ale 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 
grupei mari, 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 și 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.  



 

 

 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; hărțile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; 

 Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
 Activitățile de învățare prin cooperare presupun activități în care copiii învață pe grupe 
și cooperează pentru realizarea sarcinilor . Preșcolarii învață împreună și pun în practică individual 

cele învățate. Pentru realizarea sarcinilor, copiii trebuie să-și dezvolte abilitățile 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. 
 Oricum ar fi ea, 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 
asupra copiilor. 

 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. 

  
  
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
ALEXANDRU BONDU-PROFESOR MUZICĂ INSTRUMENTALĂ-PIAN 

LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA”, TÂRGOVIȘTE 
 

”Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor ameliorative” (Constantin Cucoș). 

Este o definiție clară, pe care o știm cu toții, dar, voi încerca să tratez evaluarea din perspectva 
profesorului de instrument care lucrează la oră cu un singur elev. Avantajul este că evaluarea se poate face 
pe tot parcursul lecției, măsurile ameliorative se iau foarte ușor, fiind vorba despre un elev și nu despre un 
colectiv format din 20...25 sau chiar mai mulți elevi. Există totuși un dezavantaj: corectitudinea evaluării 
actului artistic mai ales în afara orelor de curs-la verificări, examene, concursuri. Acel subiectivism pe care 
mulți dintre noi îl întâlnim când elevul se prezintă în fața unei comisii de specialitate. Subiectivismul nu 
vine din rea voință, ci din faptul că actul artistic poate avea multe variante, inovații, interpretări. De 
asemenea, elevul, în momentul în care se urcă pe scenă și prezintă repertoriul, poate avea o zi mai dificilă, 
sau din cauza emoțiilor, calitatea tehnică și artistică poate avea de suferit, iar orice pasaj greșit nu se poate 
tăia cu o linie orizontală și repeta în varianta corectă.  

În general, ca și la materiile de cultură generală, tipurile de evaluare pe care le întâlnim sunt: 
1. Evaluarea predictivă sau inițială care se referă la măsurarea nivelului de cunoștințe la începerea 

unui an școlar, semestru, ciclu școlar. La elevii începători, la materia pian principal se face o evaluare a 
aptitudinilor muzicale. Începând cu anul doi de studiu se face o evaluare a repertoriului pregătit pe perioada 
vacanței. Această evaluare ne ajută să stabilim dacă elevul este capabil să ducă la bun sfârșit repertoriul 
stabilit înaintea vacanței sau trebuie ales alt repertoriu mai ușor sau mai dificil (bineânțeles în limitele 
programei școlare); 

2. Evaluarea sumativă sau cumulativă-măsoară nivelul de pregătire al elevilor la sfârșitul unei 
activități didactice pe o anumită perioadă. Pe parcursul unui an școlar, la instrumentele principale se susțin 
o verificare, la sfârșitul primului semestru, și un examen, la sfârșitul anului școlar. Atât verificarea, cât și 
examenul sunt evaluate de către o comisie de specialitate. Nota de la verificare se trece în catalog ca notă 
curentă, iar nota de examen are pondere de 50% din medie. 

3. Evaluarea continuă sau formativă este activitatea prin care profesorul evaluează elevul la fiecare 
lecție de pian, pe parcurs ce acesta prezintă repertoriul. Aceste evaluări verbale, dar și în scris, pe caietele 
de corespondență ale fiecărui elev, după un număr de ore, se vor transforma în note pe care profesorul, după 
ce le comunică elevului, le consemnează în catalogul clasei. 

Pe lângă aceste evaluări ”clasice”, elevul este apreciat de către profesor și în alte împrejurări, în care 
prezintă una sau mai multe piese din repertoriu, la diverse activități specifice: audiții, concerte sau 
concursuri de specialitate, olimpiade. 

În special pentru olimpidele școlare, Ministerul Educației și Cercetării a formulat câteva citerii pentru 
evaluarea elevilor instrumentiști: fidelitatea respectării partiturii și gradul de dificultate; realizarea tehnică 
și stilistică; creativitate și expresivitate interpretativă. Pe lângă claritatea criteriilor de mai sus, există un 



 

 

grad de subiectivism, despre care vorbeam la începutul articolului, o marjă de libertate pentru evaluator. 
Important este ca evaluatorul să poată justifica punctajul acordat, să explice, dacă i se cere, ce a fost bine, 
ce nu a fost bine, să aibe argumente demne de un pedagog și de un profesionist. 

Învățământul modern trebuie să pună accentul pe compararea performanțelor elevului cu el însuși, cu 
performanțele anterioare și nu cu performanțele celorlalți elevi din aceeași clasă sau grupă. Progresul la 
instrument trebuie să fie motivat prin interesul, bucuria de a cânta și nu prin concurența cu alți copii din 
clasă. De asemenea, se interzice forțarea elevilor pentru obținerea performanței instrumentale. Se cunoște 
faptul că, studiind un instrument, fiecare elev depune un efort diferit față de colegii de aceeași vârstă de la 
școlile generale. Un elev care studiază un instrumenet nu trebuie să neglijeze pregătirea la materiile de 
cultură generală, deoarece, pe parcurs poate avea alte înclinații. Mulți dintre instrumentiști au devenit, de-
a lungul timpului, avocați, arhitecți, medici, etc. Dar, cu siguranță, faptul că au studiat un instrument le-a 
influențat personalitatea, memoria, gândirea, modul de a gestiona emoțiile în fața unui public, și au devenit 
ascultători avizati ai sălilor de concerte. Depinde foarte mult de profesorul de instrument, cu care petrec 
câteva ore pe săptămână, de corectitudinea acestuia în procesul de evaluare și de capacitatea de a le 
dezvolta, de-a lungul anilor, dragostea pentru instrument și pentru muzică, în general. 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BONTAŞ GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARTEMIU PUBLIU ALEXI’’  

SÂNGEORZ-BĂI, BN 
 
Demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competenţe, care sunt ansambluri structurate 

pe cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare.Acestea permit identificarea şi rezolvarea în contexte 
diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoasterii. Direcţiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienţei 
procesului didactic ci şi pe cel formativ-educativ. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educaţiei pentru a avea o viziune 
unitară asupra dezvoltării personalităţii elevului.Copilul este o fiinţă activă, cu o lume proprie.Pentru a-l 
putea influenţa optimal,cadrul didactic are menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor 
inedite ale individualităţii sale.Acceptând termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un proces, 
un instrument, un „barometru”de măsurare a gradului de pregătire psihică şi socio-afectivă a copilului. 

Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care 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 uşor să previi 
decât să vindeci”.Astfel, şi în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reuşită a elevului pot contribui la intervenţii şi decizii pertinente şi prompte din 
partea cadrului didactic. 

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. 

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 COMPLEMENTARE DE EVALUARE LA ORA DE ISTORIE 
-PORTOFOLIUL- 

 
PROF. BORCA VALENTIN-PETRU 

LICEUL DE ARTE ,,SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA 
 
Termenul a evalua este foarte complex deoarece el trimite la numeroase verbe, fără a exista o 

sinonimie perfectă: a aprecia, a măsura, a cântări, a estima, a considera, a examina, a constata, a valoriza, a 
nota. Deci evaluarea este o activitate complexă care presupune măsurarea rezultatelor școlare prin procedee 
specifice, folosind instrumente adecvate scopului urmărit, aprecierea rezultatelor școlare pe baza unor 
criterii unitare, analiza și interpretarea rezultatelor pentru a concluziona și a adopta decizii adecvate. 

Utilizarea strategiilor moderne de evaluare se impune pentru a oferi elevilor posibilitatea să 
demonstreze nu numai ,,CEEA CE ȘTIU” (cunoștințe), ci și ,,CEEA CE POT SĂ FACĂ” (deprinderi, 
abilități). 

Utilizarea metodelor complementare de evaluare transformă relația profesor elev într-o relație de 
parteneriat, în care: 
Profesorul Elevul 
• Realizează o evaluare pe bază de criterii clare, 
dinainte stabilite; 
• Furnizează tehnici de lucru/învățare, 
documentare, materiale; 
•  Semnalează reușitele și erorile elevului, nu 
,,corecteză” și ,,sancționează” greșelile; 
• Formează elevului deprinderea de a se 
autocorecta și autoevalua. 

• Conștientizează scopul sarcinii de lucru; 
• Înțelege cerințele, utilizează tehnici de lucru, 
surse de informare; 
• Găsește modul de abordare a cerințelor; 
• Manifestă creativitate și originalitate; 
• Se autoevaluează cunoscând criteriile dinainte 
stabilite. 

 
Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare cu caracter integrator, complex și flexibil. Este un 

summum de instrumente de evaluare, sub raport cantitativ și calitativ, realizat după o durată mai lungă de 
timp (semestru, an școlar, chiar ciclu de învățâmânt). 

Portofoliul este o colecție de lucrări ale elevilor constituită cu scopul de a indica eforturile, progresele 
și rezultatele acestora. Valorificând învățarea individuală, portofoliile devin o fereastră spre mintea elevilor 
și o cale de înțelegere a procesului educațional.  

Modalitățile de realizare – Portofoliul se poate prezenta sub forma unui dosar sau a unei mape care 
cuprinde: scopurile, intențiile și motivele realizării; materialele propriu-zise, sistematizate în funcție de 
obiectivele precizate; judecățile de valoare despre conținut, formulate prin precizarea standardelor avute în 
vedere; concluziile personale despre subiect și conținut. 

Asamblarea portofoliilor încurajează formarea abilităților pentru munca independentă, învață elevii 
să formuleze opinii asupra propriilor realizări și să propună soluții, oferind profesorilor o imagine pertinentă 
despre sistemul de valori al școlarilor la momentul dat. 

Portofoliul întocmit la istorie poate cuprinde: copii ale documentelor identificate; recenzii de cărți și 
articole cu subiect istoric, referate; interviuri luate unor persoane martore la evenimente importante; 
proiecte de cercetare pe o anumită temă; concluziile vizitelor la muzee sau ale excursiilor; probe de evaluare 
(extemporale, teste, chestionare). 

Pentru a evalua eficient abilitatea de a întocmi un portofoliu este necesar să li se precizeze elevilor: 
tema impusă sau libertatea de a alege subiectul; modalitatea de prezentare (mapă sau dosar); mărimea 
portofoliului (dacă este impusă); structura cerută - cuprins, obiective, motivația întocmirii, tipuri de 
documente, bibliografie; necesitatea sistematizării materialelor, evidențierea titlurilor și subtitlurilor, 
realizarea legendelor pentru tabele, scheme, hărți; indicația provenienței documentelor şi imaginilor. 

Evaluarea unui portofoliu se poate face pentru fiecare produs, la momentul realizării lui (evaluare 
analitică, formativă, sistematică) sau globală (evaluare holistică, sumativă, cumulativă). Evaluarea se face 
după criterii bine stabilite, raportate la obiectivele de evaluare. 



 

 741 

Portofoliul oferă posibilitatea unei evaluări formative continue, evitând tensiunea generată de 
metodele tradiționale. Portofoliul este ,,cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul, atât pentru 
profesor, cât și pentru părinți. 

 
Bibliografie: 
• Doicescu, R., ,,Ghid de evaluare pentru Istorie”, București, 2001. 
• Ilie, M., ,,Elemente de pedagogie generală, teorie curriculumului și teoria instruirii”, Timișoara, 

2005. 
• Păun, S., ,,Didactica istoriei”, București, 2007. 
 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROFESOR BORDEIU RODICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”EREMIA GRIGORESCU” MĂRĂȘEȘTI 
 
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. 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. 

Evaluarea inițială 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. 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 tehnic 
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 
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. 



 

 

IMPORTANȚA TESTARII INIȚIALE LA EDUCAȚIE FICIZĂ ȘI SPORT - 
CLASELE GIMNAZIALE 

 
AUTOR: PROF. BORDEIU SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10, GALAȚI 
 
 Evaluarea este ca scop de orientare și optimizare a învățării. Astfel, evaluările inițiale devin reper 

pentru adaptarea procesului de învățare la particularitățile elevilor. În primele două săptămâni a fiecărui 
început de an școlar, fiecare profesor de educație fizică și sport va aplica testările inițiale la fiecare clasă și 
va realiza analiza rezultatelor obținute de fiecare elev în parte, comparând și cu anii precedenți dacă există 
continuitate la clasă. Rezultatele obținute la probele de: Alergare de viteză, Alergare de rezistență, 
Aruncarea mingii de oină, Săritura în lungime, Forță – brațe, abdomen si picioare ( probe din Sistemul 
Național de Evaluare la disciplina Educație fizică și sport – probe pe clase – fete/băieți ) vor fi comunicate 
elevilor și părinților în cadrul unor întâlniri individuale unde se propune de către profesor acțiuni pentru a 
remedia eventualele deficiențe, a asigura progresul școlar, a stimula performanța, precum și măsurile 
necesare de susținere a elevului de către familie. Notele obținute de către elevi la aceste testări inițiale nu 
se trec în catalog. 

 Pe baza rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale putem realiza un plan de intervenție 
personalizat ( acolo unde este cazul). Notarea elevilor la testările finale o putem face după baremele 
Sistemului Național de Evaluare sau după progresul personal.  

În prezent, în școala noastră, elevii care pot atinge notele maxime după Sistemul Național de Evaluare 
sunt în procent de 10%. Pentru ai motiva pe ceilalți elevi să obțină și ei note maxime îi notez după progresul 
personal. 



 

 

METODE DE CULEGERE A DATELOR ÎN VEDEREA EVALUĂRII 
INŢIALE 

 
PROF. ÎNV.PREŞC: BOROI NICOLETA ŞTEFANIA 

GRADINIŢA CU P.N. COMŞEŞTI, JUD. CLUJ 
 
 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. 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. Creativitatea, spontaneitatea, independenţa, 
spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai uşor să 
evaluăm fişele de activitate matematică decât creaaţiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei 
personale  

 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 preşcolari 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 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: 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. CONVERAŢIA 
CURENTA 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. BOROȘ ANUȚA 
GPP NR. 53/NR.19 ORADEA 

 
Perioada de dezvoltare între 3-6 ani corespunde vârstei preșcolare, care presupune o dezvoltare 

deosebită a copiilor din punct de vedere fizic, cât și psihic. Cunoscând particularitățile anatomo-fiziologice 
ale copiilor preșcolari, dezvoltarea psihică, cât și particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, 
cadrele didactice își pot adapta permanent metodele de intervenție educativă (predare-învățare-evaluare, 
corectarea unor comportamente și atitudini nepotrivite ale preșcolarilor în mediul educativ al grupei de la 
grădiniță) și pot comunica mai eficient cu familiie acestora în vederea fomrării și dezvoltării armonioase a 
pesonalității copiilor (Popa, 2007). 

Evaluarea reprezintă o component principală a procesului de învățământ, alături de predare și 
învățare, deoarece atât profesorul, al nivelul clasei, cât și managerul școlii, al nivelul instituției de 
învățământ își stabilesc din timp când și cum vor verifica, dacă la final obiectivele stabilite vor fi atinse.  

Strategia de evaluare. În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o 
organizaţie (educaţională) 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. 

În teoria şi practica educaţională se disting diferite strategii de evaluare, în funcţie de anumite criterii 
(Bocoș, M., 2004): 

 1. După etapa în care se face evaluarea: 
Evaluare iniţială – este realizată de către cadrele didactice la începutul anului școlar, la integrarea 

copilului în grupă sau la începutul unui program de instruire. Se realizează pentru a identifica nivelul 
cunoștințelor, al deprinderilor și abilităților, dar și pentru a determina, în funcție de profilul grupei, ritmul 
desfășurării activităților, în baza căruia iși proiectează planificarea săptămânală și semestrială pe anul școlar 
în curs (Cucoș, 2006).  

Evaluare continuă – este realizată pe întregul parcurs al procesului didactic. Rolul acesteia fiind de 
diagnosticare și ameliorare și se întrepătrunde multiform și funcțional cu acțiunile de instruire și cu 
activitatea de învățare. 

Evaluare finală – stabilește gradul în care au fost atinse finalitățile generale propuse (fie dobândirea 
unei atitudini sau une capacități), comparându-i pe elevi între ei (interpretarenormativă), ori comparând 
performanțele manifestate de fiecare cu performanțele așteptate (interpretare criterială).  

 2. După domeniu: 
Evaluare în domeniul psiho-motor ( capacităţi, priceperi,deprinderi) 
Evaluare în domeniul socio-afectiv ( atitudini) 
Evaluare în domeniul cognitiv ( cunoştinţe) 
 3. După obiectul evaluării: 
Evaluarea procesului de învăţare( achiziţii ) 
Evaluarea performanţelor ( individual sau în grup) 
Evaluarea a ceea ce s-a învăţat îngrădiniţă sau în afara grădiniţei  
 4. După modul în care rezultatele pot fi sau număsurate: 
Evaluare cantitativă – rezultatele sunt cuantificabile după un anumit punctaj 
Evaluare calitativă – rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare. 
Metode și tehnici de evaluare la ciclul preșcolar 
Dintre metodele alternative de evaluare utilizate poti fi amintite: 
CIORCHINELE – este o tehnică care exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme și 

facilitează realizarea unor conexiuni între idei deschizând căile de acces și actualizând cunoștințele 
anterioare. Are ca obiectiv – integrarea informațiilor dobândite pe parcursul învățării ciorchinele realizat 
inițial și completarea acestuia cu noi informații. Tehnica contribuie la organizarea reprezentărilor și 
exersează capacitatea copiilor de a înțelege un anumit conținut.  



 

 

METODA POSTERUL – găsirea prin cooperare a elementelor caracteristice ale unor teme ce vizează 
situții, procese, fenomene, mediul înconjurător în general și relațiile dintre ele, potrivit temei de studiu. 
Realizarea în grupuri mici a ansamblului, prin folosirea unor materiale didactice variate: fotografii, desene, 
ilustrații etc.  

METODA CUBULUI - este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de 
vedere, Ooera elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competentele necesare unor abordări complexe. 
Modalitatea de realizare: se realizează un cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite; pe 
fiecare faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, COMPARĂ, 
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ.  

METODA PIRAMIDA  
Dezvoltarea capacității de a ”sintetiza” principalele probleme, informații, idei ale unei teme date sau 

unui text literar. Ca instrument în evaluare, copiii pot sintetiza cunoștințele dobândite într-un anumit 
domeniu sau pe o anumită temă.  

Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter fromativ, cu finalități și perspectivă, 
evaluarea este fragmentată, procesul evaluării ăreșcolarilor este dificil și permite prognoze pe termen scurt.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BORŞ SILVIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARTEMIU PUBLIU ALEXI’’  

SÂNGEORZ-BĂI, BN 
 
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. 

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. 

Importanța evaluării iniţiale 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. BOTIȘ ANAMARIA 
GPP NR. 53/NR.19 ORADEA 

 
Raportată la activitatea didactică, evaluarea este un proces complex prin care se urmărește dacă 

sistemul de învățământ își indeplinește funcțiile pe care le are. Conform lui M. Ionescu (2005), evaluarea 
”surprinde descrierea calitativă și cantitativă a comportamentului, pecum și emiterea unei judecăți de 
valoare referitoare la dezirabilitatea acestor comportamente, respectiv la concordanța dintre 
comportamente și obiective”.  

Evaluarea surprinde în sensul să cel mai larg, eficiența sau ineficiența pe anumite paliere a unui 
demers instruncțional, formativ de-a lungul unei perioade mai lungi sau mai scurte de timp a cadrelor 
didactice. Lund ca exemplu evaluarea în învățământ, I. Nicola (2000) identifică două componente ale sale 
interrelaționate: una economică (ce vizează eficiența învățământului prin prisma raportului între investții și 
beneficii) și una pedagogică (aceasta având în vedere raportul obiectivele proiectate și rezultatele obținute 
de elevi în activitatea de învățare).  

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acțiunii de evaluare (realizabilă prin operațiile de 
măsurare – apreciere – decizie) în structura de funcționare a activității educative. Conceptul de strategie de 
evaluare reflectă tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la verificările tradiționale la evaluarea 
proceselor și condițiilor de desfășurare a activității didactice, a situațiilor de instruire/învățare.  

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcție de criteriile alese, mai multe strategii 
de evaluare (Bocoș, M., 2004): 

1. Din punct de vedere al situațiilor de evaluare, putem identifica două strategii:  
- evaluarea realizată în circumstanțe obișnuite, bazată pe observarea activității educabililor;  
- evaluarea specifică realizată în condiții special create ce presupune elaborarea și aplicarea unor 

probe, partenerii angajați în proces fiind conștienți de importanța demersurilor de verificare și apreciere 
întreprinse;  

2. După funcția dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:  
- evaluarea diagnoatică – se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor și 

errorilor în cunoștințe și abilități dar și a ”punctelor forte”și o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate; 

- evaluarea predictivă – prin care se urmărește prognozarea graduluiîn care educabilii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire.  

3. După modul în care 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 situează elevii. Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de 
cunoștințe, competențe și abilități, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru 
etapa imediat următoare (Cerghit, 2002).  

- evaluarea constinuă – însoțește întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice, în rândul 
tuturor elevilor, pe parcursul învățării, frecventă, la sfârșitul fiecărei unități de studiu.  

- evaluare sumativă – se realizează la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire. Este finală și de 
regulă externă, având loc după învățare; regrupează mai multe unități de studiu, face bilanțul.  

Metode și tehnici de evaluare la ciclul preșcolar 
Dintre metodele alternative de evaluare utilizate poti fi amintite:  
INVESTIGAȚIA oferă copiilor posibilitatea de a aplica creativ cunoștințele în situații noi. Metoda 

pune copilul să îndeplinească o sarcină de lucru prin care demostrează, în practică, complexul de cunoștințe 
și capacități. Când activitatea este structurată pe baza unei investigații, aceasta devine un element important 
în sprijinirea demersului de învățare prin descoperire.  

TRIEREA ASERȚIUNILOR este o metodă bazată pe analiză pentru a reliefa trăsăturile definitorii 
ale unei noțiuni, idei, opinii, ca obiectiv urmărit, aceasta exersează capacitățile de analiză asupra unor idei 
în vederea selectării lor după diferite criterii. Copii au capacități de decizie, iar aceștea trebuiesc stimulați 
să analizeze orice demers, apoi să acționeze.  



 

 

DIAGRAMA VENN sea aplică cu eficiență maximă în activitățile de observare, povestiri, jocuri 
didactice, convorbiri pentru sistematizarea unor sunoștințe sau pentru restructurarea ideilor estrase dintr-o 
poveste.  

FIȘA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli A4 sau A5 (în funcție de numărul 
și complexitatea sarcinilor de îndeplinit), pe care sunt formulate diverse exerciții și probleme, sarcini de 
lucru ce urmează a fi rezolvate de preșcolari în timpul activității sau după predarea de către educatoare a 
unei secvențe de conținut, ca punct final al unei activități – momentul evaluării activității de regulă.  

 Fără a minimaliza valoarea tuturor metodelor suntem de părere că oricare din metodele de evaluare 
(”tradiționale„ sau ”moderne”) trebuie utilizate de educatoare și apreciate în raport cu gradul în care ele 
reușesc să măsoare cât mai riguros ceea ce vrem să măsurăm, măsurarea fiind o caracteristică importantă a 
fiecărei evaluări (Blândul, 2007).  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂŢĂMȂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BOTIZA LIGIA DANIELA 

 
Evaluarea este un element esenţial la toate nivelele de ȋnvăţământ. La ȋnceputul anului şcolar, ȋn 

majoritatea şcolilor se face evaluarea iniţială a elevilor. Aceasta se face de obicei prin testul iniţial, test care 
cuprinde materia din anul şcolar precedent. Testul măsoară ȋnsuşirea de către elevi a conţinuturilor şi 
deprinderilor predate ȋn anul anterior.  

Pe parcursul anului şcolar se face periodic şi evaluarea de progres cu scop formativ. Acest tip de 
evaluare ne arată ȋn ce măsură elevii ȋşi insuşesc conţinututrile predate. Ea poate fi formativă atât pentru 
elevi, cât şi pentru profesori. Elevii pot vedea unde au reuşit să achiziţioneze cunoştinţele şi deprinderile 
predate şi unde mai au lacune, mai au de recuperat. Pentru profesor, rezultatele la testele de progres pot 
indica ȋn ce măsură a reuşit să transmită ce şi-a propus. Dacă notele la testul de progres sunt mari, ȋnseamnă, 
ȋnseamnă că profesorul a reuşit să ȋşi atingă obiectivele, să transmită ce şi-a propus. Dacă notele sunt mai 
puţin strălucite, ȋnseamnă că atât profesorul, cât şi elevii, mai au de schimbat ceva. Profesorul ȋşi poate 
schimba metodele de predare, iar elevii pot depune mai mult efort ȋn ȋnvăţare.  

La finalul anului şcolar, mulţi profesori dau şi testul final pentru a vedea la ce nivel au ajuns elevii, 
ȋn ce măsură au progresat de la testul iniţial. Testul final indică de obicei cât de bine au mers lucrurile pe 
parcursul anului. Dacă rezultatele la acest test sunt bune sau foarte bune, ȋnseamnă că elevii au depus efortul 
necesar pentru a achiziţiona cunoştinţele, iar profesorul a folosit metode adecvate de predare şi de motivare 
a elevilor. Dacă rezultatele nu sunt strălucite, ȋnseamnă că elevii nu au depus efortul necesar, iar profesorul 
trebuie să treacă printr-un proces de reflecţie legat de metodele pe care le foloseşte, să analizeze ce ar mai 
putea schimba pentru ȋmbunătăţirea rezultatelor elevilor. 

La fel de utile pentru evaluarea elevilor sunt şi proiectele şi posterele. Acestea implică multe 
cunoştinţe declarative şi procedurale. Dacă e vorba de proiecte de grup, ele implică şi abilităţi sociale şi de 
muncă ȋn echipă, nu doar cunoştinţele. Colaborarea este esenţială ȋn realizarea proiectelor şi a posterelor. 
La evaluarea pe baza proiectelor şi a posterelor este foarte important ca proiectele şi posterele să fie şi 
prezentate ȋn faţa colegilor. Astfel, elevii nu doar că sunt evaluaţi, dar ȋşi şi dezvoltă abilităţile de prezentare 
şi cele de vorbit ȋn public. Este bine să se ţină cont şi de prezentarea proiectelor, nu doar de proiectele ȋn 
sine, atunci când se face evaluarea pe bază de proiecte. De asemenea, pentru cât mai multă obiectivitate, 
este bine să existe o grilă de evaluare a proiectului sau posterului şi o grilă de evaluare a prezentării acestuia. 
Grilele de evaluare se discută cu elevii ȋnainte de a fi evaluaţi pentru ca aceştia să ştie foarte clar ȋn ce fel 
vor fi evaluate proiectele şi prezentarea acestora.  

Un alt instrument util ȋn evaluarea elevilor este portofoliul. Acesta cuprinde o serie de lucrări ale 
elevilor, eseuri, referate etc. Toate aceste elemente indică nivelul de cunoştinţe ale elevilor la un moment 
dat, iar, pe parcurs, nivelul la care au ajuns aceştia, măsura ȋn care au progresat. De aceea, portofoliul poate 
fi folosit ȋn evaluarea elevilor pe tot parcursul educaţional. 

Putem spune deci că este important să alegem cu grijă modalitatea de evaluare a elevilor. De 
asemenea este important să folosim rezultatele evaluărilor ȋn scop formativ atât pentru elevi cât şi pentru 
noi. 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. BRADEA TEODORA 
LICEUL TEORETIC NR. 1 BRATCA 

 
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 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.  

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 orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 
sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca verificare 
curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în 
toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau practică.  

Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi 
la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. 

Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), corectivă 
şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210).  

Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 
baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 

Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 
şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor. 

Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de 
evaluare sunt mai puţin (uneori) deloc eficace. În acest sens, se recomandă utilizarea unor metode 
alternative (mai corect, complementare) de evaluare. 

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) 

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. 

Portofoliul este un instrument complex de evaluare care presupune o selecţie sistematică, făcută, de 
regulă, de către elevi (dar şi de către cadrele didactice) a unor produse relevante ale activităţii elevilor 
(individual sau în grup). Portofoliul include şi rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici 
de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise şi practice, observarea sistemică a 
comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. 

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. 

Autoevaluarea ajută elevii să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, să-şi valorizeze atât 
cunoştinte, cât şi atitudini şi comportamente. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere 
în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Elevul ajunge să îşi evalueze propriile 
capacităţi învăţând mai întâi să-şi aprecieze rezultatele în activitatea de învăţare. Din acest motiv, abilitatea 
de autoevaluare este foarte importantă pentru formarea la elevi a unor imagini realiste asupra posibilităţilor 
şi limitelor lor. Cadrul didactic va ajuta elevii să-şi dezvolte capacităţile autoevalutive, să-şi compare 
nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele şi standardele educaţionale şi să-şi impună un program 
propriu de învăţare.  

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 PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BRAGARU ALEXANDRA MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGA CRAIOVA 

 
 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

BRAGYE ADINA 
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ROIT 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, CLASA I 
  

 Este cunoscut faptul că încă din primele zile de şcoală unul dintre mobilurile activităţii de învăţare 
la copii este acela de a fi apreciat de cadrul didactic, de a primi calificative bune. Această atitudine a elevilor 
pe parcursul şcolarităţii faţă de notare a constituit şi constituie în continuare o preocupare în rândul multor 
specialişti. Lucrările existente studiază această problematică luând drept criterii de analiză reperele 
cronologice. 

 Astfel, specific începutului şcolarităţii este faptul că interesul faţă de notare şi apreciere ţine iniţial 
de aprecierea statutului şcolar. Notarea copilului de către profesor este resimţită ca un semn de atenţie faţă 
de el, bucuria fiind strâns legată de conştiinţa de sine, „de conştiinţa importanţei sale în grupul educaţional”.  

 Evaluarea iniţială este o formă de evaluare realizată la începutul unei situaţii de instruire în scopul 
furnizării profesorului a unor informaţii referitoare la cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor, 
identificării eventualelor lacune existente în pregătirea acestora. 

 Prin aplicarea unor probe de evaluare iniţială vom căuta răspuns la următoarele întrebări: 
Au elevii bagajul de cunoştinţe anterioare necesare învăţării care urmează ? Dacă da, în ce măsură 

pot ei opera cu aceste cunoştinţe ? (cunoştinţe anterioare operante) 
Cât poate să înveţe fiecare elev la disciplina mea? (capacitatea de învăţare) 
Cât este de deschis fiecare elev pentru a învăţa materia pe care o predau ? (motivaţie pentru învăţare) 
 Testul reprezintă instrumentul de evaluare cel mai potrivit în această situaţie. După ce cadrul didactic 

confruntă programa claselor anterioare cu cea a clasei la care el va preda, îşi va fixa o listă de probleme 
esenţiale din materia parcursă pentru a stabili nivelul însuşirii acestora. Pe baza acestei liste sunt formulaţi 
itemii şi modalităţile de răspuns. Este important ca în cazul acestor teste de evaluare iniţială, itemii să fie 
astfel aleşi încât răspunsurile elevilor să-l edifice pe profesor dacă aceştia stăpânesc sau nu acele 
cunoştinţe/deprinderi strict necesare continuării instruirii. 

 După aplicare şi corectare, profesorul face inventarul lacunelor şi al greşelilor tipice stabilind o primă 
grupare a elevilor care să-l sprijine în munca diferenţiată şi individualizată. 

Aceste grupe nu rămân definitive, căci recuperarea lacunelor de către elevi va conduce la regruparea 
lor.  

 Aceste probe de evaluare iniţială realizează, deci, o funcţie predictivă, indicând condiţiile în care 
elevii vor putea asimila conţinuturile noului program de instruire oferind cadrului didactic informaţii pentru 
adecvarea strategiei de predare la realitatea clasei, aprecierea oportunităţii organizării unor programe de 
recuperare cu întreaga clasă sau de sprijinire a unor elevi. 

 În practica şcolară, cadrele didactice sunt puse în situaţia de a evalua următoarele componente ale 
procesului de învăţământ: 

a. Sunt evaluate cunoştinţele elevilor. Acestea se apreciază în funcţie de volum, de capacitatea de 
aplicare în practică şi capacitatea de transfer. 

Se evidenţiază trei tipuri de transfer: 
- transfer pe orizontală în care informaţia se transmite de la un capitol la altul, de la o lecţie la alta 
- transfer pe verticală în care bagajul informaţional e valorificat de la o clasă la alta, de la un ciclu 

la altul 
- transferul pe orizontală şi verticală de la o disciplină la alta, proces numit interdisciplinaritate. 
b. Se evaluează dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevului cum sunt: capacitatea de analiză, 

sinteză, abstractizare, generalizare, capacitatea de autoinstruire, educaţie permanentă, deprinderi de muncă 
intelectuală, etc. 

c. Nu în ultimul rând sunt evaluate trăsăturile de personalitate şi conduită a elevului. 



 

 

 Cadrul didactic face aprecieri asupra aptitudinilor, trăsăturilor de caracter, temperament sau volitive, 
precum şi asupra nivelului de deschidere, motivare pentru studiu a elevului. 

 Experienţa pedagogică a dus la conturarea în timp a unei palete largi de metode şi tehnici de 
verificare. Despre gradul lor de obiectivitate şi de precizie s-au purtat şi continuă să se poarte şi azi 
numeroase discuţii. Utilizarea exclusivă doar a uneia dintre ele este reducţionistă. Îmbinarea lor constituie 
soluţia cea mai potrivită. Metoda de evaluare este „o cale prin care profesorul 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” . 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA NIVELUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ŢIFREA LARISA CORINA 
ŞC. GIMNAZIALĂ SF. ANDREI, SĂRMAŞ, HARGHITA 

 
„Dacă aș vrea să reduc toată psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce contează cel mai 

mult în învățare sunt cunoștințele pe care le posedă elevul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce știe și 
instruiți-l în consecință.” (D. Ausubel) 

 
Eficiența și reușita activității instructiv-educative depind în mare măsură de interesul acordat de 

educator acțiunii de cunoaștere a copilului. Cunoașterea copilului constă într-o activitate de durată, 
organizată, având ca și scop obținerea unor informații cu privire la nivelul său de dezvoltare (fizică, psihică 
și socială), comparativ cu standardele de dezvoltare.  

Evaluarea este componenta principală a procesului de învățământ alături de predare și învățare, 
oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea copilului pe toate palierele (fizic, 
psihic, cognitiv și socio-emoțional). Este un proces complex prin care se colectează, prelucrează și 
interpretează informațiile referitoare la starea și funcționarea unui sistem, potențialul lui de funcționare, 
precum și rezultatele acestuia. 

Evaluarea poate fi: evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă și evaluarea cumulativă sau 
sumativă.  

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire având rolul de a stabili nivelul 
de pregătire a copiilor în acel moment. Evaluarea inițială constituie o premisă determinată în proiectarea 
demersului didactic, precum și o condiție a reușitei acestuia. Cunoașterea nivelului de dezvoltare și de 
pregătire a copilului la intrarea lui în grădiniță, ori la începutul anului școlar este prioritară pentru educator, 
deoarece doar în urma unei evaluări precise el își poate proiecta și desfășura un program educativ eficient. 

Educatorul este un observator atent al copilului, urmărind copilul în activitățile sale pentru a observa 
cum face, când face un anumit lucru, cu cine și când interacționează. Numai cunoscând copilul îl putem 
ajuta să se dezvolte în ritm propriu, valorificând potențialitățile sale.  

Evaluarea inițială vizează identificarea cunoștințelor deținute de preșcolari, a deprinderilor și 
priceperilor lor și cunoașterea capacităților de învățare în vederea reglării demersului didactic din perioada 
următoare. Evaluarea inițială la nivelul preșcolar vizează și stabilirea nivelului de socializare și integrare în 
grupă a copiilor noi și coeziunea grupului, urmărește stabilirea lacunelor existente, ritmul de asimilare și 
dezvoltare al fiecărui copil. Toate acestea aparțin funcției diagnostice a evaluării și care se folosesc și în 
îndeplinirea funcției prognostice a aceleași evaluări.În urma evaluării urmează să stabilim activitățiile 
viitoare ce le vom desfășura, obiectivele, strategiile adecvate pentru obținerea performanțelor sau 
întocmirea unor programe de sprijin sau recuperare. 

Cunoașterea copilului înseamnă consemnarea anumitor date privind dezvoltarea și manifestăreile 
copilului. Educatorul dispune de o serie de metode pentru cunoașterea copilului în vederea obținerii de 
informații despre el, informații ce vor fi selectate, prelucrate și interpretate pentru a stabili o diagnoză asupra 
potențialului acestuia. 

Educatorul poate realiza o cunoaștere directă a copilului, prin intermediul observației sau prin 
utilizarea unor instrumente etalonate (teste, probe, scale de dezvoltare), dar și o cunoaștere indirectă prin 
culegerea de informații de la părinți, prin aplicarea unor chestionare. 

Observația este cea mai des utilizată metodă în cunoașterea copilului de vârstă preșcolară. Observația 
se poate realiza spontan sau planificat și constă în urmărirea sistematică a manifestării psiho- 
comportamentale ale copilului în diferite situații și permite adunarea unor informații despre particularitățil 
de dezvoltare a copilului la nivel cognitiv, psihomotric, socio- afectiv și fizic. Se poate urmări și nivelul de 
formare și dezvoltarea a deprinderilor motrice, rapiditatea, atenția și dezvoltarea operațiilor gândirii, 
precum și modul de manifestare în anumite situații date. Toate informațiile obținute pot fi notate în caietul 
de observații sau se poate întocmi o grilă de observare. 

Toate concluziile obținute în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției, la stabilirea 
activității viitoare, la alegerea strategiilor adecvate pentru obținerea performanțelor copiilor, deci premisa 
pentru eficiența procesului didactic viitor care se va oglindi în planificarea activității.  



 

 

 
,, Există numai un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi sa - i judecăm, ci de a 

trăi în preajma lor, de a – i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi şi să se zugrăvească ei însuşi pe ei’’ 
Charles - Augustin Sainte – Beuve 
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EVALUAREA INIŢIALĂ SAU „RĂUL NECESAR” 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR BRĂILOIU RODICA-CORNELIA 

 LICEUL TEOLOGIC, TG-JIU, GORJ 
 
 Evaluarea inițială sau 'răul necesar' Aceasta nu are un rol de control, este diagnostică, stimulantă și 

indică planul de urmat în procesul de învățare. Este 'răul necesar'.  
 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. 
Ea este impusă de faptul că la începutul unei activităţi de instruire, oricare ar fi dimensiunea acesteia, există 
o oarecare eterogenitate în rîndul elevilor în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, în general a 
posibilităţilor de realizare a obiectivelor prin noile conţinuturi propuse. În consecinţă apare necesitatea 
anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învăţare, ca 
şi de creare a premiselor necesare pentru atingerea noilor obiective. 

 Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărîtoare 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 realiza noile 
obiective.În concordanţă cu fenomenele care o fac necesară, evaluarea iniţială realizează două funcţii: 

 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. Deci contribuie la:  

- identificarea lacunelor în pregătire; 
- determinarea a ceea ce sunt capabili să înveţe, ţinînd cont de faptul că însuşirea de cunoştinţe este 

un proces în cadrul căruia fiecare nouă capacitate se construieşte pe o fundaţie asigurată de capacităţi 
anterior învăţate. 

- stăpînirea conceptelor principale cu ajutorul cărora vor putea asimila conţinuturile noi şi fondul de 
reprezentări care să favorizeze înţelegea acestora; 

- dezvoltarea capacităţii de a lucra independent; 
- depistarea unor dificultăţi de învăţare; 
- stăpînirea cunoştinţelor 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 

desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, 
se pot stabili: obiectivele programului următor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor 
de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare. Pe baza diagnozei se elaborează un pronostic al 
activităţii didactice care se concretizează într-o strategie construită în funcţie de obiective şi resurse 
disponibile. 

 Dacă evaluarea iniţială se face în treacăt fără a dobândi precizia necesară furnizării profesorului, 
elevului și părinților a informaţiilor de care au nevoie, despre ceea ce au de făcut în continuare, se adînceşte 
tot mai mult decalajul dintre volumul conţinutului instruirii şi posibilităţile de predare şi învăţare a acestuia, 
mai cu seamă sub raportul timpului necesar. Ne aflăm sub o presiune în continuă creştere a volumului 
conţinutului asupra activităţii de instruire care nu-i mai oferă profesorului timp pentru evaluările iniţiale, 
ca de altfel, şi realizarea multor mecanisme ale învăţării (de repetare, fixare şi consolidare, sistematizare, 
reflecţie, exersare, ş.a). Cu toate acestea, experienţa multora dintre ei demonstrează că realizarea evaluării 
iniţiale este posibilă. Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară 
creării premiselor favorabile studiului noilor 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).  

 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. 

 În concluzie, o evaluare optimă a procesului de predare-învățare permite reglarea interactivă a 
învăţării şi a predării, permiţând elevului să îşi autoanalizeze şi automonitorizeze învăţarea, raportându-se 
la obiectivele urmărite şi, de asemenea, să proiecteze învăţarea viitoare, în timp ce profesorului îi permite 
să îşi modeleze şi adapteze predarea, prin reglări interactive.  
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*Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
*Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
*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 
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VALENȚE ALE EVALUĂRII INIŢIALE ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. ÎNV.PREŞC. BRĂINAŞ DANIELA-MONICA 
LICEUL GRECO-CATOLIC „IULIU MANIU”, 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. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie 
şi instruiţi-l în consecinţă” R. Ausubel 

 
Evaluarea în învăţământul preşcolar este o acţiune de cunoaştere a copilului cu vârsta cuprinsă între 

3 şi 6/7 ani. Buna cunoaştere psihopedagogică a copilului preşcolar este importantă deoarece în această 
perioadă evoluţia sa este foarte rapidă şi diversificată, iar cadrul didactic trebuie să-şi adapteze activitatea 
la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. 

Acţiunile de evaluare a progresului înregistrat de copil trebuie să aibă loc în mediul familiar acestuia. 
În timpul activităţilor, al jocului liber ales sau al jocului organizat, al plimbărilor sau al altor momente din 
zi, educatoarea urmăreşte comportamentul copiilor, menţionează problemele apărute, disponibilitatea sau 
lipsa de interes, starea de bucurie sau tristeţe, descrie şi apreciază performanţele fiecărui copil şi reacţia lui 
la mustrare sau recompensă. 

În vederea alcătuirii unei imagini corecte şi complete asupra performanţelor preşcolarilor, se 
recomandă utilizarea articulată a mai multor forme de evaluare didactică, evaluarea iniţială prezentând o 
importanţă deosebită. 

Evaluarea iniţială constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la începutul unui 
program educaţional, fie că este vorba de un ciclu de învăţământ, an şcolar sau chiar începutul unui proiect. 
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 iniţială este necesară ca etapă în aplicarea unor metode didactice specifice învăţământului 
preşcolar. Cele trei funcţii generale ale evaluării iniţiale sunt: 

• Funcţia de constatare – permite cunoaşterea stării iniţiale a copilului: nivel de dezvoltare, cognitiv, 
interese, cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale; 

• Funcţia de predicţie – sugerează strategii ulterioare adecvate care să permită copilului obţinerea 
performanţei; 

• Funcţia de reglare şi perfecţionare continuă a metodologiei instruirii pe baza informaţiilor obţinute 
din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate. 

Concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea predicţiei – stabilirea coordonatelor 
esenţiale ale activităţii viitoare, selectarea obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate, a ritmului de 
parcurgere a conţinutului, stabilirea efectelor probabile ale acestor variabile. 

Ceea ce interesează la evaluarea iniţială nu este atât aprecierea performanţelor globale ale copiilor, ci 
cunoaşterea potenţialului de învăţare, a premiselor cognitive şi atitudinale (capacităţi, interese, motivaţii) 
necesare parcurgerii cu succes a activităţilor de învăţare care urmează. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI, STRATEGII 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR BRANIC IRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARASĂU 

 
Evaluările inițiale au un rol esențial pentru educatoare întrucât au un scop precis, acela de a stabili 

nivelul de pregătire al preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv. Ea îndeplinește două 
funcții: prognostică și diagnostică. În ceea ce privește elaborarea evaluării, educatoarea va decide în funcție 
de domeniu ce metode și tehnici de evaluare alege. Evaluarea inițială se realizează în două –trei săptămâni 
la început de an școlar. După ce își stabilește metoda de evaluare pentru un anumit domeniu de activitate, 
va elabora obiectivul sau obiectivele și itemii, iar în funcție de item se stabilește și un punctaj. În funcție de 
realizarea itemilor de către copii (răspuns corect integral, parțial sau nu se răspunde deloc), educatoarea va 
acorda punctajul maxim sau cel pe care îl consideră relevant în funcție de răspuns. În funcție de totalul de 
puncte acumulat și centralizat, educatoarea poate să constate dacă preșcolarul a avut un comportament atins, 
în dezvoltare sau necesită sprijin. Ca atare poate sesiza ce lacune au copiii, astfel încât va putea să știe cum 
trebuie să-și proiecteze în viitor activitățile și ce strategii didactice își alege în realizarea lor. 

Metode și instrumente de evaluare tradiționale: 
Conversația de verificare.Această metodă este aplicată atât în evaluările inițiale cât și finale. La baza 

metodei se află clasicele întrebări adresate preșcolarilor, prin intermediul cărora se pot observa eventualele 
lacune în actul învățării și asupra cărora se poate interveni ulterior. În ceea ce privește posibilitatea de 
modernizare a acestui tip de probă, fără să intervenim prea mult în registrul de bază al metodei, putem să 
apelăm la elementele ludice pe care le avem la îndemână. De exemplu, la o activitate de educare a 
limbajului-povestire, putem să realizăm această conversație de verificare apelând la un covoraș povestitor, 
din care apar personajele poveștii și care au câteva bilețele cu întrebări pentru preșcolari.  

Verificarea realizată pe baza unui suport vizual.Verificarea realizată pe baza unui suport vizual 
presupune o discuţie, având la îndemână diverse imagini, scheme, grafice, pe care preşcolarul trebuie să le 
descrie sau să le comenteze. Este importantă utilizarea acestei tehnici pentru a-i ajuta pe copiii mai timizi, 
reticenți să se exprime oral sau pentru a scurta elaborarea răspunsului de către preșcolarii cu un timp de 
gândire mai lent.Acest tip de probă e mult mai apreciat de preșcolari deoarece e mai atractiv pentru ei.  

 Interviul – o discuţie liberă, în care profesorul poate alterna rolul emiţătorului şi al receptorului, 
oferindu-i elevului posibilitatea de a decide, la un moment dat, traiectoria discuţiei. Prin interviu 
educatoarea poate să-și formeze o viziune de ansamblu în ceea ce privește nivelul de pregătire al 
preșcolarilor, cauzele unor lacune, capacitatea de exprimare, dar și cea de argumentare, explicare etc. 
Interviul presupune libertatea de expresie. Această abordare a evaluării prin interviu poate fi modernizată 
într-o mică măsură deoarece e important să ne focusăm pe ceea ce ne oferă alternarea rolului de 
emițător/receptor. Consider că e important ca preșcolarul să preia cât mai des rolul de emițător astfel încât 
educatoarea poate să observe cât mai multe aspecte de fond.  

Probe scriseProba scrisă are o valoare formativă mai mare decât celelalte modalităţi de evaluare, 
fiind evaluate capacităţi, deprinderi şi abilităţi pe care evaluarea orală nu le poate pune tot timpul în 
evidenţă; în acest caz răspunsul poate fi reevaluat (deoarece probele scrise se păstrează un timp dat); 
comparativ cu probele orale. Probele scrise în învățământul preșcolar se regăsesc sub forma testelor și 
fișelor de evaluare prin care se urmărește dobândirea unor anumite capacități, deprinderi sau aptitudini. 
Acestea trebuie să fie bine realizate din punct de vedere științific, servind scopului urmărit, să fie atractive 

Probe practiceAceste probe practice se realizează în funcție de domeniul de activitate ales. Depinde 
de creativitatea educatoarei felul în care sunt abordate probele practice și care sunt tehnicile alese, acestea 
putând fi simple sau complexe. Modernizarea probelor practice ține foarte mult de tehnicile și materialele 
de lucru alese. 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
 

GRUPA MICĂ „MUGURAŞI” 
GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 

PROF. ÎNV. PREŞC. BRĂTEAN ADRIANA 
 
Nivel:I 
Categoria de activitate: Domeniul limbǎ şi comunicare 
Proba aplicată: “Lumea mea” - alcǎtuire de propoziţii 
Obiective: - sǎ pronunţe relativ corect cuvintele, fǎrǎ omisiuni sau înlocuire a unui sunet sau a unor 

grupuri de sunete; 
- sǎ denumeascǎ 5- 6 jucǎrii; 
- sǎ formuleze propoziţii simple ca rǎspuns la întrebǎrile adresate. 
 
ITEMI DE EVALUARE: I1: Pronunţǎ corect sunetele -2p 
 I2: Denumeşte 5- 6 jucǎrii - 2p 
 I3: Formuleazǎ 1-2 propoziţii despre o jucǎrie -3p 
 
A- comportament atins 6-7p 
D- comportament în curs de dezvoltare 4-5p 
S- necesitǎ sprijin 1-3p 
 
Voi prezenta diferite jucării (avion, maşină, păpuşă, minge, ursuleţ, etc.), iar copiii vor fi solicitaţi să 

alcătuiască propoziţii simple. Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu grupuri de câte 5 copii. 

  

  

  



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
IMPORTANTA EVALUĂRII INIȚIALE , METODE, TEHNICI ȘI 

STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INIȚIALE. 
 

LICEUL TEHNOLOGIC”GH.K.CONSTANTINESCU”BRAILA 
PROFESOR: FLORICA BRATOSIN 

 
Importanta evaluarii 
 Evaluarea,inteleasa in modul cel mai general,”esta procesul de verificare (masurare si apreciere) a 

calitatii sistemului educational sau a unei parti a sistemului respectiv”.Astfel ,evaluarea este procesul prin 
care se apreciaza,pe baza unor criterii,daca sistemul isi indeplineste functiile pe care le are ,adica daca 
obiectivele sistemului sunt realizate. 

 In concluzie ,evaluarea este mai mult decat o operatie sau o tehnica ;este o actiune complexa prin 
care se precizeaza relatia dintre continuturile si obiectivele ce trebuie evaluate ,in ce scop si in ce 
perspectiva se evalueaza (perspectiva deciziei),cand se evalueaza,cum se evalueaza,in ce fel se prelucreaza 
datele si cum sunt valorizate informatiile,pe baza caror criterii se apreciaza. 

Evaluarea rezultatelor scolare 
 Instrumentele de evaluare pot fi folosite in diferite etape ale procesului de instruire : 
 -la inceputul instruirii; 
 -pe parcursul instruirii ; 
 -la sfarsitul instruirii; 
Corespunzator acestor etape,testele sau probele se vor grupa in : 
 -teste initiale -care au ca scop cunoasterea nivelului de pregatire si omogenitate a colectivului inainte 

de a incepe o activitate de instruire; 
-teste de progres (formative)-care se aplica pe parcursul instruirii in cadrul unei teme ; 
-teste finale(sumative)-care se aplica dupa invatarea unei unitati didactice (sunt cele mai frecvent 

utilizate). 
Etapele actiunii de evaluare 
 Obtinerea informatiilor de evaluare cu probe bazate pe obiective pedagogice presupune urmatoarele 

etape: 
 -aplicarea testului si obtinerea raspunsului; 
 -compararea raspunsului cu etalonul de rezolvare si acordarea punctajului rezolvarii corecte; 
 -calcularea notei(prin criterii de convertire ); 
 -interpretarea rezultatelor si luarea masurilor cu caracter ameliorativ. 
Evaluarea predictiva sau initiala -este diagnostica ,stimulanta si indica planul de urmat in procesul de 

invatare.Se realizeaza la inceputul unui program de instruire ,la inceputul unui ciclu de invatamant sau chiar 
al unui an scolar si are rolul de a stabili nivelul de pregatire al elevilor la acel moment.Aceasta evaluare 
initiala ,realizeaza un diagnostic al pregatirii elevilor,indeplineste o functie predictiva,indica in ce conditii 
elevii vor putea asimila continuturile noului program de instruire ,modul adevarat de predare /invatare a 
noului continut,aprecierea oportunitatii organizarii unui program de recuperare pentru inreaga 
clasa,adoptare a unor masuri de sprijinire si de recuperare a unor elevi. Nu se noteaza .Indica nivelul de 
cunoastere ,de dezvoltare a unor abilitati ,a unor atitudini la un anumit moment. 

 Metodele de evaluare vor fi diversificate in timp ,de la cele traditionale (orale,scrise,practice)la cele 
alternative(observare sistematica,sarcini de lucru individuale/de grup,chestionare,referate,proiecte s.a) 

 Aplicarea testului initial -de regula ,in prima lectie se asigura informatiile pentru directionarea 
activitatii de realizat; 

 -daca disciplina se studiaza in continuare,temele pentru test se vor selectiona din materialul anului 
scolar precedent; 

 -se compara rezultatele si se vor trage concluziile corespunzatoare. 
  



 

 

Tehnici de evaluare  
1.Tehnica alegerii multiple - se realizeaza prin alegerea raspunsului corect dintr-o lista de raspunsuri 

posibile ; 
2. Tehnica raspunsului scurt - impune elaborarea de catre cel evaluat a unui raspuns scurt si 

obiectivitatea acestuia ; 
3. Tehnica perechilor - solicita realizarea unor corespondente între cuvinte, simboluri conventionale, 

limbaj grafic conventional, diagrame, etc. dispuse pe doua coloane ; 
4. Tehnica întrebarilor structurate - consta într-o succesiune de întrebari, de dificultate diferita ; 
5. Tehnica eseului structurat - solicita elevul la îndeplinirea unei sarcini de lucru pe baza unor criterii 

bine stabilite obiectiv de catre maistru instructor. 
 
Bibliografie:Cerghit I. 
Metode de invatamant,Editura Didactica si 
Pedagogica,Bucuresti,1980 
Petru Cociuba, s.a. Metodica pentru perfectionarea maistrilor instructor,Editura Economica 

Preuniversitaria,2000 
 



 

 

INVESTIGAŢIA –METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE LA ISTORIE 
 

PROF. BRATU SIMONA 
SC. GIMN.“SF.VASILE”, PLOIEȘTI 

 
Investigația reprezintă o metodă de învățare la istorie dar este și o metodă de evaluare care dă elevilor 

posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite în cadrul orelor în situații noi. Investigația reprezintă o 
activitate care poate fi descrisă astfel:  

 - elevii primesc o sarcină prin instrucțiuni precise, sarcină pe care trebuie să o înțeleagă;  
 - elevii trebuie să resolve sarcina, demonstrând și exersând totodată, o gamă largă de cunoștințe și 

capacitați în contexte variate.  
 Sarcinile de lucru adresate elevilor de către profesor în realizarea unei investigații pot varia ca nivel 

de complexitate a cunoștințelor și a competențelor implicate, astfel:  
 -descrierea caracteristicilor unor obiecte, fapte sau fenomene istorice, sau a unor evenimente 

desprinse din realitatea imediată;  
 -studierea unor izvoare istorice variate sau culegerea unor mărturii contemporane despre procese și 

fenomene sociale trecute.  
 Pe baza înregistrării sistematice a observațiilor se emit concluzii prezentate într-o formă științifică, 

logic argumentate referitoare la cofirmarea sau nu a ipotezelor de lucru formulate, formă de activitate cu 
accente formative.  

 Prin investigație, elevul va fi ajutat:  
- să exerseze tehnici de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire; 
- să interpreteze izvoarele istorice şi să le coroboreze; 
- să-şi cultive interesul pentru cercetare; 
- să deprindă etapele proiectării unei investigaţii istorice; 
- să i se asigure resursele materiale greu accesibile (ex. izvoare istorice de mare întindere, hărţi, 

izvoare arheologice, date despre autor în cadrul izvoarelor narative); 
- să-şi desfăşoare activitatea pe parcursul unei ore de curs sau al unei succesiuni de ore. 
În practica şcolară, investigaţia se foloseşte cel mai des în cazul opţionalului de istorie locală. O 

posibilă explicaţie este aceea că manualele încă nu conţin atât de multe surse istorice care să permit 
desfăşurarea unor investigaţii. 

Nu în ultimul rând, investigaţia este folosită cu succes în contextual educaţiei non formale. Sub titlul 
“Learning by research”, concursul “Eustory”, se desfăşoară cu succes şi în România; la acest concurs au 
participat si elevii şcolii noastre, cu rezultate foarte bune. Corectorii au identificat următoarele aspecte în 
lucrările elevilor: verificarea surselor, dezvoltarea unei “linii de argumentare”, care poate fi în contradicţie 
cu opinia propusă de temă, modul în care elevii fac faţă contradicţiilor, dar şi mărturiilor contemporane. 

 
Bibliografie: 
Laura Capiţă, Carol Capiţă, “Tendinţe in didactica istoriei”, editura “Paralela 45”, Piteşti, 2005 
Felicia Adăscăliţei, Marilena Bercea, Doru Dumitrescu…, “Elemente de didactică a istoriei”, editura 
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BRIGLEZAN LOREDANA 
LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA”, JIBOU 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
 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. 

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: 
*conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
*cu suport vizual; 
*redarea (repovestirea); 
*descrierea şi reconstituirea; 
*descrierea / explicarea / instructajul; 
*completarea unor dialoguri incomplete; 
2. Probele scrise: 
*extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
*activitatea de muncă independentă în clasă; 
*lucrarea de control (anunţată); 
*tema pentru acasă; 
*testul 
3. 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. 
B. Metode şi instrumente complementare 
*observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
*investigaţia; 
*proiectul; 
*portofoliul; 
*autoevaluarea 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE APLICARE A TESTELOR DE CUNOȘTINȚE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ALINA BRÎNZĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEȘTI 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv-

educativă, care presupune parcurgerea următorilor paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, 
proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării 
programului. Rolul acţiunilor evaluative îl constituie cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate, pentru ca 
pe baza informaţiilor obţinute activitatea să poată fi ameliorată şi perfecţionată la timp. 

Instrumentul de evaluare reprezintă o proba, o grila, un chestionar, un test de evaluare care 
sistematizează informații semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare.  

Pot fi utilizate, pentru orientarea proiectării conținuturilor și a evaluării prin teste de cunoștințe sau 
prin alte modalități, enunțuri care menționează ce trebuie să știe și să facă elevul în urma activității instructiv 
educative. Aceste enunțuri trebuie să conțină informații relevante pentru proiectarea unor itemi de test, 
urmărindu-se nivelul de dezvoltare a mai multor capacități precum: 

• capacitatea de a observa – sesizarea asemănărilor / deosebirilor între diferite corpuri, gruparea 
obiectelor în conformitate cu caracteristici observabile și ordonarea lor în funcție de aceste 
proprietăți,observarea și înregistrarea schimbărilor intervenite în cadrul unor experimente; 

• capacitatea de a măsura – efectuarea unor măsurători precise în contexte familiare, înțelegerea 
relațiilor dintre instrumentele de măsură, unitățile de măsură și procedele de măsurare; 

• capacitatea de a utiliza informații – extragerea unor informații din tabele, diagrame, pictograme, 
fragmente de text etc. și inserarea acestor informații în contexte diferite, în vederea întocmirii unor tabele, 
grafice, diagrame; 

• capacitatea de a utiliza cunoștințele – îndeplinirea unor sarcini care evidențiază cunoștințele la care 
trebuie să se apeleze, explicarea unui eveniment sau proces; 

• capacitatea de a utiliza proceduri simple – înțelegerea și respectarea unor instrucțiuni pentru 
asamblarea unui dispozitiv sau realizarea unui experiment, pentru realizarea unui proiect; 

• capacitatea de a raționa – interpretarea de către elevi a propriilor observații, aprecierea 
corectitudinii unor predicții, concluzii sau generalizări; 

• capacitatea de a investiga – adoptarea unor strategii proprii din partea elevilor în vederea realizării 
unor sarcini de investigare. 

 De exemplu, pentru evaluarea cunoștințelor referitoare la textul literar, la clasa a IV-a, testul de 
evaluare a vizat următoarele competențe: 

 Competențe specifice 
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 
3.4. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la 

textul citit; 
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte informative și 

funcționale. 
 Competențe derivate: 
C1 – desprinderea informațiilor esențiale dintr-un text literar referitoare la titlul, autorul și personajele 

acestuia; 
C2 – formularea unor răspunsuri corecte și complete la întrebările adresate pe marginea textului citit; 
C3 – completarea unor enunțuri lacunare referitoare la textul în versuri (versul, strofa, rimă), utilizând 

informații corespunzătoare; 
C4 – redactarea unui text care să ilustreze importanța cărții. 

  



 

 

 
Performanța elevilor a fost apreciată cu ajutorul următorilor descriptori de performanță: 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 
I1  Completează toate 

enunțurile cu informații 
referitoare la titlul, 
autorul și personajele 
textului citit. 

 Completează parțial corect 
toate enunțurile cu 
informații referitoare la 
titlul, autorul și personajele 
textului citit sau 
completează corect două 
enunțuri. 

 Completează corect un 
singur enunț. 

I2  Răspunde corect la toate 
întrebările adresate pe 
marginea textului. 

 Răspunde parțial corect la 
toate întrebările adresate pe 
marginea textului sau 
răspunde corect la două 
întrebări. 

 Răspunde corect și 
complet la o singură 
întrebare. 

I3  Completează corect 6 -7 
lacune cu informații 
referitoare la textul în 
versuri. 

 Completează corect 4 -5 
lacune cu informații 
referitoare la textul în 
versuri. 

 Completează corect 2- 
3 lacune cu informații 
referitoare la textul în 
versuri. 

I4  Redactează un text 
referitor la importanța 
cărții căruia îi dă un titlu 
potrivit, respectând 
părțile unei compuneri, 
formulând enunțuri 
înlănțuite logic, evitând 
repetițiile supărătoare. 
așează corect textul în 
pagină, iar scrisul este 
corect și îngrijit (sunt 
acceptate 2-3 greșeli de 
scriere).  

 Redactează parțial corect 
un text referitor la 
importanța cărții căruia îi dă 
un titlu potrivit; respectă, cu 
mici erori, părțile unei 
compuneri, formulând 
enunțuri înlănțuite logic. 
Așează corect textul în 
pagină, iar scrisul este 
parțial corect. 

 Redactează un text, dar 
nu face referiri la 
importanța cărții; îi dă 
un titlu potrivit; nu 
respectă părțile unei 
compuneri, dar 
formulează enunțuri 
înlănțuite logic. Scrisul 
este parțial corect. 

 
Progresul sau regresul înregistrat de elevi în activitatea de învăţare este astfel mai uşor de evidenţiat, 

lipsurile înregistrate sunt identificate cu uşurinţă şi, pe baza lor, se poate realiza cu uşurinţă un program de 
recuperare. Dacă greşelile sunt sporadice, ameliorarea se poate face din mers, prin integrarea conţinuturilor 
însuşite defectuos în unităţile de învăţare următoare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ACHIM MONICA 

GRĂDINIȚA PN NR.2 ORBEASCA DE JOS JUD TELEORMAN 
 
’’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: 
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Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 



 

 

INSTRUMENTELE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

STUDENT SNSPA BROTAC RODICA 
 
 Ceea ce am notat,am observat în activitățile de la grădiniță,unde activez ca și voluntar.  
 Ca și metodă care conturează întregul demers evaluativ (de la stabilirea obiectivelor de evaluare, 

până la realizarea şi aplicarea adecvată a instrumentului de evaluare prin care se pot obţine informaţiile 
necesare pentru scopul propus), evaluarea este parte integrantă a metodei, prin care se concretizează 
măsurarea cunoştinţelor şi deprinderilor preşcolarului. „Instrumentele de evaluare oferă informaţii de care 
ne servim de obicei pentru a lua decizii sau contribuie la reducerea incertitudinii asociate luării unei 
decizii.” ( A. Cazacu, „Didactica filosofiei”)  

 Testul este principala sursă de evaluare a cunoștințelor preșcolarilor. 
 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:  
- teste standardizate, proiectate de factorii de decizie sau de cei din instituţii de specialitate;  
- teste proiectate de educatoare.  
 După modul de manifestare a comportamentului preşcolarului, testele pot avea următoarele forme: 

scrise,orale și practice. 
După momentul aplicării testului,acestea pot fi:  
- teste iniţiale, aplicate la începutul unei perioade de formare a preşcolarului;  
- teste de progres, aplicate 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:  
- stabilirea conţinuturilor şi obiectivelor,  
- formularea itemilor,  
- elaborarea baremului de corectare şi notare,  
- aplicarea testului la grupă,  
- evaluarea,  
- interpretarea rezultatelor.  
 În demersul de proiectare a oricărei probe de evaluare, etapa care urmează 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:  
- stabilirea grupei de preşcolari, domeniului experienţial şi conţinuturile de evaluat;  
- definirea obiectivelor realizate prin intermediul itemilor;  
- elaborarea descriptorilor de performanţă corespunzători obiectivelor ; 
- formularea enunţului itemului. 
 Orice item trebuie să exprime ceea ce are de rezolvat copilul sarcina printr-un verb care îi indică 

preşcolarului operaţia mentală care trebuie realizată.  
 În construirea itemilor, educatoarea poate utiliza anumite verbe ,cum ar fi: să identifice categorii, să 

creeze, să organizeze, să explice, să modifice, să planifice, să genereze, să rearanjeze, să reconstruiască, să 
relaţioneze, să rezume, să povestească, etc.  

 Fiecare formă de evaluare, metodă, instrument sau item ocupă un loc important,acest lucru depinde 
de experienţa şi de arta educatoarei de a alege corect instrumentele de lucru cu ajutorul cărora evaluează 
preşcolarii. 
  



 

 

Bibliografie: 
Oprea, C. L.– „Strategii didactice interactive”, Bucureşti, EDP( 2007); 
 Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom  
 Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis  
 



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
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Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 

transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ.  

Raportat la derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de 
activităţi de formare, se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, 
diagnostică, prognostică), respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, 
informaţională).  

 Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează:  
•  culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite  
• controlul asupra activităţii desfăşurate  
•  stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă  
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) • anticiparea, proiectarea , 
organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de instruire  

 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. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile 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. 

 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.  

Voi prezenta in continuare cele mai folosite metode și tehnici dee evaluare în învșțământul preșcolar: 
1. Tradiționale - probe scrise (fișe de lucu cu sarcini de lucru), probe orale și probe practice. 
2. 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; 



 

 

 
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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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
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Viaţa stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 

exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Învăţământul preşcolar se află, ca şi celelalte trepte de 
învăţământ, într-un dinamic proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest 
domeniu. Dar cum orice reformă trebiue să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi .  

Statutul şi importanţa evaluării la preşcolari  
’’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) 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. 

Funcţiile evaluării preşcolarului 
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 

transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională).  

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează:   
• culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activităţii desfăşurate  
• stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei adecvate 

grupei sau indivizilor din grupă  
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual)  
• anticiparea, proiectarea , organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
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. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare.  

Strategii de evaluare în grădiniţă  
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. Constatările 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.  

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare.          

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 psiho-pedagogice  
• dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de 

cunoaştere, 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.  

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 
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 În programul de reformă a evaluării rezultatelor școlare, strategiile evaluării reprezintă modele, 

tipuri, forme și tehnici de evaluare structurate și ierarhizate potrivit scopurilor și obiectivelor evaluării.  
 În sens larg prin strategie, se înțelege ansamblul de acțiuni întreprinse pentru atingerea obiectivelor 

pe termen lung și mediu . 
 Strategia evaluativă este un cadru de organizare /abordare, pentru a măsura și aprecia progresul, 

calitatea și eficacitatea unui program de instruire și educație spune Venera Cojocariu.  
 Ghidul general de evaluare și examinare prezintă următoarea definiție a conceptului de strategie de 

evaluare: conceptul de strategie de evaluare, desemnează o realitate care, din perspectiva procesului care 
se desfășoară în clasă, este o parte componentă integrată, prin funcția sa determinant reglatoare, a 
procesului de instruire . 

 Metoda de evaluare este o modalitate prin care învățătorul dă elevilor posibilitatea de a arăta nivelul 
de cârmuire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unor instrumente 
diverse și adecvate scopului urmărit.  

 În lucrările de specialitate metodologia evaluării rezultatelor școlare cuprinde mai multe forme și 
metode care pot fi grupate din perspectiva unor criterii variate. Astfel după Constantin Cucoș se disting 
următoarele categorii: 

 - metodele tradiționale: probele orale, scrise, practice; 
 - metodele complementare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, 

investigația, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea. 
 - testul docimologic.  
 Referitor la metodele alternative de evaluare, în comparație cu cele tradiționale profesorul Ion T. 

Radu precizează următoarele: spre deosebire de metodele tradiționale care realizează evaluarea 
rezultatelor școlare obținute pe un timp limitat și de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conținut, 
dar oricum definită – metodele alternative de evaluare prezintă cel puțin două caracteristici: în primul 
rând realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învățarea, de multe ori în același 
timp cu aceasta; în al doilea rând ele privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai mare de timp, 
care vizează formarea unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învățare. 

 În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații 
eficiente între predare-învățare-evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalității autonome, libere și creatoare. 

 Astfel pe lângă metodele complementare de evaluare enumerate mai sus autoarea Crenguța 
Lăcrămioara Oprea enumeră și descrie și următoarele metode alternative de evaluare: hărțile conceptuale, 
proiectul, studiul de caz, fișa pentru activitatea personală a elevului, interviul, jurnalul reflexiv, tehnica 3-
2-1, metoda R.A.I., studiul de caz. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR ÎN LECTIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

 
PROFESOR BUD ELENA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 NEGREȘTI OAȘ 
JUD.SATU MARE 

 
 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 , reglarea și eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse 
inițial. 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 elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare 
continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). 

Evaluarea iniţială la lecția de educație fizică se aplică de regulă la începutul anului şcolar sau la 
început de ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică,astfel prin aceste 
masuratori si testări la inceputul anului școlar se stabilesc grupe de nivel valoric biometric Grupele trebuie 
să fie dinamice,mobile,astfel unii elevI sunt în grupa I.la calități motrice dar trec în grupa II sau III la unele 
deprinderi motrice. Procesul de învățământ , inclusiv la educație fizică,trebuie să aibă o eficiență maximă 
la nivelul tuturor claselor. .O eficiență maximă atunci cînd se lucrează cu colective mari de elevi (30) este 
data de cunoașterea și particularitătile fiecărui elev,de aici rezultă necesitatea evalurii inițiale. 

Evaluarea formativă are drept scop nu neapărat acordarea unor note, ci o activitate de investigare 
periodică a modului în care se derulează procesul de învățare pentru a sesiza eventualele disfuncții care 
devin factori limitative de progres, legati atât de profesor,datorate metodelor si mijloacelor folosite,cât și 
de elevi,privind participarea activă la exersare, înțelegerea corectă a mecanismului de bază al unor procedee 
tehnice, incadrarea eficientă în diferite grupe, atitudinea față de disciplină. Cunoscând toate acestea la 
momentul potrivit se poate interveni din mers cu măsuri specifice pentru îmbunătățirea actului 
didactic.Deaceea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă ajută să -mi 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 , sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa 
şi care ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

Evaluarea sumativă se realizează la încheierea unei unități de învățare care poate fi însoțită sau 
nu de notă. Unitățile de învățare care au corespondență în ,,Sistemul Național Școlar de Evaluare la 
Educație Fizică vor folosi ca instrumente de evaluare probele prevăzute în acest sistem . Principalele 
criterii de evaluare la ora de educație fizică sunt : încadrarea în scala de evaluare elaborată de 
profesor și cunoscută de elevi,progresul realizat ,atitudinea față de disciplină prin frecvență la 
ore,preocuparea de practicarea unui sport in afara orei de educație fizică,cunoștințe teoretice 
comportamentul elevilor față de colegi și față de profesor. Proba de control este cea mai simpla 
operațiune de evaluare și se identifică cu obiectivul instrucțional, itemii acestuia sau cu unul dintre 
exercițiile (mijloacele) cu care se realizează obiectivul instrucțional. Niciodată nu vom folosi probe de 
control pentru evaluarea unor însușiri care n-au nimic de-a face cu obiectivul instrucțional vizat si pentru 
care efectiv nu s-a lucrat. Norma de control este întotdeauna conexata cu proba de control si presupune 
găsirea unor indicatori obiectivi (parametri) in stare sa evalueze cota motrica (grad de dezvoltare, nivel de 
pregătire), program realizat după parcurgerea unei anumite perioade de pregătire, performanta 
comportamentala minima așteptata. Daca proba de control poate rămâne constanta, norma de control se 
poate modifica de la un stadiu la altul Avându-se în vedere realitățile existente în mediul școlar,vârsta 
elevilor,nivelul de motricitate,gabarit,stare de sănătate deficitară,elevi cu deficiențe fizice ușoare și 
medii care pot participa la lecții considerăm necesară atât sistemul de evaluare,cât și nivelul de 
exigență stabilit prin scala de notare să fie elaborate diferențiat ,astfel pentru elevii obișnuiți aplicam 
prevederile Sistemului Național Școlar de Evaluare,pentru elevii amotrici și elevii cu diferite 
probleme de sănătate ,dar care au acordul medicului, se va stabili un alt sistem de probe și baremuri 
accesibil pentu acastă categorie de elevi.Pentru a evita posibilele reacții de nemulțumire ale celorlalți 



 

 

elevi din clasă,care s-ar putea considera frustrați de propriile prestații,incomparabile cu cele ale 
colegilor lor din categoriile sus menționate,profesorul are obligația ca la începutul fiecărui 
semestru,când comunică sistemul de evaluare pentru perioada următoare,să comunice care sunt 
elevii cu situații special. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN LECTIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN CICLUL LICEAL 

 
PROFESOR BUD VIOREL VASILE 

LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ 
JUD SATU MARE 

 
În procesul de învățământ, o bună cunoaștere a elevilor este o necesitate de prim ordin, care nu mai 

trebuie demonstrată. Predarea educației fizice la ciclul liceal are o mare importanță aceasta fiind considerată 
o etapă hotărâtoare la realizarea obiectivelor educației fizice la acest nivel La fiecare început de an 
,profesorul va întreprinde mai multe acțiuni de cunoaștere a nivelului de pregătire ,după care va acționa în 
mod corespunzător pentru omogenizarea colectivului de elevi. Pentru acest lucru cu un bun randament este 
organizarea lecțiilor pe grupe valorice și bineînțeles se ține cont și de opțiunile elevilor pentru practicarea 
unor ramuri de sport .Aplicarea acestui tip de evaluare la inceputul anului școlar utilizată în scopul culegerii 
de informații despre stadiul în care se află elevii din punct de vedere al dezvoltării fizice ,al gradului de 
dezvoltare a calităților motrice ,al nivelului de cunoaștere, priceperi și deprinderi motrice generale și 
specifice unor ramuri de sport, precum și alte aspecte de care profesorul este interesat pentru realizarea 
proiectării didactice se numește evaluare predictivă (inițială). 

O altă formă de evaluare este cea formativă (continuă) care în trecut se ințelegea prin notare ritmică 
sau curentă, cu scopul de acordare de note unor elevi în mod aleatoriu, pentru calitatea execuției diferitelor 
tipuri de exerciții .Prin noua concepție acest tip de evaluare are drept scop nu neapărat acordarea unor note, 
ci o activitate în care se derulează procesul de învățare pentru a sesiza eventualele disfuncții care devin 
factori limitativi de progres. Cunoscând acestea profesorul poate îmbunătăți continu activitatea didactică. 
Printre instrumentele de evaluare formativă amintim observarea sistematică a elevilor, investigația, tema 
de lucru pe grupe, autoevaluarea și bineînțeles și tema pentru acasă. 

Evaluarea sumativă (finală) se realizează la încheierea unei unități de învățare proiectate cu un singur 
ciclu tematic sau după parcurgerea a două sau mai multe cicluri tematice aparținând aceleași unități de 
învățare .Așadar ,unitatea de învățare se încheie cu o evaluare care este însoțită de notarea elevilor. Valoarea 
notelor acordate trebuie să cuprindă două componente valoarea rezultatului obținut încadrat în scala de 
evaluare stabilită de profesor și cunoscută de elevi ,la care se adaugă puncte pentru atitudinea elevilor față 
de disciplina educație fizică ,pentru progresul realizat față de început de ciclu tematic .Având în vedere 
importanța deosebită și efectele ce se pot obține printr-o abordare pozitivă apreciem că aceasta influențează 
atitudinea elevilor pentru practicarea sportului și participarea activă la ora de educație fizică. De asemenea 
Sistemul Național de Evaluare nu trebuie să fie considerat un scop în sine ,ci doar o modalitate de stimulare 
a elevilor pentru a depune un interes sporit pentru propria pregătire fizică ți sportivă. Din acest considerent 
s-au oferit elevilor posibilitatea de a opta pentru practicarea unor ramuri sportive la alegere permițând să-ți 
valorifice cunoștințele ,priceperile și deprinderile raportate la propriul stadiu de dezvoltare fizică, la 
înclinațiile personale ți interesul manifestat pentru diferite discipline sportive. În scopul stimulări tuturor 
elevilor ,baremurile stabilite de profesor trebuie să aibă în vedere posibilitatea de acces a elevilor la note 
intre (7-8), iar pentru note de (9-10) cerințele de exigență trebuie crescute. La acordarea notelor se va ține 
seama și de celelalte criterii de evaluare cum ar fi dotarea cu calități native ale unor elevi, practicarea 
sportului de performanță, atitudinea față de disciplina educație fizică. În concluzie o abordare pozitivă ar 
putea aduce îmbunătățiri în modul in care elevii văd disciplina educație fizică astfel vor fi mai motivați să 
participe la ora de educație fizică, dar și să practice exercițiile fizice în timpul liber ceea ce duce la 
îmbunătățirea stării de sănătate . 
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EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. BUDA GEORGETA FLORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTEUȘU MIC 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, o componentă esențială a procesului instructiv – educativ, 

având ca scop cunoașterea efectelor activității desfășurate în vederea optimizării calității actului 
educațional. Datorită evaluării putem constata eventualele lacune și aplicarea de metode diverse pentru 
depășirea acestora și realizarea progresului școlar. 

Evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, ci din potrivă , să ajute la stimularea dorinței lor de 
cunoaștere. Din această cauză, ar trebui concepută cât mai atractiv și prezentată asemeni unei sarcini firești. 

 Elementele evaluării sunt: 
- Informațiile care privesc nivelul de cunoștințe și competențe ale copiilor; 
- Aprecieri, estimări ale situației prezente; 
- Decizii care privesc modalități de acțiune. 
Funcțiile principale ale evaluării sunt: 

*Funcția diagnostică 

*Funcția prognostică 

*Funcția de selecție 

*Funcția de certificare 

*Funcția motivațională 

*Funcția de orientare școlară 

1. Funcția diagnostică stabilește nivelul, punctele tari și slabe ale copiilor examinați. Se stabilește 
unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând să depisteze factorii care 
influențează în sens pozitiv sau negativ. 

2. Funcția prognostică stabilește zonele performanței viitoare și anticipează rezultatele.  
3. Funcția de selecție realizează clarificarea copiilor într-o stare de concurs sau de examen, în urma 

căreia se ierarhizează copiii și grupele de preșcolari. 
4. Funcția de certificare care reflectă competențele și cunoștințele elevilor la finalul unui ciclu școlar. 
5. Funcția motivațională sau de stimulare a activității de învățare a copiilor care se manifestă prin 

valorificarea pozitivă a feed-back-ului, în sensul aprecierii propriei activități. 
6. Funcția de orientare școlară care intervine în alegerea unei anumite forme de educație. 
Realizarea acestor funcții ale evaluării presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, 

diversificarea tehnicilor și instrumentelor de evaluare. 
Momente și modalități de realizare ale evaluării 
 Metodologia evaluării de proces presupune răspunsuri la următoarele întrebări: 
- ”Pe cine evaluăm?”, adică toți copiii ca un grup, luați individual sau un anumit grup (de vârstă); 
- ”Când?”, adică continuu, la date fixe sau de câteva ori pe an; 
- ”Prin ce mijloace?”, prin probe orale, scrise sau practice, prin observații, portofolii, etc.; 
- ”Pentru cine?”, pentru copii, părinți, factori de decizie, etc.; 
- ”În funcție de ce?”, de obiective curriculare, standarde sau criterii de evaluare. 
Evaluarea în grădiniță poate fi continuă sau periodică și se poate realiza la începutul programului de 

instruire, pe parcurs, secvențial și la final. 
În funcție de evaluare, cadrul didactic poate aprecia și nota orice contribuție pozitivă a copilului și 

observa multiplele aspecte ale implicării acestuia în procesul instructiv – educativ, precum și caracteristicile 



 

 

acestui proces în vederea ameliorării lui și realizării progresului școlar în funcție de posibilitățile fiecărui 
copil, de interesele și preocupările sale, de cerințele programelor școlare și ale societății. 
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EVALUAREA LOGOPEDICĂ 
 

PROF. LOGOPED BUDELECAN ELENA – CJRAE HD 
 
Vom introduce in discutie o serie de mituri despre procesul de logopedie la copii: 
– logopedia nu se face sub varsta de 4 ani; 
– logopedia se refera numai la corectarea limbajului. 
Mai mult decat corectarea limbajului, logopedia inseamna in prima etapa dobandirea comunicarii 

functionale. Copilul poate folosi la inceput gesturi si imagini pentru a se exprima. Interesul este ca el sa 
se faca inteles de ceilalti. Din aceste motive, miturile mentionate anterior nu sunt adevarate. 

Terapia logopedica are doua componente: 
– depistarea si diagnosticarea timpurie a tulburarilor de vorbire; 
– interventia terapeutica – compensatorie in concordanta cu diagnosticul logopedic. 
Logopedia la copii se recomanda pentru intarzieri in dezvoltarea limbajului (copii cu varste 

cuprinse intre 2 – 3 ani), dificultati de comunicare specifice intarzierilor in dezvoltare, dificultati de 
articulare, tulburari ale limbajului citit – scris. 

Nu exista bariere de varsta, insa se stie ca orice copil are o capacitate de asimilare a informatiilor 
mai mare intre 2 si 6 ani, decat mai tarziu. 

Terapia logopedica este indicata inca de cand se observa intarzieri ale limbajului. Ca o cerinta 
minima, spre exemplu pentru sindroamele genetice detectabile inca de la nastere, copilul trebuie sa stea 
in sezut si sa poata urmari o activitate un minimum de timp necesar. Exista anumite situatii in care 
terapia logopedica trebuie sa respecte niste precautii, mai ales in cazul unor afectiuni fizice, insa copilul 
respectiv poate primi un program pentru acasa si cei care il ingrijesc pot prelua rolul logopedului. 

Un logoped poate recunoaste ca nu are metodele sau spatiul necesar pentru a se ocupa de un anumit 
pacient, insa este de datoria lui sa-i recomande o alternativa de terapie. 

Vizita la logoped 
De aceea, prima vizita la logoped trebuie sa aiba in vedere evaluarile anterioare ale copilului (daca 

este cazul), documente medicale (daca s-a efectuat anterior un control O.R.L., oftalmologic, 
neuropsihiatric etc). Parintii sunt sfatuiti sa faca o lista cu intrebarile pe care doresc sa le adreseze 
logopedului si motivele care i-au determinat sa caute acest serviciu. 

In prima sedinta de logopedie copii se va face o evaluare – completarea unei fise logopedice – si, 
in functie de varsta si nevoile copilului, o testare initiala. Familia primeste cateva exercitii pe care le 
poate face cu copilul, iar intr-un interval de cateva zile primeste si evaluarea scrisa cu programul pentru 
acasa. Programul contine activitati zilnice accesibile si usor de efectuat acasa, in mediul cunoscut. 
Acestea sunt alese in functie de rezultatele la evaluare si se adreseaza nevoilor si nivelului actual al 
copilului. 

Dupa evaluare se stabileste frecventa orelor de terapie: anumiti copii au nevoie saptamanal de 
terapie logopedica, altii cu o frecventa mai mare, in timp ce unii copii vor face doar activitatile 
recomandate in program si vor reveni la evaluare o data pe luna/la 3 luni. 

Evaluarea logopedica este necesara atunci cand copilul a implinit 2 ani si 6 luni iar vocabularul lui 
este sarac (mai putin de 50 de cuvinte), nu foloseste in conversatie “da” si “nu”, nu face propozitii simple 
(2 cuvinte). Evaluarea logopedica poate diagnostic o eventuala intarziere in dezvltarea limbajului. La aceste 
varste mici, in cazul I care interventia logopedica se impune, sedintele de logopedie vor viza stimularea 
dezvoltarii limabajului. Totodata parintii vor fi consiliati cu privire la cum anume ar trebui sa procedeze in 
familie pentru a-l ajuta pe copil sa descopere la ce ii foloseste lui comunucarea verbal (limbajul expresiv) . 

La varste mai mari, 4 -4 ani si 6 luni copilul poate fi evaluat din punct de vedere logopedic daca 
vocabularul sau este sarac, daca sunt tulburari de pronuntie sau topica propozitiei si a frazei nu sunt 
corecte.Terapia limbajului pentru corectarea tulburarilor de pronuntie are in compoenta atat exercitii de 
miogimnatica, antrenarea aparatului fonoarticulator precum si exercitii de emitere corecta a sunetelor. 

Debutul scolaritatii poate evidentia tulburari de invatare, cum ar fi disgrafia sau dislexia. Copilul nu 
reuseste sa recunoasca litere sau cifre, nu face diferenta intre cele doua tipuri de semen si nici nu reuseste 
sa citeasca silabe sau cuvinte. Este momentul in care se intervine pentru corectarea acestor tulburari prin 



 

 

terapie logopedica si, nu de putine ori, copilul are nevoie de ajutor si la scoala prin adaptarea curriculei sau 
alocarea profesorului de sprijin. 

Multe dintre tulburarile de neurodezvoltare (tulburae de spectru autist, intarziere psihica, ADHD) au 
consecutive lor si tulburarea de limbaj. Aici se impune colaborarea intre specialisti: medical de psihiatrie 
infantila, psiholog, logoped pentru o interventie sustinuta astfel incat potentialul copilului sa poata fi folosit 
la maxim in recuperarea lui. Tulburarile de ritm si fluent (balbaiala, tahilalia, bradilalia) au un loc aparte in 
cadrul inteventiei logopedice. De cele mai multe ori ele au cause psihogene si atunci psihoterpia este cea 
care poate sprijini recuperarea copilului sau adultului. 

Logopedia este terapia care se foloseste si in recuperarea adultilor care au suferit accidente vsculare 
cerebrale in urma carora a fost afectat limbajul. 

-Cat ducem copilul la logoped? 
Interventia logopedica se finalizeaza atunci cand obiectivele propuse I evaluare au fost atinse. In 

functie de dignosticul copilului intrventia poate fi mai lunga in timp sau mai scurta, iar intalnirile mai dese 
sau mai rare. In cazul tulburarilor associate intalnirile vor fi mai dese si se vor intinde pe o perioada mai 
lunga de timp. Este important la finalul terapiei copilul sa aiba un limbaj inteligibil, sa poata sa isi comunice 
nevoile in mediul apropiat, sa faca fata sarcinilor scolare. 

– Cand/cat /de cand ducem copilul la psiholog? 
Evaluarea psihologica are loc atunci cand sesizam decalaje intre achizitiile pe care copilul ar fi trebuit 

sa le aiba conform varstei cronologice si ceea ce poate el efectiv sa faca. Aceasta este o evaluare care pune 
in discutie coeficientul de dezvoltare al copilului si este pasul de pornire pentru o eventual interventie 
psihologica. Aici se pot evidential intarzierile in dezvoltare, dar si tulburarile de neurodezvoltare. Aceasta 
evaluare se poate face de la varste mici (1 ani si 6 luni), deoarece interventia timpurie asigura o recuperare 
psihomotorie aproape de nivelul varstei. 

Evaluarea psihologica se face atunci cand parintele observa modificarea comportamentului 
copilulului in sensul aparitiei unor temeri, stari de tristete, dificultati de adaptare in grupul de copii, cand 
au avut loc evenimente de viata traumatice. 

Evaluarea psihologica se poate intinde pe parcursul mai multor sedinte in care este necesar sa fie 
prezentisi parintii atat pentru a semnala aspectele care ii ingrijoreaza cat si pentru a fi indrumati cu privire 
la schimbarile pe care le pot face astfel incat starea copilului si a familiei sa se imbunatateasca. 

 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ 
 

GRUPA MARE „PITICII” 
PROF. ÎNV. PREŞC.: BUFNEA ANA-CAMELIA 

GRĂDINIȚA P.P. STEP BY STEP NR. 12 
 
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 
 
TESTUL APLICAT: Forme și culori – pictură 
-  Îmbinarea culorilor ( culori reci şi calde)- ştampilare, dactilopictură, forme spontane.   
MATERIAL DIDACTIC: 
Foi de desen albe, acuarele, pensule, bureţi mici, dopuri de plută, hârtie mototolită. 
OBIECTIVE: 

 Să aplice tehnici învǎţate alternând colori reci şi calde pentru realizarea unor lucrări originale; 
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi artistico-plastice; 
 Să organizeze corect spaţiul de lucru şi să finalizeze lucrarea; 
 Să respecte poziţia corectǎ a corpului faţǎ de suportul de lucru. 

ITEMI DE EVALUARE: 
I1. Realizeazǎ tehnica ştampilǎrii, suflarea petei de culoare, dactilopictura; 4p 
I2. Îmbină culori reci şi calde, utilizează întreaga suprafaţă de lucru ; 4p 
I3. Utilizează corect uneltele de lucru necesare realizǎrii unei lucrǎri; 2p 
 
A-comportament atins – 9-10p 
D- comportament în curs de dezvoltare - 6-8p 
S- necesită sprijin – 4-5 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. BUGA IONELA MĂDĂLINA 
LICEUL TEORETIC ,,IONIȚĂ ASAN”, CARACAL, OLT 

 
Evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune managerială proprie sistemelor socioumane, care solicită 

raportarea rezultatelor obținute, într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în 
vederea luării unei decizii optime. Analiza conceptului de evaluare pedagogică îmbină perspectiva 
sociologică, realizabilă în termeni de sistem, cu cea psihologică, angajată la nivelul procesului de 
învățământ. Ea vizează situația instituțiilor dar și a ,,actorilor educației” implicați în proiectarea și realizarea 
procesului de învățământ care reflectă ,,calitatea sistemului sau a unei părți a sistemului educațional”. 
Aceasta presupune: 

 Măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite la nivel de sistem, 
 Aprecierea acestuia prin obținerea unor dovezi experimentale sau de altă natură, 
 Folosirea datelor respective pentru elaborarea aprecierii finale. (Cristea, Sorin - ,,Dicționar de 

pedagogie”, 2002, p.129). 
Tipurile de evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice de valorificare a 

operațiilor de măsurare-apreciere-decizie integrate/integrabile la nivelul activității didactice/educative. 
Tipologia devenită clasică evidențiază dimensiunea temporală a acțiunii de evaluare care conferă o anumită 
pondere funcțională operațiilor de măsurare-apreciere-decizie. Această tipologie are în vedere evaluarea 
didactică: 

 Inițială, 
 Sumativă, 
 Continuă/permanentă. 
Evaluarea didactică inițială angajează operațiile de măsurare-apreciere-decizie, la începutul 

activității de instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimat 
în termeni de performanțe și competențe actuale și potențiale. 

Acțiunea proiectată și realizată în cadrul evaluării didactice inițiale vizează: 
a) Măsurarea și aprecierea nivelului de pregătire a elevilor înaintea începerii unui ciclu, an, 

trimestru/semestru școlar/universitar, respectiv înaintea începerii studiului unei discipline sau unui grup de 
discipline de învățământ, modul de cunoștințe disciplinare sau interdisciplinare, capitol, subcapitol, grup 
de lecții, lecții etc., 

b) Decizia centrată asupra proiectării activității didactice, realizabilă în funcție de nivelul de pregătire 
a elevilor care marchează linia de start necesară pentru ,,intrarea în sistem” în condiții optime, premisă 
pentru starea viitoare a ,,sistemului” și pentru asigurarea calității ,,produsului” la ,,ieșirea din sistem”. 

Evaluarea didactică inițială îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. Această funcție 
concentrează capacitatea evaluării de a prezice corect desfășurarea activității de instruire, realizabilă în 
anumite limite de timp și spațiu. În acest context, evaluarea didactică inițială este definită și ca evaluare 
didactică predictivă. În mod analogic, testele de cunoștințe elaborate și aplicate special pentru măsurarea 
și aprecierea nivelului inițial de pregătire a elevilor sunt denumite teste predictive. (Cristea, Sorin - 
,,Dicționar de pedagogie”, 2002, p.134-135). 

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 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. 
  



 

 

 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 posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program”. In felul acesta pot fi identificate: 

a)  lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire, 
b) resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

învățare momentane și de perspectivă; 
c) conceptele principale, pe care elevul le stăpânește, cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile 

noi și fondul de reprezentări, care să favorizeze înțelegerea acestora ; 
d) posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev, ținând seama de capacitatea de a lucra independent; 
e) abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor ; 
f) deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare. 
• funcția prognostică, sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițiala 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: 

a) obiectivelor programului următor (viitoarea lecție, capitol ); 
b) conținuturilor absolut necesare; 
c) metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
d) modurilor și formelor optime de organizarea 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 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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EVALUAREA PROGRESULUI LA COPIII CU CES 
 

PROF. BUHASCHI LUDMILA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION PILLAT” DOROHOI 

 
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 întregul demers didactic. 

Cercetările arată faptul că îmbunătățirea învățării prin intermediul evaluării depinde de cinci factori 
cheie:  

 -oferirea unui feed-back autentic elevilor.  
 -implicarea activă a elevilor în propriul proces de învățare.  
 -ajustarea predării pentru a lua în considerare și rezultatele evaluării  
 -recunoașterea influenței profunde pe care evaluarea o are asupra motivației și stimei de sine a 

elevilor, amândouă influențând crucial învățarea.  
 -nevoia elevilor de a se autoevalua și de a înțelege cum pot progresa.  
 Evaluarea adecvată care întărește învățarea tuturor elevilor răspunde următoarelor criterii:  
-este incorporată că element esențial al învățării și predării;  
-implică aprobarea și cunoașterea scopurilor și de către elevi;  
-dorește să-i ajute pe elevi să cunoască și să identifice standardele spre care țintesc;  
-îi implică pe elevi în autoevaluare;  
-furnizează feed- back, etapă urmată de identificarea pașilor următori și a modului în care trebuie 

abordați;  
 -este fundamentată de credința că fiecare elev își poate îmbunătăți performanța;  
 -îi implică atât pe cadrul didactic, cât și pe elevi în revizuirea și reflectarea asupra rezultatelor 

evaluării.  
  Când evaluăm ce a învățat un copil cu CES, trebuie să valorificăm cunoștințele asimilate (ce știu 

elevii?), abilitățile dobândite în timpul unei lecții (ce fac elevii?) și nu în ultimul rând să valorizăm 
cunoștințele și abilitățile pe care le au ( ce fac cu ceea ce știu?).  

 Testele pentru copiii cu CES trebuie să fie adaptate nevoilor și posibilitătilor lor. În conceperea unui 
test se ține cont de:  

• diagnostic  
 Diagnosticul este un instrument indispensabil de lucru, pentru că oferă informații specifice despre 

ceea ce poate sau nu să facă copilul 
• rapoartele de evaluare diverse  
 Rapoartele de evaluare de la psiholog, de la logoped, de la educatoare / educator sau de la învătătoare 

/ învătător cuprind adesea detalii specifice despre copil, care pot fi de mare folos în procesul educațional. 
Spre exemplu, un copil care poate reține conținutul unei lecții atunci când această lecție i se citește sau i se 
prezintă, simplificat sau nu, dar nu poate scrie, poate fi testat oral, cadrul didactic marcând pe foaia de 
testare răspunsurile corecte. Dacă este nevoie de evidențe pentru inspectori sau alte verificări instituționale, 
cu acordul părintilor, răspunsurile orale ale copilului se pot înregistra și păstra laolaltă cu celelalte țeste ale 
clasei, dar pe suport digital.  

• observația asupra copilului din perioada de acomodare  
 Interacționând cu copilul, observându-l și atât în cadrul activitătilor nestructurate (în pauze), cât și la 

oră, putem observa cum interactionează cu colegii, pot fi identificate situațiile care îl motivează, abilitățile 
acestuia, aspecte care trebuie avute în vedere atunci când proiectăm lecțiile sau probele de evaluare.  

• sugestiile părinților  
 Putem apela la părinti, întrucât aceștia își cunosc cel mai bine copilul și mulți dintre ei sunt dispuși 

să ofere cafrului didactic informații prețioase despre copil.  
 Alegerea celor mai adecvate metode și instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 

vederea realizării unui demers evaluativ pertinent și util, cu atât mai mult în cazul evaluării elevilor cu 
deficiențe mintale moderate și severe. 



 

 

 Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic “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 urmarit”.  

 Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul 
ia la cunostintă sarcină de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât și 
demersul inițiat pentru a atinge scopul propus".  

 Metode și instrumente de evaluare tradiționale aplicabile la elevii cu deficiență mintală:  
 1.Probe orale: conversația de verificare (prin întrebări și răspunsuri), conversația cu 
suport vizual, redarea/repovestirea, descrierea și reconstituirea, completarea unor dialoguri 

incomplete.  
2.Probele scrise: activitatea de muncă independența în clasă  
 3.Probe practice: confecționarea de obiecte, realizarea de desene/picturi, jocul de rol, jocuri 

sportive  
 Metode și instrumente de evaluare complementare:  
 -observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor (prin fișa de evaluare, lista de 

control/verificare)  
 -portofoliul (produsele activității)  
 -proiectul colectiv/în parteneriat -excursii tematice  
 Cercetările indică faptul că există riscuri ale evaluării, printre care se numără:  
 -tendința cadrelor didactice de a evalua cantitatea de muncă și modul de prezentare, în defavoarea 

calității învățării;  
 -un mai mare grad de atenție acordat notării, ceea ce tinde să scadă încrederea de șine a elevilor, în 

loc să se ofere sfaturi de îmbunătățire a evoluției;  
-accentul pus pe comparațiile făcute între elevi, ceea ce îi demoralizează pe elevii care au mai puține 

succese;  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 
 

PROF. BUICĂ ADRIANA, 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ, JUD. OLT 

 
Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastră de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, 

deoarece ne permite să ne identificăm punctele slabe şi apoi să le corectăm. Evaluarea, alături de predare 
şi învăţare, reprezintă o componentă 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. Metodele de evaluare indică calea prin care 
profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică punctele tari şi punctele slabe ale procesului 
didactic. 

În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații 
eficiente între predare-învățare-evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalității elevilor. 

Măsurarea rezultatelor învățării este o operație distinctă față de utilizarea metodelor de verificare și, 
totodată, o componentă a evaluării. Efectuarea măsurătorilor presupune ca instrumentele de evaluare să 
întrunească anumite calități concretizate în bareme, raportate la capacitățile și atitudinile consemnate în 
obiectivele operaționale ale lecției de geografie. 

 Se apreciază, astfel, că un instrument de evaluare este valid dacă măsoară ceea ce s-a predat și învățat. 
Fidelitatea este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru validitate, în sensul că testul poate măsura și 
altceva decât a fost destinat să măsoare. 

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 
metode alternative se numără: portofoliul, proiectul, observarea sistematică a elevului, referatul, studiul de 
caz, eseul, tehnica 3-2-1, investigaţia, metoda RAI, interviul şi autoevaluarea. 

Evaluarea în învățământul tradițional măsura şi aprecia cunoştinţele elevilor şi punea accentul pe 
aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul, pe când evaluarea modernă măsoară şi 
apreciează capacităţile elevilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul) şi pune accentul pe elementele de ordin 
calitativ. Metodele tradiţionale au fost consacrate în timp şi sunt utilizate cel mai frecvent deoarece acestea 
asigură cadrului didactic un control mare asupra nivelului de pregătire a clasei, o apreciere amănunţită, o 
ierarhizare, dar şi o sancţionare. 

Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea instructiv-
educativă. 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. 

 Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă posibilitatea elevilor de a se exprima în scris, 
fără intervenţia profesorului. Această metodă se concretizează prin: lucrări de control curente, 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. 

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, geografie, 
informatică. Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece 
produsele realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. 



 

 

Metodele moderne/alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actuală în învăţământul 
românesc sunt: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor 
didactice, referatul, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 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, ori 
simultan, ori în completarea celor tradiţionale. 

Utilizarea metodelor alternative de evaluare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare. 

În ultimii ani s-a constatat că 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 faptul 
că evaluatorul nu poate ştii exact care este contribuţia fiecărui elev la proiect. 

Deoarece şi metodele de evaluare moderne au anumite lipsuri, dezavantaje, este necesară 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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METODE ȘI TEHNICI MODERNE DE EVALUARE LA ORELE DE LIMBA 
ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF. BUICĂ CONSTANTIN, 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” BALȘ, JUD. OLT 
  
Metodele de evaluare indică demersul prin care profesorul cântărește performanţele elevilor, 

identifică punctele tari şi punctele slabe ale procesului didactic. Preocupările insistente privind procesele 
evaluative sunt stimulate de recunoașterea faptului că, evaluarea este o componentă esențială a activității 
de învățământ, în general, și a procesului didactic, în special.  

Actul evaluării reprezintă un proces continuu, formal sau informal, de apreciere a calității, a 
importanței sau a utilității activității de predare – învățare, proces desfășurat din nevoia cotidiană de 
selecție, de comparare sau de ameliorare a acesteia. O evaluare corectă presupune: definirea și formularea 
cât mai obiectivă a caracteristicilor procesului evaluat, identificarea celor mai relevante tehnici și 
instrumente de evaluare. 

Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actuală 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 vis 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 utilă în situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însă are şi dezavantajul că este mult 
prea subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor metode de evaluare. 

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 și opinia 
elevului cu privire la problema 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 urmărirea evoluţiei elevului de la un semestru la altul, de la un an la altul, sau chiar de la un 
ciclu de învăţământ la altul. 

Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluare, 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 timp pentru realizare. 

 Această formă de evaluare este preferată în ultimii ani 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; lucrul în echipă (în cazul proiectelor în echipă); capacitatea 
de a susţine proiectul realizat, evidenţiind 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 repetată a proiectelor în faţa clasei), dezvoltă 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 elevi 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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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE  
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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 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 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).  

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), 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. 

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; ♦ evaluare specifică. 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica: ♦ evaluare diagnostică; ♦ evaluare 
predictivă. 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, ♦ evaluare formativă; ♦ evaluarea sumativă. 
4. După autorul care efectuează evaluarea, există: ♦ evaluare internă, ♦ evaluarea externă, ♦ 

autoevaluare. 
5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între: ♦ evaluarea preponderent 

pedagogică și evaluarea preponderent psihologică. 
6. După obiectul evaluării: ♦ evaluarea procesului de învăţare (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 performanţele 
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 – rezultatele 
sunt cuantificabile 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.  

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 formativă 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.”  

Evaluarea formativă “realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de învăţare, 
depistând “lacunele în însuşirea conţinutului” şi “dificultăţile de învăţare” (I.T. Radu, 2000) 

“Realizarea ei presupune din partea profesorului un rol din ce în ce mai activ în învăţare. El trebuie 
să supravegheze activitatea elevilor, să comenteze explicaţiile acestora şi să-i orienteze diferențiat pe cei 
care comit erori sau întâmpină dificultăţi” 



 

 

Evaluarea formatoare este mult mai eficientă pentru că vine din propria iniţiativă a celui care învaţă 
şi se implică în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporindu-şi în acelaşi timp capacităţile de 
autoevaluare. Pentru acesta este necesar ca profesorul să deţină o serie de tehnici prin care să-i înveţe pe 
elevi să înveţe, modalităţi prin care elevul să se simtă activ şi să-şi poată evalua propriile activităţi. 
Evaluarea formatoare are rol de reglare şi autoreglare a activităţii cu sprijinul ambilor parteneri ai acţiunii 
educaţionale. 

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. 

Astfel, cadrul didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând metodele şi 
instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare 
(observarea sistematică şi directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, proiectul 
de cercetare, portofoliul, studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale). 

12. Evaluarea tradițională tinde să fie înlocuită cu evaluarea alternativă, dialogată, (“dialogical 
evaluation”) 

 Alte metode de evaluare 
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: • observarea; • referatul; • eseul; • fişa de evaluare; • chestionarul; • 
investigaţia; • proiectul; • portofoliul; • disertaţia/lucrarea de diplomă. 

 OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a elevului 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 (exemplu: stimularea interesului elevilor 
pentru o anumită disciplină; ameliorarea rezultatelor şcolare; creşterea caracterului aplicativ al predării şi 
învăţării); să se efectueze sistematic, pe o perioada mai îndelungată (semestru sau an şcolar); să se 
înregistreze operativ, într-o fişă specială sau într-un caiet, rezultatele observării. 

 REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la 
formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevilor din clasele mari sau ale 
studenţilor), este şi o posibilă probă 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. 

 ESEUL, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi cât mai incitant, 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. 

 FIŞA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli de hârtie A4 sau A5 (în funcţie 
de numărul şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit), pe care sunt formulate diverse exerciţii şi probleme 
ce urmează a fi rezolvate de elevi în timpul lecţiei, de regulă după predarea de către profesor a unei secvenţe 
de conţinut şi învăţarea acesteia, în clasă, de către elevi. 

 CHESTIONARUL, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca 
metodă de cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când 
profesorul doreşte să obţină informaţii 

despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de predare şi de evaluare. 
 INVESTIGAŢIA (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de regulă, ca metodă de învăţare, 

pentru a-i deprinde pe elevi să gândească şi să acţioneze independent, atât individual cât şi în echipă. 
 PROIECTUL are, de asemenea, un dublu rol: el poate fi folosit cu elevii din clasele mari de liceu 

şi cu studenţii pentru învăţarea unor teme mai complexe, care se pretează la abordări pluridisciplinare, 
interdisciplinare şi transdisciplinare sau ca metodă de evaluare (pe parcursul instruirii sale) sumativă.  

 PORTOFOLIUL, este o metodă de evaluare mai veche, folosită, îndeosebi, în învăţământul primar, 
unde învăţătorii le cereau elevilor să realizeze o seamă de lucrări, pe parcursul instruirii, care constituiau 
un fel de carte de vizită a lor.  
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Într-o lume aflată în continuă schimbare este evidentă necesitatea adaptării procesului intructiv-

educativ astfel încât acesta să fie eficient şi atractiv pentru actuala generaţie de elevi. 
 În ultimele decenii, sub impactul dezvoltărilor înregistrate în domeniul psihologiei învăţării, al teoriei 

curriculum-ului şcolar ca şi al unor experienţe în direcţia optimizării actului educaţional, teoria şi practicile 
evaluării în procesul de învăţământ cunosc orientări şi accente astfel încât să ofere informaţii cât mai precise 
cu privire la calitatea demersului didactic.  

După modul de integrare a verificării şi evaluării în procesul de învățământ distingem mai multe 
forme de evaluare, în acest articol accentul punându-se pe evaluarea inițială. 

Evaluarea ințială este realizată cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la începutul 
programului de lucru, inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Ea constituie una dintre 
premisele conceperii programului de instruire școlar. Performanțele elevilor în perioada precedentă 
reprezintă primele informații referitoare la capacitatea lor generală de învățare. 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 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 și 
ieșire, cât și cele procesuale (obiective, conținut, metode, transformări etc.). Un obiectiv foarte important îl 
reprezint 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. 

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. Astfel, 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. 

 Pentru cunoașterea faptului dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare înțelegerii 
conținutului programului care urmează, este utilă evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă 
prin probe scrise. Teoretic, evaluarea predictivă ar trebui să prefațeze realizarea fiecărui obiectiv, practic 
însă ea se produce în secvența introductivă din lecție. 

La disciplina matematică predomină evaluarea inițială sub forma testelor scrise. În elaborarea testelor, 
profesorul parcurge următoarele etape: stabileşte obiectivele şi conținutul, pe care îl structurează logic, 
formulează întrebări (itemi) pe baza obiectivelor şi a conținutului lecțiilor, precizează exercițiile şi 
problemele de rezolvat şi fixează punctajul pentru acestea.  

În funcție de tipul răspunsurilor, testele pot fi cu:  
• răspunsuri deschise, care stimulează creativitatea, judecata, spiritul critic, răspunsurile fiind 

formulate în întregime de elevi. Se pot folosi itemi sub formă de redactare (elevii rezolvă o problemă sau 



 

 

un exercițiu, respectând etapele de rezolvare) sau itemi cu răspunsuri scurte (se recurge la propoziții sau 
fraze scurte); 

 • răspunsuri închise, unde se pot întâlni itemi tip alegere multiplă (se oferă mai multe soluții din care 
doar una este corectă), itemi tip adevărat-fals, itemi pereche (elevii trebuie să găsească noțiuni sau idei 
corelate cu cele prezente în întrebări). 

 Indicele de eficiență al unui test se stabileşte pornind de la măsura în care itemii permit stabilirea 
unei ordonări valorice a elevilor.  

 
Bibliografie 
1. C.T. Dan, S.T. Chiosa- Didactica matematicii, Ed. Universitaria, Craiova, 2008 
2. C. Cucoș- Teoria și metodologia evaluării, Ed. Polirom, Iași, 2008 
3. E. Păun- Evaluarea învățământului. Probleme fundamentale ale pedagogiei, E.D.P., București, 

1982 



 

 

TEST D’ÉVALUATION INITIALE 
XII 

 
BULGARIU ALINA 

 
 I . Lis attentivement le texte ci-dessous !  
 
 « De nos jours, les activités de loisirs (culturelles, sportives) deviennent plus diverses et plus 

nombreuses. Elles varient avec l’âge, le sexe (de moins en moins), selon les milieux sociaux et 
professionnels, l’endroit où l’on habite, les goûts et les intérêts de chacun et le temps dont on dispose. La 
fin de semaine est agréable pour ceux qui ne travaillent pas le samedi (ils sont de plus en plus nombreux). 
Il y a les courses à faire, mais après, tout est possible. Faire du sport, bricoler, écouter de la musique, aller 
au cinéma ou au théâtre etc. Et le dimanche matin, la grasse matinée.  

Ceux qui ont décidé de changer d’air, vont dans leur maison de campagne, les autres font du sport ou 
du tourisme. Les petites vacances sont l’occasion pour plus longs déplacements : rencontres avec la famille, 
stage culturel ou sportif, voyage touristique en France ou à l’étranger. » ( D’après : Rendez-vous en France) 

 
A) Réponds aux questions suivants et justifie !:  
1. Comment sont de nos jours les activités de loisirs ?  
2. De quelles activités du week-end parle-t-on dans ce texte ? Laquelle préfères-tu ? Justifie ton choix 

! 
3. Est-ce que ces activités sont variables ? Justifie ! 
 
B) Dresse une liste de dix verbes à l’infinitif qui expriment des activités de week – end ! 
 
C) Exprime tes activités de fin de semaine en utilisant 4 verbes différents de la liste réalisée : a) au 

futur (2 verbes) : et b) au passé composé(2 verbes).  
 
BAREM DE CORECTARE pentru clasa a XII a (L2)  
 
Subiecte: 
I: 60 puncte 
 A: {1 , 2, 3 } > 3 x 10 p.(5 p. răspuns+ 5 p. Justificarea) = 30 puncte 
 B: 10 x 1 p. = 10 puncte 
 C: 2 x 10 p (8p. corectitudine+2 p.originalitate)=20 puncte 
 
 II. 30 puncte 
a) formule 2x 4 p. = 8 puncte ; 
b) conţinut : = 16 puncte ; 
c) originalitate : = 3 puncte ; 
d) respectarea cerintei := 3puncte. 
 
 Of. 10 puncte 
 Total : 100 puncte 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BURCĂ ANIȘOARA 
GRĂDINIȚA CU P.N. PRISACA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU,  
JUD. BACĂU 

 
 
 „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;  
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ:  
BURCEA ANDREEA MADALINA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
LOCALITATEA: ALEXANDRIA JUDEŢUL: TELEORMAN 

 
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:  

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. 

 
Bibliografie: 
 Alois Gherguţ, Evaluare şi intervenţie psihopedagogică, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
 Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATE ȘI IMPORTANȚĂ 
 

PROF. BURCI ADRIANA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 „ION MINULESCU” CONSTANȚA 

 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia. 
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. 

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. 

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. 

 
Bibliografie: 
1.Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
2.Radu, Ion T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981. 
3.Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VOICULESCU”, 
COMUNA PÎRSCOV, JUDEȚUL BUZĂU 

PROF. LIMBA ENGLEZĂ, BURIU ROXANA 
 
 Literatura de specialitate împarte tehnicile de evaluare în tehnici obiective, ce folosesc un model 

complet al răspunsului corect- răspunsuri închise- și tehnici subiective, ce se bazează pe răspunsurile 
deschise. Itemii obiectivi sunt acei itemi care testează preponderent cunoștințele de gramatică și vocabular. 
Cei mai utilizați itemi obiectivi sunt: itemii cu alegere multiplă, itemii care presupun schimbarea unor 
cuvinte, itemii propozițiilor întrerupta, itemii de combinare și adăugare, itemii de clasare, itemii de 
asociere/împerechere, itemii de ordonare, itemii cu alegere duală, itemii de recunoaștere a greșelilor. De 
aceea, dacă dorim o testare obictivă, fiecare item trebuie construit cu atenție, incercându-se anticiparea 
reacțiilor celor testați. Un test obiectiv va fi un test slab dacă itemii sunt prost construiți, deprinderi și zone 
nerelevante sunt accentuate în test numai pentru că sunt „testabile”, testul se restrânge la utilizarea limbii 
și neglijează deprinderile de comunicare implicate. 

 Indiferent de nivelul la care se derulează (preprimar, primar, gimnazial), activitatea de învățare 
implică o relaţie între predare–învăţare–evaluare. Prin evaluare, se înţelege actul didactic complex, integrat 
acestui proces, care asigură evidenţierea cantitativă a cunoştinţelor şi valoarea, nivelul şi performanţele, 
eficienţa acestora la un moment dat. 

 Există metode tradiționale, consacrate de evaluare, dar și metode noi, cunoscute ca alternative sau 
complementare, ce aduc dinamism și varietate activității de evaluare prin faptul că pun accentul pe 
individualitate celor evaluați. O evaluare eficientă va utiliza acele metode care conduc la măsurători corecte, 
cât mai apropiate de realitate.  

 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. 

 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 (...)". 

 Metode şi instrumente tradiţionale sunt: probele orale ( conversaţia de verificare -prin întrebări şi 
răspunsuri, cu suport vizual, 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) si 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.). Metode şi instrumente complementare sunt: observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

 După funcţiile pe care le îndeplineşte în optimizarea parametrilor generali ai dezvoltării copilului, 
formele de evaluare sunt: evaluare iniţială, evaluare continuă (formativă, de progres), evaluare sumativă 
(cumulativă).  

 Evaluarea presupune estimarea valorică, aprecierea rezultatelor prin atingerea scopurilor şi a 
obiectivelor propuse, în vederea adoptării unor decizii pentru reglarea, ameliorarea, perfecţionarea continuă 
a activităţii, oferă soluţiile de perfecţionare a activităţii de predare – învăţare. Evaluarea, ca activitate în 



 

 

sine, cuprinde trei etape principale: măsurarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând 
instrumente adecvate scopului urmărit, aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de 
corectare și notare, descriptori de performanță, etc.) și formularea concluziilor desprinse în urma 
interpretării rezultatelor obținute în vederea adoptării deciziei educaționale adecvate. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

BURLACU OANA 
 
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. 

Evaluarea iniţială are următoarele 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 trebuie 
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. 

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 compararea ceea ce este predat cu ceea ce a 
învățat.  

Când un elev sosește pentru prima dată la școală este important și necesar să se efecteze colectarea 
de date extinse. 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 se obține 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar 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 trebuie să știm 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. 

 Acest tip de evaluare oferă elevului și cadrului didactic o reprezentare a potențialului de învățare, 
dar și a eventualelor lacune care ar trebui completate ori a unor aspecte care necesită să fie corectate sau 
îmbunătățite. Evaluarea inițială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor și nici 
ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare sau apreciere. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC  
 

PROF. INV. PRIMAR BURNAR MARIA VALERICA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,, LIVIU REBREANU” MAIERU 

 
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. 

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. 

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 INIȚIALĂ CA INSTRUMENT DE VERIFICARE ȘI NOTARE 
DUPĂ SCOPUL URMARIT 

 
PROF. BURSUC MANUEL 

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG – JIU, JUD. GORJ 
 
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). 
CA PRINCIPIU AL 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 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. 

FUNCTII ÎNDEPLINITE 
 Evaluarea iniţială: 
- funcţie diagnostică; 
- funcţie prognostică. 
MODALITATI DE REALIZARE 
 Evaluarea iniţială: 
- harta conceptuală; 
- investigaţia; 
- chestionarul; 
- testele. 
AVANTAJE 
 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. 

 
DEZAVANTAJE 
 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 inițială reprezintă o componentă stabilă a procesului de învațământ, având preponderent 

un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. 
 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. BURSUC ALINA-IOANA, S.P.S BISTRIŢA, COSTEŞTI 
 
Aşa cum ne indică şi numele, evaluarea iniţială (predictivă) este folosită la începutul unei perioade 

de instruire, cu scopul de a stabili nivelul la care se află elevii. Identificarea lacunelor elevilor uşurează 
procesul educativ, permiţând profesorilor să elaboreze planuri de instruire potrivite.  

Cu ajutorul evaluării iniţiale, profesorul de limba şi literatura română de la ciclul liceal şi profesional 
identifică noţiunile de limbă şi literatură dobândite nu numai în ciclul gimnazial, ci şi în clasele primare. 
Fiind limba maternă şi una dintre materiile „de bază”, limba şi literatura română este (şi trebuie să fie) 
disciplina prin care elevii îşi formează priceperile şi deprinderile de exprimare corectă, atât orală cât şi 
scrisă, competenţă cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii. 

Profesorul de limba şi literatura română poate face „o măsurare” completă doar atunci când aplică 
atât teste scrise, cât şi examinări orale. Astfel, rezultatele evaluării sunt precise şi permit evaluatorului să-
şi ierarhizeze grupa/clasa, să iniţieze programe individuale şi de grup pentru obţinerea progresului şcolar. 
Prin examinarea orală elevii demonstrează nu numai deprinderile lor de exprimare corectă, ci şi imaginaţia 
şi gradul de sociabilitate. Examinarea scrisă completează informaţiile despre fiecare elev în parte, 
profesorul având o evaluare de ansamblu. 

Atunci când rezultatele evaluării sunt sub nivelul la care ar trebui să se afle elevul, îndrumătorul 
întocmeşte un plan remedial, un plan prin care educabilul să dobândească abilităţile care-i lipsesc. Dacă 
rezultatele evaluării sunt cele aşteptate, atunci profesorul poate continua procesul instructiv-educativ, elevul 
având motivaţie mai mare atunci când rezultatul muncii sale este pe măsura efortului depus. Astfel, 
evaluarea iniţială are, pe lângă funcţiile diagnostică şi prognostică, şi funcţia motivaţională. Dacă în 
procesul educativ (şi nu numai) avem, din partea elevului, factorul motivaţional, atunci puţine bariere stau 
în calea formării elevului. Este important ca evaluarea fiecărui elev să fie corectă, realistă. 

Evaluarea iniţială ajută elevii să-şi inventarieze propriile achiziţii, profesorii inventariază capacităţile 
elevilor, iar împreună lucrează pentru perfecţionarea procesului de instruire. 

 
Bibliografie: 
*Cucoş, Constantin, Pedagogie, Polirom, Iaşi, 1998; 
*Goia, Vistian , Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura 

Dacia, 2002; 
*Parfene, Constantin , Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, 

Editura Polirom, 1999; 

*Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Iaşi, Editura Polirom, 2006. 
 

 
 



 

 

INVESTIGAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DE 
COMUNICARE PRIN EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
GIANINA BURUIANĂ 

PROFESOR LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 
 PIATRA NEAMȚ 

 
Odată cu reforma învățământului, a intrat aproape în limbajul de lemn formularea că „scopul educației 

românești este dobândirea de competențe și nu acumularea de cunoștințe”. Recunosc că și eu, fără a 
demoniza achiziționarea de cunoștințe (și mai ales formarea unei solide culturi generale), sunt adepta 
acestei concepții, tânjind spre un pas înainte, către învățământul modern, în contrasens cu cel tradițional. 
Aceeași idee împărtășește și Constantin Cucoș, unul dintre marii noștri specialiști în științele educației, care 
confirmă că „educația școlară nu ar trebui să se mai bazeze pe îngurgitarea de cunoștinte, pe memorarea 
mecanică a unor idei, ci pe formarea unor deprinderi, a unor comportamente vizibile în plan pragmatic”. 

De fapt o privire mai profundă asupra acestei problematici arată că există o falsă opoziție între 
cunoștințe și competențe, asemănătoare celei dintre știință și religie. Competențele nu se pot forma decât 
dacă au la bază un set de cunoștințe, care trebuie însă bine însușite - și nu memorate mecanic - și apoi 
transformate în ceva legat de realitate. Vizionarul filozof Montaigne afirma încă din secolul al XVI-a că 
este foarte important ceea ce putem face cu ceea ce știm și că, benefică pentru cel care învață, dincolo de 
multilateralitatea cunoașterii, este multilateralitatea putinței de a cunoaște sau întreprinde. 

După aceste considerații legate de viziunea actuală asupra procesului instructiv educativ aduc în 
discuție importanță evaluării inițiale pentru a demonstra apoi că însăși aceasta poate fi o practică de 
îmbogățire a elevilor în anumite competențe. 

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Prof. univ.dr. 
Sorin Cristea apreciază că „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; avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare 
de clasa de elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive și de competenţe 
dobândite în timp, la un nivel adecvat în raport de disciplina şi treapta de învăţământ respectivă şi de vârsta 
şcolară şi psihologică”. Așadar evaluarea inițială poate urmări formarea unei idei obiective a cadrului 
didactic și asupra unor competențe obținute anterior de elevi și necesare demersului pedagogic viitor. Spun 
aceasta deoarece, de multe ori se pornește de la părerea greșită, că evaluarea inițială ar urmări doar bagajul 
de cunoștințe cu care pornește elevul la începutul anului școlar. 

Predau mai multe discipline de turism la Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra Neamț 
și voi prezenta în continuare modul cum am conceput evaluarea inițială pentru grupa cu care lucrez la 
disciplina „Etică și comunicare profesională”, ce se predă la clasa a X-a, specializarea „Turism și 
alimentație”. Menționez că disciplina este prevăzută cu două ore de teorie și o oră de laborator tehnologic 
cu clasa împărțită în două grupe (12-15 elevi), iar demersul meu aparține segmentului de laborator 
tehnologic. 

Așadar, cum era și firesc în conformitate cu disciplina sus menționată, am alocat prima oră a anului 
școlar pentru sondarea competențelor de comunicare ale elevilor și mai presus, ale celor de comunicare 
asertivă, cunoscut fiind că unii oameni se nasc cu această calitate; în plus, cel puțin la una din disciplinele 
din curriculum de clasa a IX-a se face referire la comunicare (Calitatea în turism și alimentație).  

Raportat la elevi, am în gând, de fiecare dată când încep o lecție de comunicare (și nu numai), trei 
axiome esențiale ale lui Watkowick: 

a) Este imposibil să nu comunicați. Chiar dacă limbajul verbal este mut, și aceasta poate spune mult, 
și poate fi un răspuns; în plus există o varietate de semnale non-verbale, în special expresia facială și 
limbajul corpului, care dau o imagine asupra eficienței comunicării profesorului. 

b) Oamenii reacționează în funcție de experiența lor de viață și nu de realitatea obiectivă. De aceea 
reacțiile elevilor trebuie privite nuanțat și raportate la vârsta lor, mediul din care provin, și în general de 
întregul set de trăiri anterioare. 



 

 

c) Harta ta nu este teritoriul tău. Altfel spus, percepția fiecăruia asupra lumii - harta lui, este una 
subiectivă și nu coincide cu teritoriul însuși. 

Revenind la subiectul evaluării inițiale, am lansat către elevi următoarea temă: „Sunteți în curtea 
școlii și fumați. Unul din profesori vă surprinde și dorește să vă ducă la direcțiune, pentru a propune 
scăderea notei la purtare. Alcătuiți un discurs prin care să-l determinați să vă ierte.” 

 Fără a le oferi nici un fel precizări legate de tehnica discursului, elevii au realizat comunicări foarte 
simple de genul: „Domnule profesor îmi pare foarte rău pentru greșeala mea și promit că nu se va mai 
repeta. Vă rog să mă iertați.” 

 Am continuat exercițiul de comunicare și am solicitat elevilor să dezvolte puțin expunerea, având 
în vedere câteva elemente de impact ale comunicării, cum ar fi: potrivirea limbajului la nivelul audienței, 
logica exprimării, claritatea mesajului, conciziunea. De data aceasta am obținut relatări mai bune cum ar fi: 
„Stimate domnule profesor, recunosc că m-ați surprins asupra unui fapt interzis prin regulamentul de 
funcționare al școlii noastre. Îmi recunosc greșeala și îmi dau seama că este de datoria dvs. de a mă 
prezenta în fața direcțiunii pentru a primi pedeapsa pe care o merit. Dar având în vedere că este prima 
dată când fac această greșeală v-aș ruga respectuos să mă iertați.” M-a surprins faptul că din tot ce am 
pretins anterior, elevul s-a aplecat în mod special asupra adaptării limbajului la nivelul audienței, încercând 
o adresare foarte politicoasă, care să pună profesorul și poziția lui în valoare. 

 Mai departe, pentru perfecționarea discursului, am dat un nou feed-back, și le-am prezentat trei 
trucuri ale unei prezentări eficiente: argumentarea, exemplul, comparația. Rezultat: „Stimate domnule 
profesor, recunosc că m-ați surprins asupra unui fapt interzis prin regulamentul școlar, dar să știți că 
această practică este folosită și de alți elevi ai școlii noastre. În comparație cu aceștia eu fumez foarte rar 
în curtea școlii și asta s-a întâmplat acum, pentru că sunt foarte supărat că am luat o notă mică, ce mi se 
pare nejustificată. Îmi recunosc greșeala dar nu cred că măsura pe care vreți să o luați va duce la 
rezolvarea problemei. Îmi cer scuze față de dvs. și v-aș ruga respectuos să mă iertați de data aceasta pentru 
că, nota la purtare este foarte importantă pentru mine deoarece eu vreau să urmez studii militare, la care 
se solicită nota 10 la purtare. Vă mulțumesc pentru înțelegere!” Am ales acest discurs care este foarte bun, 
deoarece elevul manifestă un talent înnăscut pentru comunicarea asertivă, pentru că transmite mesajul într-
un mod echilibrat, își exprimă corect și cu ușurință punctul de vedere și interesele fără a le nega pe ale 
altora și este orientat spre găsirea de soluții. De asemenea s-a gândit să mulțumească, ceea ce este absolut 
necesar dar omis de multe ori și în rândul adulților.  

Iată cum, într-o simplă secvență de evaluare inițială se pot transmite elevilor multe informații despre 
modul corect de comunicare și se pot îmbunătăți aceste abilități. Recunosc că rezultatele obținute de mine 
de la copii mi-au depășit așteptările, imaginea pe care mi-am format-o despre ei este una favorabilă iar 
premisele de la care pornesc în studiul noii discipline sunt cât se poate de optimiste. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

ÎNVĂȚĂTOR: BURZO MARIUS ION 
ȘCOALA PRIMARĂ SFERA, BISTRIȚA, BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
 La nivelul activităţii instructiv-educative, în funcţie de zona sa de aplicabilitate, evaluarea este 

concepută sub forma următoarelor ipostaze: evaluarea randamentului şcolar al elevilor, evaluarea activităţii 
didactice a profesorilor, evaluarea programelor educaţionale, evaluarea instituţiilor de învăţământ şi 
evaluarea sistemului de învăţământ. Evaluarea didactică este, în linii generale, 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”. Performanţa şcolară depinde atât de aptitudinile elevului cât 
şi de capacitatea acestuia de a le mobiliza. Privită în acest context, performanţa şcolară include în 
componenţa sa trei subdomenii: volumul de informaţie, gradul de înţelegere al respectivei informaţii şi 
capacitatea de aplicare practică a acesteia.  

 Procesul evaluativ necesită parcurgerea următoarelor etape: verificare, măsurare, semnificare și 
argumentare. Metodele de verificare sunt structurate fie în funcţie de modalităţile concrete de obiectivare a 
performanţelor şcolare ale elevilor (orale, scrise, analiza produselor activităţii) fie în raport cu gradul de 
specificitate al direcţionării sarcinii (verificare nediferenţiată, verificare individualizată). Diversele funcţii 
şi forme ale evaluării şi autoevaluării didactice se constituie într-un important instrument de lucru în ceea 
ce priveşte asigurarea unui feed-back eficient al procesului instructiv-formativ. Despre formele sau funcțiile 
evaluării se discută constant însă, rolul autoevaluării realizate de către fiecare elev este trecut în plan secund 
sau nu i se acordă importanța cuvenită.  

 Structura clasică a sistemului de învăţământ este centrată preponderent pe acţiuni externe elevului, 
căruia i se conferă o poziţie caracterizată de pasivitate în raport cu activismul profesorului. Ignorarea 
demersului auto-evaluativ al elevului riscă să transforme evaluarea didactică într-un conglomerat apreciativ 
incapabil de a interfera cu interioritatea elevului. Acest fapt ne obligă la regândirea structurii procesului de 
învăţământ de o manieră care să includă în componenţa sa şi autoevaluarea didactică realizată la nivelul 
elevului. Demersul auto-evaluativ al elevului este supus atât acţiunii unor determinanţi interni (nivel 
aspiraţie, nivel expectanţe imediate, estimarea dificultăţii sarcinii şi estimarea potenţialului propriu) cât şi 
unor determinanţi externi (demersul evaluativ al profesorului, status-ul şcolar, status-ul filial). 

 În urma celor prezentate anterior putem percepe evaluarea inițială din dubla perspectivă: strategia 
evaluativă inițială (cadrul didactic) și strategia auto-evaluativă prospectivă (elevul). 

Strategia evaluativă iniţială, care permite profesorului stabilirea cu suficientă exactitate, la începutul 
unei etape de instruire, a nivelului de pregătire al elevilor, îşi dovedeşte utilitatea din două puncte de vedere: 
în primul rând oferă prilejul identificării din start 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.  

 Strategia auto-evaluativă prospectivă este utilizată de către elev la începutul parcursului unei etape 
de instruire şi vizează estimarea măsurii în care propriile aptitudini şi capacităţi dobândite anterior îi permit 
să se angajeze cu succes în abordarea sarcinilor ulterioare. Acest tip de strategie auto-evaluativă serveşte 
elevului la planificarea pe viitor a efortului său şcolar. 

 Includerea explicită a autoevaluării didactice în cadrul componentelor procesului de învăţământ se 
dovedeşte nu numai utilă ci şi necesară. Cunoaşterea şi valorificarea potenţialului didactic subsumat 
demersului auto-evaluativ al elevului poate contribui la optimizarea şi eficientizarea de nivel superior a 
procesului instructiv-educativ.  

 Demersul auto-evaluativ al elevului şi evaluarea didactică realizată de către profesor constituie, la 
nivelul procesului de învăţământ, elemente aflate într-o complexă relaţie de interdeterminare. Abordarea 
lor izolată sau ignorarea uneia dintre aceste două componente poate induce erori interpretative majore. Deşi 
aceste două procese se derulează la nivelul unor individualităţi distincte, elevul şi respectiv profesorul, ele 
au un referenţial comun şi anume performanţele şcolare. Mai mult, atât autoevaluarea cât şi evaluarea 



 

 

didactică, indiferent de forma specifică de manifestare şi de intenţionalitatea asociată, au ca scop final, 
explicit sau implicit, optimizarea desfăşurării actului didactic, considerent ce face necesară abordarea 
autoevaluării şi evaluării didactice din perspectiva relaţiei care se instituie între aceste două procese şi a 
dinamicii ce caracterizează această relaţie. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
 

BUTAN CRISTINA, 
SCOALA GIMNAZIALA UNIREA, BRANISTEA 

 
 Metodologia evaluarii rezultatelor scolare cuprinde mai multe forme si metode care pot fi grupate 

din perspectiva unor criterii variate. Astfel, dupa natura probei, distingem : verificarile orale, verificarile 
scrise, practice, iar dupa unii autori si verificarile cu ajutorul ordinatorului. 

 Verificarea orala se realizeaza mai ales, prin intrebari – raspunsuri si prin indeplinirea unor sarcini 
de lucru, oral sau in scris (la tabla). Verificarea orala se intrepatrunde cu demersurile de predare – invatare 
incat, adesea, functiile de instruire si cea de evaluare nu pot fi disociate. Din cauza fidelitatii si validitatii 
scazute, verificarea orala nu se recomanda in examenele concurs, fiind inca frecvent utilizata in examenele 
semestriale/anuale si in examenele de certificare. 

 Probele scrise sunt utilizate la majoritatea disciplinelor de invatamant si la toate nivelurile de 
scolaritate. Reprezinta o modalitate mai economica de verificare deoarece permit ca intr-un timp relativ 
scurt sa se verifice randamentul unui numar mare de elevi. In invatamantul preuniversitar se utilizeaza : 
probele curente cu durata scurta, probele de evaluare periodica si tezele semestriale. Multi autori constata 
ca probele scrise nu sunt desprinse de activiatea de predare/invatare, ci constituie momente ale acesteia, 
avand o certa valoare formativa, contribuind la reglarea si perfectionarea procesului de invatamant. 

 Probele practice sunt utilizate in vederea evaluarii capacitatii elevilor de a aplica anumite 
cunostinte teoretice, precum si a nivelului de dezvoltare a deprinderilor si a priceperilor de ordin practic. In 
didactica actuala se pune accent pe trecerea progresiva de la “a sti”, la “a sti sa faci” si la “a sti sa fii”. 

  Rezultatele educationale care evidentiaza capacitatile de aplicare privesc mai ales unele discipline 
aplicative si pe cele care cuprind continuturi cu caracter experimental. Asemenea obiective sunt prezente 
si in disciplinele socio-umane, multe obiective pedagogice reprezentand o combinatie de intentii 
psihomotorii si cognitive, uneori chiar afectiv-atitudinale. Se evalueaza atat procesul, cat si produsul. 
Practica educationala evidentiaza ca atat in situatii de examinare curenta, cat si in situatii de examen, 
probele practice sunt putin utilizate, desi ofera posibilitatea elevilor de a-si proba competentele generale, 
cat si pe cele specifice, aplicative, capacitatea de a utiliza instrumente de lucru, capacitatea de a inregistra 
si interpreta rezultatele. 

 Testele de cunostinte, numite uneori si teste docimologice sunt considerate ca o alternativa si o 
cale de eficientizare a examinarii traditionale. Ca metodologie, testarea deriva din psihologie, autorii lor 
inspirandu-se initial din metodologia psihologica a testelor, cu deosebire din tehnica de construire si 
utilizarea testelor de inteligenta. 

 Testul docimologic reprezinta un set de probe sau intrebari cu ajutorul caruia se verifica si se 
evalueaza nivelul asimilarii cunostintelor de a opera cu ele, prin raportarea raspunsurilor la o scara de 
apreciere etalon, elaborata in prealabil. 

Prezinta mai multe caracteristici pe care le sintetizam astfel: 
• Sunt formate dintr-un grupaj de intrebari sau teme – numite itemi – care acopera o parte a 

programei; 
• Sunt proiectate astfel incat sa acopere obiectivele instructive prefigurate; prin urmare, intre itemi 

si obiectivele instruirii trebuie realizata o buna concordanta. Obiectivele stabilite in momentul proiectarii 
actiunii de instruire se manifesta ca rezultate la incheierea actiunii si apar in proba ca itemi; 

• Cuprinde itemi care evidentiaza ce stie elevul ca informatie si ce stie sa faca, deci operatii, 
deprinderi, priceperi; 

• Sunt utilizate mai mult pentru verificari periodice si in foarte mica masura pentru verificari curente; 
• Ofera posibilitatea masurarii mai exacte a performantelor in comparatie cu alte probe; 
 Observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevului furnizeaza profesorului o serie 

de informatii utile, diverse si complete, greu de obtinut altfel. De altfel, constatam ca este vorba de o 
preluare si adaptare a metodei observatiei psihopedagogice si a instrumentelor corespunzatoare acesteia. 
Nou este interesul si importanta acordate acestei metode si tehnicilor corespunzatoare care ofera 
posibilitatea de a cunoaste progresele inregistrate in invatare de catre student, interesele, aptitudinile dar 



 

 

mai ales atitudinea sa fata de formularea initiala pentru profesia didactica, fata de elevi, mentori. Eficienta 
metodei creste considerabil daca sunt respectate cateva conditii precum : stabilirea scopului, utilizarea 
corecta a instrumentelor de inregistrare si sistematizare a contestarilor precum : fisa de evaluare, scara de 
clasificare, lista de control. 

  Investigatia este considerata atat o modalitate de invatare cat si una de evaluare. Ea ofera 
posibilitatea elevului de a aplica in mod creativ cunostintele insusite in rezolvarea unei probleme teoretice 
sau realizarea unei activitati practice prin intreprinderea unei investigatii pe un interval de timp stabilit. 
Indeplineste mai multe functii : acumulare de cunostinte, exersarea unor abilitati de investigare a 
fenomenelor, precum si evaluarea capacitatilor de a intreprinde asemenea demersuri. Investigatia 
contrubuie la restructurarea continua a sistemului notional propriu, la realizarea transferului intern si extern, 
la accentuarea caracterului operational al cunostintelor, la intelegerea profunda a fenomenelor studiate. In 
functie de abilitatile pe care le solicita, investigatia poate avea grade diferite de deschidere si  

 Ca metoda de evaluare, investigatia pune in valoare potentialul creativ al elevilor, initiativa, 
cooperarea, comunicativitatea, flexibilitatea gandirii, receptivitatea ideatica, capacitatea de argumentare. 
Atunci cand lectia este structurata pe baza unei investigatii, aceasta devine element important in sprijinirea 
demersului de invatare prin descoperire. 

 Proiectul reprezinta un demers evaluativ mult mai amplu decat investigatia. Proiectul incepe in 
clasa prin definirea temei, a sarcinii de lucru, uneori chiar inceperea rezolvarii acesteia. Demersul se 
continua acasa pe parcursul catorva zile si se finalizeaza sub forma unui raport asupra rezultatelor obtinute. 
Poate fi realizat individual sau in grup si parcurge mai multe etape vizand colectarea datelor si realizarea 
produsului. Proiectul trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari : de ce?(motivatia), ce?(obiective), cum? 
(strategii), cine? (responsabilitati), cu ce? (resurese), cand? (termene), cu ce rezultate? (produse si efecte). 
Demersul de realizare a unui proiect impune parcurgerea catorva pasi : 

• Stabilirea domeniului de interes; 
• Stabilirea premiselor initiale-cadru conceptual, metodologic, datele generale ale investigatiei; 
• Identificarea si selectarea resurselor de continut ale proiectelor. 
 Portofoliul – strategie alternativa de evaluare 
 In evaluare, portofoliul este un concept polisemantic si polifunctional, cercetatorii si cadrele 

didactice avand despre acesta reprezentari si acceptiuni diferite. Portofoliul a fost perceput ca procedura 
care permitea renovarea practicilor evaluarii pentru a le pune in concordanta cu noutatile vizate de catre un 
invatamant orientat spre dezvoltarea competentelor complexe, insesizabile prin testele obisnuite, 
standardizate larg raspandite. Portofoliul a fost considerat ca un suport bine adaptat invatamantului centrat 
pe implicarea elevilor in invatare si propice pentru dezvoltarea evaluarii formative, pe situarea intr-un 
context semnificativ de comunicare, cercetare, rezolvare de probleme. 

  



 

 

METODE NOI DE ÎNVĂȚARE 
 

PROF. RODICA BUTNARIU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMA 

 
 Datorită faptului că suntem diferiți, modul în care învățăm este diferit. Elevii preferă experiențele 

de învățare în care sunt activ implicați, astfel ei vor obține rezultate mai bune și vor avea succes la școală. 
Elevii învață mai repede atunci când noile achiziții sunt utile și practicate în viața de zi cu zi, precum și în 
viitor. 

 Elevii preferă metode noi de învățare, în care sunt angajați în procesul de învățare pentru a dobândi 
încredere și a se simți mai independenți. Ultimele cercetări asupra creierului afirmă că atunci când 
modalitățile de învățare sunt adaptate la învățământul modern, elevii vor reține cu mai puțin efort și vor fi 
capabili să realizeze creșterea performanțelor școlare. 

1. Schimbul activ de experiențe, este o metodă care poate conduce la rezultate bune prin angajarea 
imediată în oră a elevilor, nu trebuie să dureze mai mult de 5-7 minute, presupune replici concise. 

2.Schimb în trei, elevii schimbă opinii cu mai mulți colegi despre un concept/fenomen/proces care 
va fi reluat pe larg în oră. 

3.Început amuzant, este o metodă de a începe ora făcând haz de necaz, atmosfera se destinde, elevii 
devin creativi cu umor. 

4.Revizitarea conceptelor, la sfârșitul unei unități de învățare se stabilește o listă de 
concepte/subiecte/aspecte tratate pe parcurs. 

5.Întrebare răspuns, se pot distribui fișe de lucru diferite pentru aceeași grupă de elevi care este 
evaluată de o altă grupă. 

6.Încheiere interactivă, elevii trebuie să aibă posibilitatea să încheie ei înșiși o secvență de instruire. 
7.Autoevaluarea, este metoda cerută elevilor să participe la notarea lucrărilor scrise. 
În arsenalul procedurilor folosite de un profesor, se află fără îndoială experimentul. Pentru ca 

experimentul să fie cu adevărat benefic pentru elevi, profesorul trebuie să inițieze învățarea activă și să nu 
rămână doar în simpla demonstrație a profesorului atotștiutor și puternic, unicul capabil să 
mânuiascăinstrumentele învățării. 

 O lecție modernă este o lecție activă, aceasta se poate realiza numai dacă profesorul pune în joc 
talentul didactic și toată stădania lui în slujba școlii. Profesorul trebuie să găsească modalități prin care să 
determine elevii să participe la lecții, să folosescă tehnici active de autocontrol, de întreținere a conversației 
euristice, de dezbateri colective, de problematizare și investigare. 

 O modalitate modernă de realizare a lecțiilor este predarea-învățarea interdisciplinară. Aceasta 
permite proiectarea unor activități specifice fiecărei discipline, elevii prin participare activă la lecții 
socializează, facilitează transferul de cunoștințe de la o disciplină la alta, stimulează imaginația și 
creativitatea elevilor. Corelarea cunoștințelor din diferite obiecte de învățământ contribuie substanțial la 
realizarea educației elevilor, la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a capacității lor de a aplica 
cunoștințele în practică, o disciplină o ajută pe o alta să fie mai bine însușită. 

 Până nu demult școala românească era sufocată de un determinism învechit, profesorii îi tratau pe 
toți elevii la fel, considerând că dacă un elev nu este bun la matematică n-avea nici o șansă să se realizeze 
profesional. Acum elevii optează pentru discipline opționale, elevii fiind receptivi la conținutul acestora și 
rezultatele lor fiind de un interes major pentru societate. 

 Elementul determinant al succesului școlar este descifrarea notelor dominante ale personalității 
elevului, ceea ce asigură caracterul diferențiat al instruirii. Abordarea diferențiată a științelor, descoperă și 
stimulează interesele, aptitudinile și posibilitățile de formare și afirmare, asigură reușita școlară, progresul 
elevului și dă acestuia încredere în forțele proprii. 

 Viitorul în școlile românești îl reprezintă computer-ul. Majoritatea școlilor sunt conectate la 
internet, la sursa de informație inepuizabilă. Modernizarea învățământului este o necesitate derivată din 
cerințele dezvoltării societății românești contemporane. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚILALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. BUTNARU EMANUELA, GPP CRAI NOU BACĂU 
 
Evaluarea inițială începe încă de la naștere. Copilul este evaluat pentru a ști în ce stadiu se află, dacă 

are nevoie de îngrijiri suplimentare, ba chiar i se acordă o notă. La fel și la intrarea în grădiniță, educatoarea 
trebuie să știe de unde începe actul educațional, dacă sunt lipsuri, sau dimpotivă, daca sunt copii dezvolatati 
peste medie, astfel încât actul educațional să fie eficient, centrat pe nivelul de dezvoltare al fiecărui copil. 
Fără o evaluare inițială corectă, educatoarea nu știe de unde pleacă si nici unde trebuie să ajungă.  

Fără fișe de evaluare complicate, evaluarea initială se poate realiza prin joc. Jocuri didactice, jocuri 
exercitiu, jocuri demiscare, jocuri muzicale, în funcție de domeniul de dezoltare pe care educatoarea îl 
abordeză în actul evaluării. 

 Jocul didactic utilizat în contextul activitatilor de educație timpurie are această particularitate 
esențială: el trebuie să îmbine armonios elementul instructiv-educativ și exercițiul cu elementul distractiv. 
Evaluat fiind prin joc, copilul se distrează în același timp. Îmbinarea elementului distractiv cu cel instructiv 
duce la apariția unor stări emotive complexe, care stimuleaza si intensifică procesele de dezvoltare psihica. 

De exemplu, prin jocul didactic „Găsește aceste culori” se precizeaza si se verifică denumirile 
diferitelor culori. 

Jocul „Cu ce construim” evaluează denumirile diferitelor unelte și materiale folosite în construcție: 
prin jocul „Cine are aceeasi figura?” se fixeaza , se evaluează cunoștințe referitoare la reprezentări de forme 
precum: cerc, pătrat, oval, triunghi etc. 

Jocul contribuie și la dezvoltarea proceselor psihice. Jocuri didactice și nu numai, influențează în mod 
nemijlocit activitatea tuturor analizatorilor. 

“Prin dimensiunile sale “tehnice”, specializate, orientate spre un scop de evaluare stabilit și făcut 
transparent, strategia de evaluare adoptată potențează procesul educațional în direcția dorită de cel care o 
proiectează și o aplică.” <Radu I. T., 2000, Evaluarea în procesul didactic> 

 



 

 

Metode și tehnici de evaluare în Învățământul Preuniversitar,ediția 2019 
Proiect organizat de Editura Arabela și Editura Esențial Proiect Educațional 

  
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CICLUL PRIMAR 

 
PROPUNĂTOR ÎNVĂȚĂTOARE BUTURUGĂ MIHAELA 

 
 „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 

 
 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” (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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* Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

NUMELE: BUZÁS ILDIKÓ-KATALIN 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 LIT.HORVÁTH JÁNOS-G.P.P. NR.4 MARGHITA 
GPUPA: MARE 

 
 Metode complementare de evaluare 
 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 ). Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lungă durată a 
comportamentului preşcolarilor. Astfel, procedeuri tradiţionale, precum observarea curentă a 
comportamentului copiilor, întrebări de evaluare, exerciţii, probe scrise şi practice, etc. 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. În ultima perioadă s-au făcut diverse eforturi 
de a integra anumite tehnologii noi în procesul măsurării şi aprecierii, spre exemplu, tehnicile bazate pe 
utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare audio,ş.a. 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. Câteva dintre aceste metode, 
întâlnite mai des în activitatea educatoarelor: 

 - Observarea sistematică a comportamentului copilului  
- Grila de evaluare / autoevaluare 
 - Chestionarul - Fişa de evaluare individuală 
 - Investigaţia - Studiul de caz  
- Proiectul 
 - Portofoliul 
 - Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern şi necesar în realizarea procesului 

evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară 
a conţinuturilor. Aşa cum în viaţa de zi cu zi nu folosim cunoştinţele disparate, acumulate la anumite 
discipline şi nu valorificăm capacităţi specifice unei materii este important să formăm preşcolarilor o 
gândire integratoare. Jucându-se la calculator, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi 
variate cunoştinţele acumulate anterior. Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizată în diferite 
situaţii: la sfârşitul unor activităţi frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activităţilor integrate, în cadrul 
activităţilor liber alese şi la activitatea opţională, dacă se desfăşoară la grupă. Jocuri, cum ar fi: „Piti-clic îşi 
alege o meserie”„La fermă”, „ Cine ştie, câştigă!”, „ Cu matematica în lumea poveştilor”, „ Hai la şcoală”, 
”Alfabetul”, „Vreau să ştiu” pun copiii în situaţia de a-şi valorifica cunoştinţele acumulate la diferite 
domenii de cunoaştere ( DŞ, DLC, DEC, DOS ). Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintă anumite 
caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele 
sunt confirmate sau infirmate imediat,există posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel 
diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii tuturor copiilor . Dezavantajul acestei metode constă în 
faptul că se măsoară mult mai greu abilităţile, stările afective, atitudinile şi conduita preşcolarului. 

 Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor cunoştinţe 
într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient. Copiii învaţă jucându-se, sunt 



 

 

puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor. Calculatorul este un 
mijloc de instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de învăţare.Imaginaţia, la 
vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi aspecte. Formarea competenţelor descrise 
prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea unor strategii clasice de predare-învăţare-
evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, cu ajutorul softului educaţional, poate fi o 
alternativă de succes. 

 Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi învăţării. 
Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă importante 
valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. Prin intermediul computerului se oferă 
copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale fenomenelor neobservate sau greu 
observabile. Alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi 
folosit în scopul eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă. Interesului copiilor se menţine pe tot 
parcursul activităţilor, folosind acest mijloc didactic. 

 În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, 
iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este parte din spaţiul socio-cultural al 
lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care informaţia circulă, îi 
influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul cu paşi repezi. 

 Învăţarea asistată de calculator reprezintă o cale de instruire eficientă. Experienţele cognitive şi de 
exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferită de programele multimedia trebuie să fie în concordanţă 
cu mediul educaţional din care provin ei. Prin aceste activităţi, oferim copiilor şanse egale la educaţie, 
indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS DIDACTIC EFICIENT 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR BUZATU VIORICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI 
 
 Cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de instrucţie şi educaţie o eficienţă sporită – generată de 

exigenţele vieţii contemporane – face necesară intensificarea eforturilor pentru a asigura procesului de 
învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros prin: determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, 
organizarea conţinuturilor în concordanţă cu principalele caracteristici şi tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii şi 
cu logica didactică. Preocupările insistente în această direcţie sunt stimulate de recunoaşterea faptului că 
evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ în general, a procesului didactiv în special. 

 Din perspectiva didacticii moderne, de tip curricular, evaluarea a devenit un element fundamental, 
fiind centrată pe cel care învaţă. Prin evaluare, se stimulează progresul, se evidenţiază competiţia şi se 
ierarhizează indivizii ţinând seama de performanţele lor. Pentru profesor, cea mai importantă funcţie a 
evaluării este cea diagnostică, deoarece constituie punctul de plecare pentru ameliorarea procesului 
instructiv-educativ. 

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. 

După modul de integrare în procesul de învăţământ se disting trei forme de evaluare: 
-Evaluare predictivă (iniţială) 
-Evaluare formativă (continuă) 
-Evaluare sumativă (cumulativă) 
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. 

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 trebuie să aibă un caracter stimulator, fără să inhibe elevii, să îi demotiveze, ci, 
dimpotrivă să îi încurajeze şi să îi stimuleze. 

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 trebuie înţeleasă ca o modalitate de ameliorare a predării şi învăţării, de eliminare a eşecului 
şi de realizare a unui progres constant în pregătirea elevului. 

  
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. 
 



 

 

TESTARILE INIȚIALE, UN ,,NOD"…GORDIAN ? 
 

PROF. DR. BUZULOIU DOINA 
COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC ,,GH. CHIȚU" CRAIOVA 

 
 Dacă se respectă o regulă elementară a continuității la catedră, un profesor trebuie să știe care este 

nivelul elevilor săi, pentru a se putea face mai ușor înțeles tuturor. Așadar, rostul recapitularii de la 
începutul anului școlar ar fi nu doar acela de a actualiza anumite cunoștințe deja asimilate, ci și pentru a 
putea adăuga peste acelea, altele noi folosind cele mai eficiente metode, în funcție de nivelul clasei. Ce 
sens ar putea avea testele după această recapitulare a unor cunoștințe care au fost oricum notate în anul 
anterior?  

Ele nu ar trebui trecute în catalog. Mulți profesori, desi sunt conștienți că aceste note nu reflectă 
uneori realitatea cu privire la capacitatea intelectuală a formabilului, preferă să treacă notele în catalog, 
ca să nu aibă sentimentul că muncește degeaba atunci când corectează și ca să-i determine pe elevi să 
le acorde importanța cuvenită. Pe de alta parte, elevii nici nu-și doresc ca notele să fie trecute în catalog, 
invocând motive destul de plauzibile, însă tot ei sunt cei care, adesea, știind ca notele nu sunt trecute in 
catalog, trateaza cu superficialitate testarea. Care ar fi, prin urmare, rezolvarea dilemei? Altfel spus, ce rost 
au notele la aceste teste? Poate ca, inainte de a gasi o alta forma de evaluare a cunostintelor la inceput de 
an, o mai mare importanta acordata educatiei in sine si nu notelor ca atare ar fi un debut pentru o educație 
de calitate. 

Succesul copilului la școală depinde mult și de disponibilitatea părinților și a profesorilor de a construi 
împreună o relatie pozitivă, din care copiii să aibă de câștigat pe termen lung. 

Copilul are și posibilitata exerciţiului de autoevaluare, care este deosebit de important, permițînd 
comparaţii între propriile aşteptări ale celui evaluat şi modul în care i-a fost apreciată prestaţia de un 
observator principial neutru şi obiectiv, prin aplicarea unui barem. Apoi, desigur, este de discutat ce are de 
făcut pentru viitor cineva care se subapreciază, dar şi acel care se supraapreciază în autoevaluare. În urma 
analizei competenţelor probate prin testul iniţial, devine cunoscut gradul în care elevii dispun de o bună 
capacitate de identificare conceptuală, sunt în măsură să analizeze, să compare şi să interpreteze informaţiile 
însușite, pot proba o gândire critică pertinentă. 

 Prin intermediul testelor predictive, putem să observăm modul în care un elev este apt să răspundă 
unor cerinţe la prima vedere, de pildă cât înţelege şi poate valorifica dintr-un text citit, cum se spune, la 
prima vedere. O diagnoză serioasă a momentului prezent prin testările inițiale este necesară pentru a 
proiecta activitatea imediată, dar şi pe cea viitoare, și mai este bine-venită și pentru a crea şanse bune de 
progres şcolar. Ele sunt totodată și un exerciţiu de conştientizare educaţională 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BUCĂTARU IONELA BEATRICE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ, JUD. IAȘI 
STRUCTURA BOURENI 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componenta a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă, sumativă) sunt în relății de 
complementaritate, determinată de funcția lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, pe de-o 
parte, iar pe de altă parte reprezintă completarea lacunelor și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. 

Scopul evaluării inițiale este foarte bine atins dacă reușim să-i determinăm pe elevi să fie atenți, 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, dacă le trezim motivația și interesul cunoașterii, 
dorința rezolvării corecte ale problemelor enunțate, și să trateze cu seriozitate sarcinile date. Pentru a se 
concentra liberi și fără stres aceste evaluări nu le consemnăm în catalog, dar trebuie să-i facem să înțeleagă 
că este un exercițiu important și util activității de învățare. 
Ausubel preciza, referitor la importanța evaluărilor inițiale, că ,,ceea ce influențează cel mai mult învățarea 

sunt cunoștințele pe care elevul le poseda la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă elevului, cât și profesorului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de a formula cerințele viitoare. Pe baza rezultatelor ne planificăm demersul pedagogic 
imediat următor și implicit a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de 
rezultatele așteptate este nevoie să ținem cont de următoarele cerințe: 
-tratarea diferențiată a elevilor; 
-selecția riguroasă a conținutului învățării; 
-utilizarea metodelor și procedeelor didactice care să antreneze capacitățile intelectuale care asigură activa 

și formativa; 
-alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală, pe grupe) și îmbinarea eficientă a acestora. 

Evaluarea inițială este foarte utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări, pentru aplicarea unui 
plan de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării 
următoare, pentru a omogeniza fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces de învățare. 

Pentru ca impactul pozitiv al evaluării inițiale să crească am scos în evidență reușitele elevilor până 
în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii, au catalizat energii noi 
în direcția realizării planului individualizat de învățare. Se va urmări împreună cu elevii căile de mers 
înainte prin împărtășirea soluțiilor posibile și nu prin formulare excesiva de sugestii. Pentru ca evaluarea 
inițială să fie primită ca o sarcină plăcută am ales întotdeauna cu mare grijă și atenție itemii care au alcătuit 
evaluarea, ținând cont de prevederile curriculumului pentru învăţământul primar și pentru ca acesta să 
reflecte cât mai bine nivelul de pregătire al elevilor, și bineînțeles, să se plieze cât mai bine pregătirii 
următoare. 

Evaluarea inițială, urmată de evaluarea continuă va constitui un autentic instrument de lucru al 
profesorului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea de învățare pusă în beneficiul elevului. 

Dacă școlarul, cât și dascălul, reușesc să colaboreze, nu pentru că așa trebuie, ci pentru că își doresc 
acest lucru, procesul evaluativ își va îndeplini funcția majoră și va îmbunătăți considerabil procesul de 
învățare. 
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Radu, I. T., Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- BUCUR FELICIA- SANDA 

ȘCOALA GIMN. „NICOLAE IORGA” 
SIGHIȘOARA, MUREȘ 

CLASA AII-A 
 
 Evaluare inițială 
An școlar: 2019 - 2020 
Comunicare în limba română 
 
1. Dictare: 
A venit toamna. Chelaru și George se pregătesc pentru școală. Ei au ghiozdane noi. 
 Așteaptă cu nerăbdare să își revadă colegii de clasă. 
 
 
2. Desparte în silabe cuvintele: 
 fulgi : 
frunză: 
anotimp : 
geam:   
 
 3. Completează cu grupul de litere potrivit, apoi transcrie cuvintele: 

 
4. Scrie cuvinte cu înţeles opus: 
 
  
prieten -  
   
minciună-  
 
   a venit -  
 
 5. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles: 
 
 vesel -  
  
  elev- 
  
 supărat- 
  
  
6. Formulează o întrebare pentru răspunsul dat: 
 Piticii au cules multe ciuperci. 

  



 

 

Obiective propuse:  
• Să scrie corect cuvintele din enunțurile dictării; 
• Să respecte / să redea semnele de punctuație impuse de textul dictat; 
• Să despartă corect cuvintele în silabe; 
• Să recunoască / să redea grupul de litere”chi”, „che”, „ge”,, corespunzător fiecarui cuvânt  dat; 
• Să scrie cuvintele cu înteles opus și asemănător pentru cuvintele date; 
• Să formuleze propoziția interogativă pentru propoziția enunțiativă dată; 
 
 DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 
 FB B S 

 
I1 

Scrie corect şi caligrafic, 
după dictare, fără ajutor. 

Scrie corect şi caligrafic, după 
dictare, cu ajutor minim 

Scrie după dictare cu ajutor 
dat. 

 
I2 

Desparte corect în silabe 
toate cele patru cuvinte date 

Desparte corect în silabe trei 
cuvinte date. 

Desparte corect în silabe 
două cuvinte 

 
I3 

Găseşte corect pentru toate 
cele trei cuvinte grupul de 
litere care lipseşte  

Găseşte corect pentru două 
cuvinte grupul de litere care 
lipseşte 

Găseşte corect pentru un 
cuvânt grupul de litere care 
lipseşte 

 
I4 

Scrie corect pentru toate 
cele trei cuvinte date 
cuvinte cu înţeles opus 

Scrie corect pentru două 
cuvinte date cuvinte cu înţeles 
opus  

Scrie corect pentru un 
cuvânt dat cuvinte cu înţeles 
opus 

 
I5 

Scrie corect pentru toate 
cele trei cuvinte date 
cuvinte cu acelaşi înţeles 

Scrie corect pentru două 
cuvinte date cuvinte cu acelaşi 
înţeles 

Scrie corect pentru un 
cuvânt dat cuvinte cu 
acelaşi înţeles 

I6 Formulează, corect şi 
complet, o întrebare pentru 
răspunsul dat 

Formulează o întrebare pentru 
răspunsul dat cu mici omisiuni 

Formulează o întrebare, dar 
incompletă 

 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ 
 

PROF. LIMBA FRANCEZĂ BUCUR MĂDĂLINA 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU, ROVINARI ȘI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARCANI, JUD. GORJ 

 
 Evaluarea inițială trebuie să ofere repere pedagogice fundamentale. Nu este vorba despre o formă 

de evaluare care să vizeze doar remedieri cognitive și procedurale, ci oferă o viziune globală și clară asupra 
realității clasei (nevoile elevilor, lacune, potențial...). Dea semenea orientează alegerile demersurilor 
didactice (proiecte, stabilirea conținuturilor, scenarii, etc.). 

 Evaluarea inițială ține cont de două aspecte: 
1. cunoștințele acumulate anterior; 
2. cunoștițele ce urmează a fi transmise în anul școlar în curs. 
 Evaluarea cu funcție diagnostică permite profesorului să-și adapteze demersul didactic elevilor săi, 

permițând să construiască secvențe de predare - învățare și să anticipeze dificultățile elevilor. 
 Deseori profesorii îi interoghează pe elevio cu privire la ceea ce au reținut din lecțiile predate în 

anii precedenți. Se constată frecvent ca elevii au uitat aproape tot. Și atunci profesorul realizează o 
magistrală activitate de recapitulare ori reia lecția.  

 O evaluare inițială ar trebui să fie scurtă și să vizeze cele două aspecte menționate mai sus, fără să 
fie notată, având în vedere că nu se aplică pentru a emite o judecată de valoare, ci pentru a face o constatare 
care să reprezinte reperul demersurilor didactice care vor urma. Este important să se realizeze un bilanț al 
răspunsurilor, o sinteză pentru a se reveni asupra carențelor pe parcursul anului școlar. Acest lucru ar 
permite elevilor să să-și evalueze ei înșiși evoluția cunoștințelor pe parcursul învățării. 

 Evaluarea inițială intervine, de asemenea, asupra eficienței strategiei didactice. S-ar putea să 
constatăm că este inutil să aplicăm în continuare o strategie pentru dezvoltarea unei competențe dacă această 
competență. testată în evaluarea inițială, are un procent mic de reușită. Pe de altă parte, dacă diagnosticul 
relevă o mare disparitate, atunci profesorul ar trebui să aplice activități diferențiate. Acest lucru nu este, 
încă, foarte popular în școli, dar probabil va fi din ce în ce mai răspândit. 

 Se întâmplă totuși ca evaluarea inițială să rămână fără urmări, în sensul că o aplicăm, explicăm 
rezultatele, însă revenim la vechile obiceiuri: folosirea lineară a manualului, proiecte didactice 
predeterminate, etc. În felul acesta rezultă un demers didactic deconectat de la realitatea clasei, ducând la 
dezamăgire pe de o parte și la demotivație pe de altă parte. 

 Evaluarea inițială ar câștiga eficiență dacă statutul ei ar trece de la cel de rutină la cel de gestionare 
și viziune pedagogică și didactică strategică. 

  
 
 



 

 

TESTING – ASSESSMENT TYPES &TASKS 
 

PROFESOR MAGDALENA IULIANA BUCUR 
COLEGIUL NAȚIONAL IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU, TÂRGOVIȘTE, 

DÎMBOVIȚA 
 
 Assessment means judging learners’ performance by collecting information about it. We assess 

learners for different reasons, using different kinds of tests to do so. Assessment tasks are the methods we 
use for assessing learners. We can assess learners informally or formally. Informal assessment is when we 
observe learners to see how well they are doing something and then give them comments on their 
performance. Formal assessment is when we assess learners through tests or exams and give their work a 
mark or a grade. 

There are several reasons why we might want to evaluate students. 
• At the beginning of a course we might give them a test to find out what they know and don’t know. 

The information from the assessment helps us decide what to teach and which learners need help in which 
areas of language. – diagnostic test 

• When we want to know what level the students are we give them a test and use the information to 
decide what level of class the learners should go into. – placement test 

• After we have finished teaching a part of a course we may want to find out how well learners have 
learnt it. This is called formative assessment. We use the information to decide if we need to continue 
teaching this area or not, and to give learners feedback on their strengths and difficulties in learning this 
area. – progress test 

• At the end of a term or a course, we may assess learners to see how well they have learnt the 
contents of the whole course. – achievement/ summative test 

• Sometimes learners take tests to see how good they are at a language. The contents of the test are 
not based on a course or syllabus that the learner has followed. – proficiency test 

Learners can also assess themselves, and this can be self-assessment or peer assessment. They 
usually do this informally with checklists to guide them. The reason for using both of these kinds of 
assessment is to help learners to understand their language use and performance better and so become more 
autonomous. 

According to the way we mark tests, there are objective tests – right/wrong answers (in multiple 
choice, true/false, gap-fill, dictation tasks), as well as subjective tests – the mark depends on teacher’s 
judgement (in compositions, role-plays, stories, interviews). We mark spelling, handwriting, punctuation, 
grammar, vocabulary, organization of ideas, fluency of writing. 

Continuous assessment is when the students’ progress is measured as it is happening. The measure 
of a student’s achievement is the work done all through the learning period. 

The language portfolio is another assessment tool through which students collect examples of their 
work over time, so that these pieces of work can all be taken into account when an evaluation is made of 
their language progress and achievement. It is part of the Common European Framework, which also asks 
language learners to complete language passports (showing their abilities in all the languages they speak) 
and language biographies (describing their experiences and progress). 

Continuous recording is keeping a record of who speaks in lessons and how often they do it, how 
compliant students are with homework tasks and how well they do them. 

Good tests are those that do the job they are designed to do and convince the people taking and 
marking them that they work. The validity of a test means that it does what it says it will, and its reliability 
is when anyone marking it should come up with the same result as someone else. 

There are various test types: discrete items – testing one thing at a time (e.g. testing a verb tense or 
a word), integrative testing – asking students to use a variety of language and skills to complete a task 
successfully, direct test item – one that asks students to do something with language (e.g. write a letter, 
read and reply to a newspaper article, take part in a conversation). They are almost always integrative and 
have more to do with activation. 



 

 

An indirect test item is one that tests students’ knowledge of language (grammar and vocabulary) 
rather than getting them to use it and is more closely related to study. Among direct test items we can 
mention reading and listening, when students choose the best summary of what they have heard or read, 
put a set of pictures in order as they read or listen to a story, complete a phone message form or fill out a 
summary form. Writing is when students are required to write compositions, letters etc. Speaking is when 
we interview students by putting them in pairs and asking them to do a number of tasks, role-play a certain 
situation or talk about a picture. Among indirect test items, multiple choice, gap-fill/fill-in and cloze and 
transformation can be mentioned. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IN INVATAMINTUL PRIMAR-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR BUCUR ROXANA 

 
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 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. 

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. 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. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
Tribuna invatamantului – octombrie 2019 articol sris de prof. Univ.doctor sorin cristea 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
ÎNV. BUCUR VANDA MADALINA 

LICEUL DE ARTE IONEL PERLEA ,SLOBOZIA 
 
 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, 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. BUCUREȘTEANU LUMINIȚA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” CĂLĂRAȘI 
 
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. 

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.  

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. Se foloseste această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-ne să facem o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, putem recapitula 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. Testele 
ne ajută să depistam 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 orice profesor. 

Putem enumera si 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 DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
 

BUDA CLAUDIA, COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, 
 BAIA MARE 

 
Procesul de învățământ este un proces de predare-învățare-evaluare a activității didactice. 
 Pentru ca procesul de predare să-și atingă obiectivele, profesorul trebuie să aibă în vedere 

următoarele aspecte : 
- Designul predării să fie conceput de aşa manieră încât să asigure timp şi spaţiu şi pentru activităţi de 

învăţare individuală, dar să fie descurajate eventualele tendinţe de segregare sau izolare în clasă; 
- Să se asigure metode specifice şi suporturi de învăţare pentru elevii cu dificultăţi şi pentru cei cu 

cerinţe speciale, precum şi profesori specializaţi în munca cu aceste categorii de şcolari; 
- Programele educaţionale să fie însoţite de asistenţă complementară, pentru fiecare caz în parte, ca 

de exemplu, în domeniul sănătăţii mintale, asistenţei sociale etc.; 
- Crearea unui mediu de învăţare eficient pentru toţi, ceea ce pretinde satisfacerea opţiunilor elevilor 

pentru teme de învăţare, tipuri de proiecte practice, modalităţi de muncă independente sau în grup; 
- Preocuparea constantă pentru un climat de respect şi acceptare a diferenţelor, evitarea practicilor de 

discreditare şi stigmatizare; 
- Utilizarea unor modalităţi flexibile de grupare a elevilor pentru activităţile didactice, pe baza 

nevoilor de învăţare şi în acord cu tipul de sprijin pedagogic de care elevii au nevoie.  
Referitor la procesul de învățare, trebuie avute în vedere următoarele : 
-Implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare, în ritm şi la nivele de dificultate accesibile, 

utilizând cu frecvenţă sporită interacţiunile în perechi şi grupuri mici; 
- Relevarea cunoştinţelor ancoră în predarea noilor conţinuturi şi exersarea elevilor în elaborarea unor 

structuri conceptuale şi operaţionale; 
- Utilizarea simulării, studiilor de caz şi a problematizării, în vederea susţinerii curiozităţii, a reflecţiei 

şi evaluării situaţiilor, pentru stimularea gândirii înalt structurate şi a strategiilor metacognitive. 
 - Includerea în secvenţa de predare a feedback-ului constructiv şi informativ în legătură cu 

demersul şi achiziţiile învăţării, sporirea aplicaţiilor practice, a exerciţiilor şi diversificarea problemelor 
supuse spre rezolvare; 

- Tratarea egală a tuturor elevilor, fără discriminare sau părtinire a unora, în ceea ce priveşte respectul 
şi valorizarea lor ca indivizi, evaluarea constructivă şi sistematică, oferta de sprijin în învăţare, angajarea 
în sarcinile de lucru etc.; 

- Crearea unei atmosfere de colaborare şi lucru în echipă, în locul uneia de concurenţă şi rivalitate; 
- Utilizarea unor sarcini de lucru autentice, cu relevanţă în viaţa reală şi adecvate diferitelor grupuri 

culturale, care să solicite elevilor să opereze cu informaţii interdisciplinare şi să valorifice posibilităţile lor 
de progres; 

- Includerea unor experienţe care să promoveze empatia, înţelegerea şi respectul reciproc între elevi. 
Ultimul aspect din procesul de invatamant, respective evaluarea , trebuie sa respecte urmatoarele: 
- Evaluarea să fie sistematică şi continuă, integrată în actul predării curente, să fie autentică în conţinut şi 

în performanţele proiectate; 
 - Să fie utilizată în principal evaluarea de progres (achiziţiile individuale) în locul evaluării 

normative, în care achiziţiile individuale sânt comparate cu norma de grup; 
 - Progresia învăţării să fie bine tradusă în standarde şi descriptori de performanţă, iar standardele 

să fie formulate în aşa fel încât fiecare elev să aibă posibilitatea succesului; 
- Evaluatorii să angajeze elevii în aprecierea prestaţiilor proprii, precum şi ale colegilor.  
Procesul de învățământ este un proces instructiv-educativ. Caracterul instructiv sau informativ se 

realizeaza prin asimilarea unui sistem de cunoștințe utile în viață. 
Concomitent cu însușirea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor se realizează și dezvoltarea 

moral-estetică a elevilor și formarea proceselor psihice. Instruind pe elevi, cadrele didactice se preocupă în 
același timp și de educația lor. Transmiterea de cunoștinte, priceperi și deprinderi se valorifică pe plan 
formativ-educativ prin dezvoltarea capacităților intelectuale, însușirea unor forme operaționale ale gândirii, 
formarea sentimentelor și convingerilor morale. 



 

 

În etapa perceperii active a materialului nou se cultivă la elevi spiritul de observație, se dezvoltă 
interesul pentru cunoaștere, se formează deprinderi de a observa sistematic, se provoacă procese afective, 
emoții și sentimente estetice. 

În etapa care duce la generalizări se formează gândirea elevilor, capacitatea lor de prelucrare a 
materialului faptic, se cultivă limbajul în stransă legatură cu dezvoltarea gândirii. 

Principalele sarcini educative, care trebuie să se realizeze în cadrul procesului de învățământ, 
concomitent cu formarea elevilor sunt : 

- formarea bazelor concepției stiințifice despre lume 
- dezvoltarea proceselor psihice 
- educarea simțului moral și estetic al elevilor 
Procesul de instruire este mai mult un proces de creștere cantitativă, de adăugare a cunoștințelor noi 

la cele vechi. 
Procesul de educare este in primul rând un proces de transformări calitative. 
Specificul diverselor niveluri de organizare ale învăţământului este următorul:  
• nivelul învăţământului primar este axat pe dobândirea culturii generale de factură instrumentală 

(dobândirea deprinderilor de scriere, citire, de calcul, iniţierea în limbaje specifice etc.);  
• nivelul învăţământului secundar inferior/gimnazial urmăreşte dobândirea culturii generale de bază 

(cunoştinţe fundamentale din principalele domenii ale cunoaşterii);  
• nivelul învăţământului secundar superior/liceal vizează orientarea culturii generale spre anumite 

domenii de cunoaştere (ştiinţă, socio-uman, tehnologie, economie etc.), cu deschidere spre cultura opţională 
de specialitate; 

• nivelul învăţământului profesional înglobează orientarea înspre dobândirea culturii de specialitate 
necesare practicării unei anumite profesii; 

• nivelul învăţământului superior/universitar este axat pe aprofundarea teoretico-practică 
specializată a unui anumit domeniu de cunoaştere; 

Deși aspectul educativ al procesului de învățământ este indisolubil legat de cel formativ, deși atunci 
când îi formăm pe elevi îi și educăm, efectele formative si cele educative ale procesului de învățământ nu 
progreseaza în același ritm. Cele formative se văd imediat, în timp ce efectele educative ale procesului de 
învățământ se observă dupa un timp mai îndelungat. Dezvoltarea gândirii elevilor, a imaginației lor, 
formarea sentimentului estetic, formarea deprinderii de a fi disciplinat se realizeaza dupa un timp mai 
îndelungat ca urmare a mai multor influențe. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
BULIGA LOREDANA 

 
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  

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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA 
ÎNVĂŢĂTOARE: BUDIU MIHAELA 

 
 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 iniţială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplineşte funcţia 
de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele si abilităţile necesare parcurgerii noului 
program), precum si 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.  

 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 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 învăţarea 
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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
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 Calitatea şi mai ales eficienţa procesului de învăţământ sunt dependente de o proiectare pedagogică 

riguroasă, de alegerea şi 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, în aceeaşi 
măsură, profesorii, elevii, dar si societatea în ansamblul său. Prin evaluare se urmăreşte măsurarea cantităţii 
cunoştinţelor, priceperilor, capacităţilor dobândite de elevi, precum şi nivelul şi eficienţa activităţii de 
perfecţionare a actului instructiv-educativ. 

 Din perspectiva profesorului, evaluarea este necesară la începutul activităţii, pe parcursul acesteia, 
dar şi la sfârşit, întrucât ea permite cadrului didactic să îşi dea seama care este pregătirea elevilor, aspectele 
izbutite(succesele), dar şi punctele critice , nivelul performanţelor obţinute în raport cu cele proiectate prin 
curriculum, ea constituie un control asupra activităţilor desfăşurate. 

 Strategiile de evaluare reprezintă modalităţile sau tipurile specifice de integrare a operaţiilor de 
măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică-educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de 
timp (scurt, mediu, lung) şi în sensul îndeplinirii unei funcţii pedagogice specifice. În teoria şi practica 
educaţională se disting trei strategii de evaluare: evaluarea iniţială/predictivă, evaluarea continuă/formativă, 
evaluarea finală/sumativă. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei activităţi de instruire (început de ciclu de 
învăţământ, de an şcolar, de unitate de învăţare sau chiar la începutul unei noi lecţii) şi urmăreşte stabilirea 
nivelului de cunoştinţe al colectivului de elevi. Această evaluare constituie un punct de plecare al activităţii 
viitoare. Se poate realiza prin diferite metode şi mijloace de învăţământ, atât tradiţionale (probe orale, probe 
scrise sau probe practice) cât şi prin metode şi instrumente complementare . 

 De-a lungul timpului, am utilizat la clasă, pentru evaluarea iniţială atât metode tradiţionale cât şi 
metode complementare. Iată câteva metode de evaluare iniţială, utilizate la începutul orei, care sunt 
îndrăgite de elevii mei: 

Metoda R.A.I.- are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin 
întrebări şi răspunsuri) ceea ce au învăţat în lecţia anterioară. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor 
Răspunde-Aruncă-Interoghează. Explic elevilor în ce constă acest joc: este aruncată o minge mică şi uşoară 
de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea pune o întrebare din lecţia anterioară elevului care o prinde. 
Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare şi aruncă mingea mai departe, altui coleg căruia îi adresează 
o întrebare. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a 
formulat întrebarea. Acesta din urmă are ocazia de a mai arunca o dată mingea şi de a formula o nouă 
întrebare. În cazul în care cel care formulează întrebarea nu cunoaşte răspunsul, iese din joc în favoarea 
celui căruia i-a adresat întrebarea. 

Jocul cartonaşelor- fiecare elev are pe bancă un cartonaş verde şi unul roşu. Învăţătorul formulează 
enunţuri adevărate sau false despre noţiunile studiate în lecţia anterioară, iar elevii ridică, după caz, 
cartonaşele roşii (pentru fals) sau cele verzi (pentru adevărat). Se lămuresc confuziile şi se corectează 
greşelile. 

Rebusul – elevii primesc o fişă pe care se află un rebus ale cărui linii se completează cu noţiuni 
învăţate în lecţia anterioară. Elevii completează careul individual, apoi se completează posterul aflat la 
tablă. Se lămuresc neclarităţile şi se corectează greşelile. 

Metoda Floare de lotus – elevii sunt grupaţi în perechi. Fiecare pereche primeşte o petală pe care se 
află o sarcină de lucru. Elevii rezolvă sarcina de lucru, apoi comunică rezolvarea colegilor. Aceştia 
corectează, dacă este cazul. După ce au fost expuse rezolvările, petalele sunt lipite pe posterul pe care se 
află mijlocul florii pe care este scris titlul lecţiei verificate. 

Harta conceptuală – elevii lucrează în grupe de câte 3 sau în perechi. Fiecare grupă primeşte o 
sarcină de lucru ce vizează o componentă a lecţiei studiate anterior. Rezolvarea sarcinii este comunicată 



 

 

colegilor, iar fişa este lipită pe posterul pregătit în prealabil de către învăţătoare. Când toate fişele vor fi 
lipite pe poster, elevii vor avea în faţă harta conceptuală a lecţiei anterioare. 

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 canalizat 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. 

Despre 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 PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BUHUSI LUCICA 

GRADINITA CU P. N. TELEJNA,  
JUD. VASLUI 

 
 „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;  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. BUJOR MARIOARA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 SIBIU 

 
 Împreună cu predarea și invățarea,evaluarea reprezintă o componentă de bază a procesului de 

învățare.Atât evaluarea inițială cât și evaluare formativă și cea sumativă sunt într-o strânsă relație de 
complementaritate determinată de rolul lor în demersul evaluativ.  

 Evaluarea inițială oferă profesorului,dar și elevului,posibilitatea de a cunoaște cât mai exact situația 
existentă la un moment dat,cunoștințele pe care le posedă elevul dar și deprinderile de a le utiliza în diferite 
contexte.Ea are un important rol diagnostic,permite colectarea și analiza de informații relevante care vor fi 
utilizate pentru adoptarea unor decizii educaționale adecvate și astfel contribuie la îmbunătățirea activității 
de învățare. 

 Prin evaluarea inițială nu se realizează aprecierea performanțelor globale sau ierarhizarea elevilor ci 
o reprezentare importantă a potențialului de învățare, a lipsurilor în cunoștințe și deprinderi care necesită 
corectare și îmbunătățire.Pentru realizarea unei evaluări inițiale eficiente elevii trebuie să fie receptivi,să 
trateze cu seriozitate sarcinile de lucru,să-și dorească o cunoaștere căt mai exactă a nivelului lor de pregătire 
– mai ales ca nu implică emoții mari,rezultatele nu se consemnează în catalog.În acest sens,itemii care 
alcătuiesc evaluarea inițială (dar și cea formativă sau sumativă) trebuie să reflecte cât mai obiectiv nivelul 
de pregătire de la care să se construiască ,treptat și eficient,pregătirea următoare.Informațiile obținute prin 
evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea programului de instruire următor și contribuie la reușita 
viitoarei activități didactice.  

 Evaluarea lucrărilor scrise este considerată, în general, cea mai obiectivă probă de evaluare pentru 
că proba scrisă apelează la anumite suporturi scrise. Candidații au şansa să-şi prezinte cunoştinţele fără 
intervenţia profesorului evaluator, în absenţa unui contact direct cu acesta.  

 Avantajele sunt multiple. În primul rând, diminuarea subiectivităţii profesorului este dată de 
anonimatul lucrării. Un alt avantaj îl constituie posibilitatea verificării unui număr relativ mare de candidați 
într-un interval de timp determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare, constituit din 
conţinutul lucrării scrise, avantajarea unor candidați timizi sau care se exprimă defectuos pe cale orală, etc. 
Verificarea scrisă implică un feed-back mai slab, în sensul că unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate 
operativ prin intervenţia profesorului evaluator. Cum este şi firesc, ambele variante de verificare se cer a fi 
desfăşurate oportun şi optim de către profesori. 

 Evaluările performanţei individuale prin aplicarea de probe scrise sunt utilizate 
adesea când rezultatul procesului de învăţare presupune argumentare, exprimare clară sau aplicare a 

cunoştinţelor, şi nu o simpla memorare de informaţii / conţinuturi de specialitate. Se evaluează prin probă 
scrisă înţelegerea completă a anumitor achiziţii din parcursul de instruire, abilitatea de sistematizare şi de 
exprimare a ideilor, creativitatea și personalizarea răspunsurilor cu țintă spre situații concrete și spre selecția 
strategiilor didactice care generează instruirea de calitate. 

 Astfel, o examinare standardizată are ca scop măsurarea şi compararea, în condiţii de similaritate, a 
performanţelor unui subiect evaluat cu performanţele altui subiect evaluat. Notele sunt acordate unui 
participant la evaluarea, în mare măsură, în raport cu performanţa celorlalţi.. 

 Așadar o activitate de evaluare eficientă, deci obiectivă, trebuie să coreleze trei componente: 

1. măsurarea – utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un ansamblu 
de simboluri (cifre, litere) şi un ansamblu de fenomene şi obiecte, componente ale acestora, conform unor 
caracteristici (cât de mult? ce cantitate?, ce dimensiuni?); 

2. aprecierea – presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra fenomenului evaluat, pe baza 
datelor obţinute prin măsurare, prin raportarea acestora la un termen de referinţă, la un sistem de valori sau 
criterii (cum este?, ce valoare are?). 

3. măsurarea şi evaluarea se corelează pentru luarea deciziei, respectiv a hotărârii unor soluţii pentru 
perfecţionarea procesului şi a rezultatelor. 



 

 

  



 

 

 La matematică, evaluarea se face mai mult prin teste scrise și astfel influența unor factori perturbatori 
este mai mica.Este adevărat,mediul în care se se realizează evaluarea,chiar și starea evaluatorului poate să 
influențeze nivelul de exigență,dar respectarea unui barem (mai mult sau mai puțin detaliat) asigură 
condițiile unei evaluări obiective. 

 Chiar dacă există și dezavantaje – nu se realizează un dialog direct profesor-elev,poate conduce la 
eșec din partea elevului prin neînțelegerea sarcinilor de lucru,totuși, testele scrise asigură un spor de 
obiectivitate în evaluare,asigură uniformitatea în evaluare întrucât gradul de dificultate este același pentru 
toți,elimină stresul comunicării orale pentru cei mai timizi. 

 Procesul de evaluare,în general,este mai eficient dacă profesorii și elevii reușesc să colaboreze cât 
mai bine pentru că își doresc acest lucru,fiecare îmbunătățindu-și permanent comportamentul și pregătirea. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BUJU ELIZA, 

LICEUL TEORETIC ANA IPATESCU, GHERLA 
 
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 profesorului 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. 

 
 Bibliografie : 
*Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’ , Ed . 

Aramis , Buc -2007 
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*Radu Ion ’’Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ’’ , EDP, Buc. - 1998 
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EVLALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
PREMISĂ PENTRU PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BULARCA FLORENTINA 
GRĂDINIȚA CU P. P. „BOBOCEII” NR. 19 BRAȘOV 

 
Atât fizic cât și psihic, copiii se dezvoltă diferit. Achizițiile pe care le dobândesc au loc "în salturi", 

adică sunt momente în care cresc de la o zi la alta sau dobândesc cunoștințe importante de la o zi la alta. 
De aceea, într-un grup mare de copii, diferențele dintre ei pot fi foarte mari. Diferențe care, pe parcursul 
anului se pot inversa: copiii care la un moment dat aveau însușite anumite cunoștințe pot fi devansați de 
ceilalți. În acest context, evaluarea preșcolarilor nu are rolul de a realiza o ierarhie între ei, de a stabili "cine 
e cel mai bun". La vârsta preșcolară toți copiii au un potențial de învățare enorm. 

Evaluarea inițială are rolul de a stabili punctul de plecare. Vom ști ce activități sunt capabili deja să 
execute și vom ști care sunt acele "puncte slabe" pe care trebuie să insistăm. În acest fel, la sfârșitul anului 
vom putea vedea evoluția individuală a fiecărui copil. 

Evaluarea este definită ca o „activitate prin care se realizează colectarea, organizarea și interpretarea 
datelor obținute prin aplicarea unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe 
care se bazează o anumită decizie educatională”. Aceasta constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 
activităţilor de instruire, fiind menită să ofere posibillitatea de a cunoşte potenţialul de învăţare al 
preșcolarului pentru a şti dacă obiectivele propuse vor putea fi atinse. 

 Evaluarea este parte integrată a procesului de învățământ alături de predare și învațare pentru a 
furniza educatorilor, copiilor și părinților informațiile necesare desfășurării optime a activităților în 
grădiniță. 

La începutul oricărei activități educaționale se realizează evaluarea iar aceasta are rol de diagnoză și 
prognoză, apoi pe tot parcursul activitățiolor urmatoare are rol de evaluare formativ-ameliorativă. Întregul 
proces de evaluare urmarește progresul copiilor nu cu rol de ierarhizare, ci cu scopul evident de motivare a 
activității copiilor, de observare a evoluției lor în conformitate cu propria performață. 

Evaluarea inițială nu are un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al preșcolarului, deci pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care 
este necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). Astfel, dacă, în urmare 
a acestei evaluări se constată faptul că unii dintre copii au anumite carenţe, cadrul didactic trebuie să încerce 
să organizeze, un modul de recuperare pentru cei care au întamplinat dificultăți. 

 Acțiunile de evaluare a progresului înregistrat de copil trebuie să aibă loc într-un cadru natural al 
copilului. În timpul activitățiolr, al jocului liber sau al jocului organizat de către educatoare, al plimbărilor, 
sau al altor momente, educatoarea urmarește/observă comportamentul copiilor, menționează problemele 
apărute, stările de interes cognitive sau cele de lipsă de interes, de bucurie, fixează performanțele fiecărui 
copil și reacțiile acestia în diferitele impostaze. Atunci când se realizează orice tip de evaluare (fie că este 
inițială, sumativă sau continuă) este inadmisibil să i se transmită copilului sau să i se dea de ințeles că va fi 
apreciat deoarece îi va bloca dorința de a învăța, de a experimenta lucruri noi, de a-și manifesta curiozitatea. 
Scopul evaluării copilului este de a acorda sprijin și ajutor acestuia în tendința lui de a afla noul.  

Privind evaluarea inițială se poate considera că aceasta cuprinde prima și cea mai importantă 
„decolare” în numeroasele demersuri ale evaluării de pe parcursul ciclurilor școlare. Influențele pe care le 
poate avea evaluarea asupra dezvoltării personalității copilululi pot fi diverse și cu un impact mare asupra 
fiecăruia. Porind de la vărstele mici trebuie acordată o atenție sporită asupra evaluării, probele de evaluare 
să fie adecvate iar feedback-ul să fie unul pozitiv. 

Relevând importanța pe care o are evaluarea inițială, Ausubel D. subliniază: „dacă aș vrea să reduc 
toata psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel mai mult învațarea, este ceea 
ce știe copilul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruieste-l în consecință!” 

 



 

 

IMPORTANŢA TESTELOR INŢIALE 
 

PROF. ADRIANA BULC 
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARǍ DIN ARAD 

 
 Scopul testelor iniţiale este identificarea lacunelor, dar şi a punctelor tari ale elevilor, în funcţie de 

care trebuie orientat întregul demers educaţional, astfel încât învǎţarea sǎ poatǎ fi centratǎ pe elev. Testele 
iniţiale ne pot orienta în pregǎtirea diferenţiatǎ a elevilor şi în evaluarea lor în funcţie de progresele 
înregistrate de fiecare dintre aceştia, ceea ce îi poate motiva pe toţi educabilii sǎ se strǎduiascǎ sǎ realizeze 
progrese semnificative şi chiar sǎ obţinǎ performanţe remarcabile.  

 Importanţa testelor iniţiale decurge şi din faptul cǎ rezultatele pe care elevii le obţin la acestea ne 
ajutǎ sǎ fixǎm corect obiectivele şi sǎ stabilim competenţele pe care trebuie sǎ le formǎm, astfel încât elevul 
sǎ devinǎ interesat de evoluţia sa intelectualǎ nu numai în anii de şcoalǎ, ci şi pe tot parcursul vieţii. 
Exploatate în mod judicios, rezultatele testelor iniţiale ne pot conduce spre succesele pe care ni le dorim şi 
care dovedesc eficienţa actului educaţional. 

 Testele iniţiale şi interpretarea corectǎ a acestora se dovedesc utile în combaterea unor probleme 
extrem de serioase cu care se confruntǎ învǎţǎmântul actual: refuzul unor elevi de a învǎţa, lipsa de atenţie 
la ore, absenteismul şi chiar abandonul şcolar. Necunoscând nivelul de pregǎtire a elevilor pentru cǎ nu au 
considerat utilǎ testarea lor iniţialǎ, cadrele didactice încearcǎ sǎ transmitǎ informaţii pe care elevii nu le 
pot înţelege sau pe care cei foarte buni la învǎţǎturǎ le considerǎ mult prea cunoscute, ceea ce poate afecta 
grav procesul educativ. 

 Suntem de pǎrere cǎ testarea iniţialǎ nu trebuie sǎ se limiteze doar la o lucrare scrisǎ, ci trebuie sǎ 
verifice şi dacǎ elevii ştiu sǎ citeascǎ suficient de bine pentru a înţelege conţinuturile sau dacǎ stǎpânesc 
noţiuni elementare precum scrierea corectǎ sau tabla înmulţirii. Numai dupǎ ce cadrul didactic va înlǎtura, 
cu tact şi cu rǎbdare, discrepanţa dintre Programa şcolarǎ şi nivelul de pregǎtire a elevului, profesorul îşi 
sporeşte şansele de a-l conduce pe educabil spre atingerea potenţialului sǎu. 

 Testele iniţiale faciliteazǎ obţinerea unor performanţe nu numai pentru elevii olimpici şi supradotaţi, 
ci şi pentru cei cu nevoi speciale, ceea ce sporeşte stima de sine a fiecǎrui elev, care, şi dupǎ finalizarea 
studiilor, va privi dificultǎţile vieţii ca pe nişte provocǎri şi nu ca pe nişte obstacole imposibil de depǎşit.  

 Testele iniţiale trebuie percepute şi ca pe nişte oporunitǎţi oferite cadrului didactic de a-l determina 
pe elev sǎ îndrǎgeascǎ materia. Acest lucru devine posibil spre exemplu prin alegerea unor texte suport 
atractive şi prin cerinţe interesante, care sǎ le stimuleze elevilor atât inteligenţa, cât şi creativitatea. 

 Întrucât trǎim în era digitalǎ, este de preferat ca testele sǎ fie mai prietenoase prin inserarea în text a 
unor imagini sugestive sau prin imprimarea testelor pe hârtie coloratǎ, deoarece actul educaţional 
performant este acela care este perceput de elevi ca un fascinant joc şi nu ca pe o nişte activitǎţi neadaptate 
vârstei şi preocupǎrilor lor.  

 Indiferent de rezultatele obţinute de elevi la testele iniţiale, aceştia trebuie încurajaţi, astfel încât ei 
sǎ conştientizeze cǎ, dacǎ îşi utilizaeazǎ corespunzǎtor resursele intelectuale, pot ajunge la progrese din ce 
în ce mai mari. În sens contrar, aceştia vor considera actul educaţional ca fiind fǎrǎ sens, nu vor fi dispuşi 
sǎ facǎ eforturi pentru a se autodepǎşi, iar unii vor decide chiar sǎ abandoneze şcoala, ceea ce le va diminua 
simţitor şansele de a se realiza în viaţǎ. Mai mult chiar, dupǎ cum afirmǎ Andrew Newberg Mark Robert 
Waldman, ,,atunci când îi învǎţǎm pe copiii noştri sǎ foloseascǎ mai multe cuvinte pozitive, de fapt creierul 
lor primeşte sprijin pentru a putea controla mai bine emoţiile trǎite şi pentru a dezvolta o putere de 
concentrare mai mare. Iar atunci când îi învǎţǎm pe copii limbajul succesului, ei devin mai motivaţi şi mai 
mulţumiţi de munca lor.” 

 Rezultatele testelor iniţiale trebuie puse în discuţie într-o şedinţa organizatǎ la nivelul clasei de elevi, 
unde cadrele didactice, pǎrinţii şi elevii sǎ identifice împreunǎ cele mai bune soluţii pentru remedierea 
lacunelor, deoarece actul educaţional de succes este acela perceput ca fiind o muncǎ de echipǎ, în care cu 
toţii sunt interesaţi nu sǎ plaseze vina insuccesului de la unii la alţii, ci sǎ coopereze, susţinându-se reciproc 
pentru obţinerea performanţelor dorite.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
GRĂDINIȚA CU P.N.NR.12 GALAȚI 

GRUPA MARE –EDUC. BULGARU ANCUȚA -FLORENTINA 
 
 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 educația timpurie prefigurează printre 

 tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului 
de evaluare. 

 Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale a fost utilizat 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, pictura,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. TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ (Evaluează cunoștințele de limbaj) TEMA: Traista 
cu povești. 

 Am elaborat un TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ pentru Domeniul DLC (Evaluarea cunoștințele 
de limbaj) 

 1. Item cu răspuns scurt 
 Completează ce lipsește pentru a avea propoziția înțeles- "Este vicleană, șireată și dă iama la poiată." 

(Vulpea) 1p 
 2. Item cu alegere multipla 
 Scrie atâtea liniuțe câte cuvinte are propoziția și încercuiește cifra corectă: 1p - CAPRA MERGE 

DUPĂ MÂNCARE. 1 2 3 4 5 
 3. Item de asociere 
 Unește personajele aparținând aceleiași povești: 2p (imagini din poveste)  
 4. Item cu alegere duală 
 Spune ce este fals și ce este adevărat în propozițiile urmatoare: - "Fata babei a îngrijit cațelușa 

bolnavă și a plecat mai departe". 
 - "Albă- ca- Zăpada a ajuns la casa piticilor". 
 - "Scufița Roșie manâncă lupul." 3p 
 5. Item de completare  
 Recunoaste povestea și completează verbal ce lipsește: 
 "Era limpede că afurisita de cotoroanță încerca s-o păcălescă pe ............. să se vâre în .............pentru 

a o închide acolo!... Căci de îndată ce ar fi fost acolo, ........ ar fi închis cuptorul și ar fi lasat-o pe biata 
micuță să se............. și apoi ar fi mâncat-o! Numai că.............. copil istet, își dădu numai decât seama ce 
gânduri cocea.............și se prefăcu că-i nătângă și neîndemânatică." 3p 

 1 punct se acordă din oficiu / Total 10 puncte  
 Transformarea punctajului în dimensiuni ale domeniilor de dezvoltare:  
 Î - comportament înțeles; 8-10 puncte==FB 
 D - comportament în dezvoltare; 6-7 puncte=B 
 S-comportament ce necesita sprijin ; 4-5puncte-S 
TABEL CU REZULTATE - CALIFICATIVE FOARTE BINE BINE SUFICIENT 
 NR.ELEVI 9 4 3 
 PROCENTAJ 56% 25% 19% 
 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.) 
 
 CONCLUZII GENERALE: 
 În concluzie rezulatetele obținute la evaluarea inițială oferă informații despre nivelul general al 

grupei mari, despre particulăritățile cognitive, social-afective, psiho-motrice individuale. Astfel proiectarea 
didactică urmând să se realizeze pe unități de invățare adaptate la particularitățile de vârstă și intelectuale, 
se are in vedere lucru diferențiat. 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BULIGA LOREDANA 

LICEUL DE ARTE ,, CONSTANTIN BRAILOIU” 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. 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. 

 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. 

 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 ÎNTRE APRECIERE ȘI SUBESTIMARE 
 

PROFESOR GEORGETA BULINSCHI 
LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 

 
Evaluarea este, fără doar și poate, o componentă a procesului instructiv-educativ indiferent de mediul 

în care ea se desfășoară sau de actorii implicați în acest proces. Cu ajutorul ei putem colecta și interpreta 
rezultatele obținute ca urmare a aplicării unor metode, tehnici de măsurare și apreciere, elaborate în acord 
cu obiectivele pe care ni le-am propus și cu tipul evaluării. Ea generează implicit o anumită decizie în plan 
educațional care este rezultatul unei judecăți de valoare, judecată ce se vrea obiectivă dar, în același timp, 
dependentă de grupul de oameni vizați și așteptările pe care le avem de la aceștia. 

Chiar dacă la început acest tip de evaluare a fost primit cu rezerve de către unii profesori și elevi 
deopotrivă, ea și-a dovedit în timp importanța. 

Elevii au fost primii împotriva unei metode suplimentare de evaluare. Întorși din vacanța de vară, ei 
au fost nevoiți să-și reamintească principalele noțiuni învățate cu un an școlar în urmă la majoritatea 
materiilor de studiu pentru a rezolva testul. Oricât interes și-ar fi dat profesorul dedicând câteva ore 
recapitulării materiei, elevii cu rezultate bune la învățătură au oftat în fața unui efort în plus iar cei mai slabi 
nu s-au agitat deloc ținând cont că notele obținute nu se treceau în catalog. 

Mulți profesori nu au primit nici ei, la început, cu încântare vestea. Nu atât elaborarea unui test de 
evaluare era problema, cât faptul că interpretarea rezultatului său necesita destul de mult timp. Dacă 
definirea competențelor specifice urmărite și corelarea lor cu conținuturile de evaluat și itemi precum și 
stabilirea concluziilor și a metodelor de remediere folosite sunt pași urmați în conceperea și analiza fiecărui 
test de evaluare, analiza procentuală a punctajului obținut la fiecare item în parte de toți elevii clasei în 
funcție de punctajul maxim acordat necesită timp și răbdare multă. Dar cea mai deranjantă problemă nu era 
timpul cât lipsa de interes a unor elevi față de rezultatele obținute. Notele nu se trec în catalog deci efortul 
de a avea rezultate bune a fost mult diminuat de către unii dintre ei. 

Dar, indiferent de modul în care elevii privesc acest test, rezultatele lui se extind și la măiestria 
profesorului de a trezi interesul, curiozitatea și dorința de a cunoaște mai mult cât și de a realiza obiectivele 
propuse, de a facilita achiziția de noi cunoștințe, de a dezvolta un mod de a gândi independent, creativ, 
spontan și critic. 

Predau fizica atât la nivel gimnazial cât și la cel liceal. Elevii din ciclul secundar învață să opereze cu 
noțiuni precum corp, proprietăți fizice, unități de măsură, fenomene fizice. De foarte multe ori este destul 
de greu pentru ei să nu facă confuzii între acești termeni. Când le cer elevilor de clasa a VI-a să îmi dea 
exemple de fenomene mecanice aud răspunsuri precum avion, locomotivă, mașină. Pornind de la ideea că 
orice mișcare a unui corp în natură este un fenomen mecanic, copiii confundă zborul, deplasarea unui tren 
sau a unei mașini cu corpurile care zboară, merg pe șine sau pe șosea. Testele de evaluare inițială, prin 
confruntarea elevilor la intervale lungi de timp cu aceleași tipuri de probleme și raționamente, contribuie la 
stabilirea clară a diferențelor dintre corp și fenomen fizic într-un mod mult mai eficient decât repetarea 
acelorași întrebări oră de oră. Din cauza suprasolicitării, copiii tind să învețe mecanic folosind funcția de 
memorare de scurtă durată. După mai multe luni de zile judecata primează în fața memorării mecanice de 
scurtă durată astfel încât ei încearcă să elaboreze logic un răspuns corect, gândind răspunsul nu repetându-
l mecanic din memorie. 

Prin evaluare profesorul pregătește copilul pentru o integrare fără probleme în următorul ciclu de 
învățământ. Ea oferă elevului o reprezentare a eventualelor lacune, probleme ce trebuie corectate sau 
îmbunătățite. Testele inițiale din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a contribuie la formarea unor cunoștințe 
solide în fizică, astfel încât rezultatul obținut la testul inițial al clasei a IX-a să fie unul ce dă încredere în 
sine, un start bun și performanțe în liceu. Timp de 3 ani avem oportunitatea și mijloacele de a corecta, 
sistematiza, consolida acele cunoștințe ce reprezintă baza studiului fizicii în liceu. Performanțele elevilor 
sunt și performanțele noastre.  

O evaluare eficientă constituie o modalitate de a moderniza procesul de predare-învățare și de a spori 
rolul educației în formarea personalității fiecărui copil. Ea oferă profesorului posibilitatea de a avea o 
reprezentare corectă a situației existente la momentul prezent și de a construi o strategie de remediere 
formulând cerințe viitoare și planificând programe de recuperare. Pentru ca rezultatele evaluării inițiale să 



 

 

fie cele scontate trebuie însă să fie respectate următoarele: folosirea acelor metode și procedee didactice 
care să stimuleze capacitatea intelectuală a elevilor, curiozitatea și motivația învățării, abordarea 
diferențiată a elevilor, îmbinarea tuturor activităților, frontale, de grup și individuale, în actul de predare-
învățare astfel încât să mărim eficiența acestui proces. Numai în acest caz o evaluare inițială urmată de 
evaluarea continuă poate furniza valoarea randamentului școlar al fiecărui copil și măsurile corecte de 
remediere care asigură succesul. 

Satisfacția cea mai mare însă nu cred că se datorează în primul rând unor rezultate foarte bune la acest 
test inițial. Ea este resimțită de fiecare profesor atunci când elevii săi conștientizează că acest mod de testare 
nu reprezintă o altă metodă de încărcare a programului lor ci un scop pentru creșterea șansei lor de reușită 
profesională. Înțelegând importanța testului inițial, elevii se vor implica cu seriozitate în rezolvarea 
sarcinilor propuse iar neînregistrarea notei obținute în catalog nu va mai atrage după sine lipsa motivației 
învățării. Înțelegând testul inițial ca pe un exercițiu liber de gândire, fără emoții și constrângeri, ei vor putea 
să se concentreze mai bine la rezolvarea cerințelor astfel încât rezultatele lor vor reflecta posibilitatea de a 
trece la un nou nivel de învățare cu șanse mai mari de reușită, în beneficiul lor. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

CLAUDIA BURGĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORIE GHICA VOIEVOD”, BUCUREȘTI 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CLASA PREGĂTITOARE 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului reprezentarea potențialului de învățare, eventualele 

lacune ce trebuie completate și aspectele ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune 
aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor ci 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. Ei trebuie să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, urmărim 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 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; 
- utilizarea unor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, 

care asigură învățarea activă și formativă; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- 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, ci își propune 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 rezultate 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 ce 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor. Se vor urmări căile de mers împreună 
înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. 
Întotdeauna vor fi aleși cu mare atenție itemii care alcătuiesc evaluarea inițială, ținându-se seama de 
prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv 
nivelul de pregătire al elevilor. Pe acest nivel se pliază 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, 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. 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 

Educațional, București, 1998. 
 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 INV . BURUIANĂ DANIELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU, JUD. CONSTANȚA 

 
 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de 
evaluare şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi.  

 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 (...)".  

 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 necesara creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghid),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 
avantaje şi dezavantaje. Oferă profesorului 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 la 
acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii. 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, am ținut 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). 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza faptul ca ,,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 - NECESITATE ȘI 
IMPORTANȚĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. BURULEAN LUMINIŢA 

GRĂDINIŢA NR 35, BUCUREŞTI 
  
Pentru toți profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ și are ca scop 

identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ.  
După momentul și modul în care se integrează evaluarea în procesul de învățământ, evaluarea poate 

fi inițială, formativă/ continuă și finală/ sumativă.  
Evaluarea inițială, denumită și predictivă, permite descoperirea punctelor tari și a punctelor slabe ale 

elevilor, fie înaintea unei unități de studiu, fie la începutul unei lecții. Se efectuează la începutul unui 
program de instruire, permițând să se prevadă șansele de succes ale programului stabilit. Profesorul poate 
să verifice punctele forte și punctele slabe ale elevilor în scopul otimizării nivelului de pregătire de la care 
se pornește și a gradului în care stăpânesc cunoștințele și abilitățile, constituind o condiție a reușitei 
activităților didactice ce vor urma. 

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.  

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 te situiezi la acest nivel....”  
*funcţia diagnostic – „pentru că ai aceste lacune”  
*funcţia prognostică şi motivaţională – „ar trebui sa faci ...ca să ajungi...” 
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.  

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 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:  

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

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  
d)- 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 inițială este descriptivă și servește ca bază de comparare pentru evaluările ulterioare. Ea 
sprijină demersul de stabilire a celor mai potrivite obiective de învățare, influențează alegerea strategiilor 
de învățare, determină motivația elevilor de a reține și de a aplica ceea ce au învățat în contexte cunoscute 
sau noi și, mai ales, indica programul ce trebuie urmat. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
▪ Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2006  
▪ Constandache, Mirela, Dima, Gina, Evaluarea în învățământul primar, orientări noi, Ed. Ex. Ponto, 

Constanța, 2007  
▪ Cucoș, Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 1996  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
BUTA LARISA 

 
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 inițială conferă elevului dar și profesorului o prezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lipsuri ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau chiar îmbunătățire. 
Aceasta nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor în funcție de 
notarea acordată 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 și conștiință 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie stârnită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
enunțurilor. 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, deși elevii conștientizând că notele nu 
sunt consemnate în catalog nu acordă o seriozitatea în ceea ce privește evaluarea inițială.  

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățare. Cele trei forme de evaluare existente, 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 tratarea diferențiată a elevilor, de selecția 
riguroasă a conținutului învățării, de utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 
mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, 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. 

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 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. 

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. 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.  

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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„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 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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Dezvoltarea umană se constituie într-un domeniu în continuă evoluţie. Din momentul concepţiei, 

fiinţa umană se inserează în itinerarul procesual al schimbării, proces care se extinde pe întreg parcursul 
existenţei sale. În dicţionarul de psihologie, termenul „dezvoltare” include seria de etape prin care trece 
fiinţa vie spre a-şi atinge deplina realizare de sine. 

Cu privire la om, dezvoltarea nu se reduce la simpla creştere. Sub influenţa „condiţiilor fiziologice şi 
socio-afective apar noi forme de funcţionare care îl conduc pe sugarul supus principiului plăcerii (limitat la 
simpla căutare a satisfacerii trebuinţelor) la starea de adult conexat principiului realităţii. Progresiv, 
comportamentul se diferenţiază şi fiinţa umană devine tot mai independentă de contingenţele exterioare” 
(Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldman, 2010).  

 Fiecare fiinţă umană are un ritm de creştere propriu, astfel, vom remarca pusee rapide, stagnări, 
reculuri, dar în mod practic niciodată o dezvoltare liniară, de aceea se impune în cadrul demersului 
instructiv-educativ procesul de evaluare, aceasta vizând atât preșcolarul cât și cadrul didactic  

 Evaluarea primește diferite atribute, atât în ceea ce privește funcția de constare, cea de diagnoză 
cât și în ceea ce privește funcția de prognoză, caracteristici esențiale în itinerarul formării și dezvoltării 
armonioase a personalității copilului preșcolar, realitate facilitatoare pentru cadrul didactic.  

 Pentru preșcolar, funcțiile evaluării ar putea fi definite astfel: informativă, motivațională, selecție, 
reglare-autoreglare și certificare a noțiunilor/cunoștințelor de care dispune într-un anumit segment al 
dezvoltării acestuia.  

 În accepțiune științifică, conform specialiștilor în domeniu, evaluarea reprezintă actul didactic complex, 
integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, 
performanțele și optimizarea acestora, oferind soluții de perfectare și perfecționare a demersului instructiv-
educativ.  

 Datorită faptului că părinții sunt parteneri constanți în procesul de formare și dezvoltare 
armonioasă a personalității preșcolarului nu pot fi excluși ori lăsați la o parte în ceea ce definește evaluarea 
– ca și act didactic complex, din perspectiva părinților, a familiei preșcolarului, evaluarea primește o funcție 
predictivă prin care părintele va fi convins de reușita copilului în viitor. 

 Evaluarea inițială este deosebit de importantă în cadrul instituțional. Cadrul didactic își 
structurează întreg demersul educativ pornind de la rezultatele culese la început de an școlar, favorizând: 
stabilirea modului corespunzător de predare a conținuturilor, organizarea/definirea unui itinerar de 
recuperare – acolo unde se impune acest lucru, adoptarea unor măsuri de sprijin și recuperare – în cazul în 
care se impune.  

Este important a ține prezente și limitările specifice în cadrul procesului de evaluare, act ce nu permite 
aprecierea globală a performanțelor copilului preșcolar precum nici actul ierarhizării preșcolarilor, 
afirmând, de asemenea că, prin evaluare nu pot fi determinate cauzele existenței lacunelor în sistemul 
cognitiv al copilului de vârstă preșcolară.  

Din punctul meu de vedere, întreg demersul instructiv-educativ trebuie să se centreze pe copil, pe 
particularizarea actului educativ, educația incluzivă, cunoașterea și respectarea particularităților de vârstă 
și dezvoltare, având mereu atenția îndreptată spre: „Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu 
determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuși sau dacă voi eșua în viață. Dă-mi, te rog, acele lucruri 
care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Din Child’s 
Appeal, M. Greene Cole) 
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 ,,Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun : ceea ce influențează 

mai mult învățarea, sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-
l în consecință!” ( R. Ausubel 1981) 

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.Cele mai întâlnite și utilizate forme de evaluare în 
grădiniţă sunt: evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea finală. 

Evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă și constituie 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 al 
preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse, stabilite pe domenii de dezvoltare. 

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.  

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 și adoptarea 
unor măsuri de sprijinire și recuperare a unora din preșcolari. 

Evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei, își 
propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt ce-i permite educatoarei să cunoască 
pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, și adoptarea de măsuri pentru ameliorarea procesului de 
învățare, după fiecare secvență de învățare. 

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

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 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. Este 
centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unități de studio. 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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În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are ca scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de preșcolari 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. 

Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele pe care le realizează preşcolarii în 
procesul de învăţare, organizând activităţi interesante în care atât preşcolarii, cât şi educatoarea să 
se simtă bine în timpul învăţării. De aceea evaluăm pentru a îmbunătăţi activitatea la grupă. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul fiecărui an școlar. Ea ne arată nivelul de 
achiziționare al cunoștințelor, competențelor și abilităților, pe care preșcolarii le-au dobândit în anii 
precedenți, ceea ce ne va fi necesar pentru a ști cum putem atinge obiectivele propuse pentru etapa 
următoare.  

Efectuarea evaluării inițiale oferă cadrului didactic posibilitatea de a observa cum se prezintă 
exact situația copiilor: ce potențial are fiecare copil, ce lacune prezintă, cum le poate complete 
educatoarea lacunele respective si cum le poate remedia. 

Pe baza datelor obținute la evaluarea inițială, educatoarea va putea stabili modul 
corespunzator de a preda noul conținut, va putea organiza un program de recuperare pentru toată 
grupa de copiii, va aplica măsuri recuperatorii pentru copiii care au obținut rezultate slabe la 
evaluarea inițială, va organiza activități suplimentare pentru copiii supradotați.  

Evaluarea iniţială se poate efectua prin examinări orale, probe scrise sau probe practice. 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.  

Evaluarea la începutul fiecărui an școlar evidențiază dacă preșcolarii stăpânesc cunoștințele și 
abilitățile necesare pentru a putea parcurge noul program, oferind, în același timp, și informații 
referitoare la condițiile în care preșcolarii vor putea rezolva sarcinile de învățare ale acestui nou 
program din anul in curs. 

Evaluarea are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât  
cu privire la curriculum cât și cu privire la copiii implicați. Importanța acesteia este foarte 

mare. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un puternic instrument de lucru 
al educatoarei, cu ajutorul căruia aceasta va putea perfecționa activitatea pusă în beneficiul educației 
prescolarilor. 

 
Bibliografie: 

*Chiriac, Maria - „ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic; 
*Cucoş, Constantin – „Pedagogie”, ediţia a II a revizuită şi adăugită - Iaşi, Ed. Polirom, 2006; 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA BALȘ-IAȘI 

STRUCTURA BOURENI 
PROFESOR INV. PRIMAR: BUTNARIU CĂTĂLINA 

 
 Evaluarea educațională este o activitate didactică importantă deoarece prin ea se măsoară 

randamentul preșcolar. Evaluarea inițială este cea mai importantă evaluare din timpul anului școlar. Ea face 
parte din procesul de învățământ, iar scopul principal este de a cunoaște și aprecia nivelul de cunoștințe ale 
preșcolarilor, pentru ca mai apoi profesorul să știe cum să dezvolte capacitățile și deprinderile preșcolarilor. 

Evaluarea inițială este deosebit de importantă, deoarece pe baza rezultatelor pe care le oferă, 
profesorul poate să regleze, să direcționeze și chiar să amelioreze activitatea didactică. Să nu uităm de faptul 
că și pentru preșcolari evaluarea este importantă, deoarece în urma ei aceștia vor ști cum au lucrat și ce mai 
au de făcut pentru a-și îmbunătății cunoștiințele, priceperile și deprinderile, rezultatele. 

 Evaluarea trebuie să fie făcută eficient. Dacă aceasta este realizată corespunzător/eficient, ea arată 
cadrului didactic măsura în care au fost atinse obiectivele propuse, îl ajută să-și explice situația existentă la 
grupă, să facă o diagnoză a progresului preșcolarilor. În funcție de rezultatele de la evaluarea inițială, 
profesorul reglează parcursul activităților în funcție de posibilitatea grupei de preșcolari. Evaluarea trebuie 
să aibă obiective clar definite și moduri eficiente de investigare a rezultatelor școlare pentru fiecare 
preșcolar și pentru conținuturile care vor fi evaluate. Trebuie specificat că evaluarea inițială este realizată 
la începutul unui program de instruire și vizează, în principal: identificarea condițiilor în care preșcolarii 
pot să se pregătească și să integreze optimal în activitatea de învățare, în programul de instruire care 
urmează. 

 Cu alte cuvinte evaluarea inițială vizează identificarea nivelului achizițiilor inițiale ale copiilor în 
termeni de cunoștințe, abilități, pentru asigurarea premiselor atingerii obiectivelor în etapa imediat 
următoare. Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire (ciclu de învățământ, an școlar, 
semestru).  

Actul evaluării implică parcurgerea a 3 operații sau momente distincte: măsurarea, aprecierea, 
decizia. Evaluarea inițială îndeplinește funcția diagnostică și funcția prognostică. Funcția diagnostică, 
identifică nivelul performanței, punctelor tari și slabe pe domenii ale performanțelor, iar funcția 
prognostică, este de anticipare a rezultatelor viitoare. 

 Evaluarea inițială se poate realiza cu ajutorul metodelor de evaluare tradiționale precum probele 
orale, probele practice sau probelor scrise. Datorită complexității tipurilor de rezultate școlare, a existat 
necesitatea diversificării metodelor de evaluare, astfel încât cele tradiționale sunt completate de metodele 
complementare (observarea sistematică a activității și comportamentului, investigația, proiectul, 
portofoliul, autoevaluarea etc.). Tehnicile de evaluare reprezintă demersuri de acțiune mai mici care sunt 
utilizate pentru a obține informații despre nivelul cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor preșcolarilor. 
Spre deosebire de metodele de evaluare, care sunt mai complexe ca desfășurare și interpretare, tehnicile de 
evaluare sunt mai simple. Instrumentele de evaluare sunt fișe de evaluare, liste de scări etc., unelte concrete 
utilizate pentru verificarea preșcolarilor. 

 În concluzie, evaluarea inițială oferă cadrului didactic și preșcolarului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situației existente (potențialul de învățare ale preșcolarilor, lacunele ce trebuie 
completate și remediate). Evaluarea inițială este foarte importantă deoarece ajuta la planificarea demersului 
pedagogic imediat următor și, eventual, a unor programe de recuperare. Evaluarea inițială, nu permite o 
apreciere globală a performanțelor preșcolarului și nici realizarea unei ierarhii. Nu este facilă pentru 
determinarea cauzelor lacunelor copilului. Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar, se 
planifică o perioadă de două săptămâni pentru a realiza evaluarea inițială a preșcolarilor din grupă, în scopul 
cunoașterii acestora, pentru a stabili care este nivelul și ritmul lor de dezvoltare, gradul în care stăpânesc 
anumite cunoștințe, abilități sau competențe necesare învățării. 
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MODALITĂȚI ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

BUTOI CLARA LUIZA 
 
 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 
 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. Având scop de ameliorare, evaluarea continua nu priveşte 
cantitatea, ci calitatea şi nu conduce la ierarhizarea şcolarilor, ci la stimularea dezvoltării lor. 

 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 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. 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. 
În învăţământul primar, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele 

complementare, cum ar fi: 
a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilo 
b) investigaţia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea. 
 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. 

 
Bibliografie: 
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EVALUARE INIȚIALĂ LA CLASA PREGATITOARE 
 

PROF. BUTOI IOANA 
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI”, BRAILA 

 
 La începutul anului şcolar am planificat o perioadă de trei săptămâni pentru evaluarea iniţială a 

copiilor din clasa prgătitoare, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de 
dezvoltare, gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării. Ausubel sublinia 
rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor afirmând: „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) 

Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare pentru copiii de 5-6/7 ani, selectarea probelor 
de evaluare sau conceperea lor a fost făcută cu multă responsabilitate, consultând bibliografia de specialitate 
şi Curriculum- ul pentru învăţământul primar (5-6/7 ani), ţinându-se seama de comportamentele specifice 
fiecărui domeniu de dezvoltare şi probele nu au îmbrăcat forma unor evaluări obişnuite ca pentru copiii de 
clasele I –IV, ci mai degrabă de cunoaştere, de identificare a unor probleme , pentru ca în funcţie de 
rezultatele evaluării iniţiale să se poată întocmi planificarea astfel încât să reflecte parcursurile educaţionale 
specifice diferitelor categorii de şcolari diagnosticaţi la nivelul clasei pregătitoare. 

 Astfel, pentru domeniul: 
CLR (Comunicare în limba română)  
Comportamente urmărite:  
a) Pronunţia şi gradul de dezvoltare a auzului fonematic 
- depistarea greşelilor de pronunţie şi gradului de dezvoltare a auzului fonematic; 
 
b) Expresivitatea limbajului: -stabilirea gradului de expresivitate şi creativitate a limbajului: 
-se exprimă în propoziții 
-articulează cuvintele 
-distinge cuvintele în propoziţie 
-distinge silabele unui cuvânt 
-sesizează sunetele 
- utilizează cuvintele noi în contexte variate; 
- recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei în concordanţă cu mesajul transmis. 
- participă la activităţi de învăţare în grup, sugerând ce este de făcut mai departe într-un joc, o 

activitate;  
c) Citit-scris: Stabilirea deprinderilor de scriere şi orientare în spaţiul liniaturii speciale a 

caietului şi depistarea elevilor care cunosc deja literele alfabetului 
- nu cunoaşte nici o literă;- recunoaşte 4-5 litere sau - cunoaşte toate literele 
- se orientează în spaţiul liniaturii sau depăşeşte liniatura caietului; 
-scriu cu mâna dreaptă/stângă; 
INTERPRETAREA REZULTATE 

Număr de copii 
evaluaţi 

Număr de copii cu 
comportament atins 
(A) 

Număr de copii cu 
comportament în 
dezvoltare (D) 

Număr de copii ce 
necesită sprijin (S) 

Nu s-au 
prezentat în 
perioada 
evaluării  

28 14 14 - - 
Pentru domeniul: 
 MEM (MATEMATICĂ SI EXPLORAREA MEDIULUI) 
Comportamente urmărite: 
a)Stabilire a poziţiei obiectelor şi corespondenţei dintre ele 
-depistarea elevilor care întâmpină dificultăţi de orientare în spaţiu şi pe desene. 

  



 

 

b)Grupare şi sortare de obiecte 
-aprecieză global cantitatea (de elemente) unei multimi față de o altă mulţime (« multe », « puţine », 

« tot atâtea »); 
-aşază figurile geometrice după formă, culoare şi mărime (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); 
- alcătuieşte mulţimi după 2-3 însuşiri simultan; 
- compară 2 mulţimi de obiecte prin corespondenţa de unu la unu « formare de perechi »; 
c)Numărare- Depistarea elevilor care ştiu să numere, recunosc cifrele sau ştiu să socotească de 

la grădiniţă. 
-numără elementele unei mulţimi de obiecte raportând numărul la cantitate; 
- numără până la 5, până la 10, peste 10; 
-recunoaște cifre/ numere pana la 5, până la 10, peste 10; 
-se încadrează în reţeaua de matematică a caietului; 
- recunoaşte anotimpurile şi descrie fenomene specifice acestora; 
-cunoaşte zilele săptămânii 
-identifică animalele şi păsările sălbatice şi domestice; 
-identifică părţile corpului omenesc şi organele de simţ 
-recunoaşte şi enumeră profesii şi instrumente de lucru. 
- identifică şi descrie imagini ale anotimpurilor; 
- diferenţiază fructele de legume; 
INTERPRETAREA REZULTATE 

Număr de copii 
evaluaţi 

Număr de copii cu 
comportament 
atins (A) 

Număr de copii cu 
comportament în 
dezvoltare (D) 

Număr de copii ce 
necesită sprijin (S) 

Nu s-au 
prezentat în 
perioada 
evaluării  

28 16 12 ` ` 
Pentru domeniul: 
 DP (DEZVOLTARE PERSONALĂ) 
Comportamente urmărite: 
 
Verificarea unor aspecte privind identitatea, familia,şcoala, comportamentul în şcoală şi în 

afara ei 
-îşi cunoaște identitatea (nume, adresă, familie); 
-cunoaște numele şcolii la care învaţă, al învăţătoarei, al colegilor; 
-colaborează cu colegii de clasă; 
-are un comportament adecvat statutului de şcolar 
INTERPRETAREA REZULTATE 

Număr de 
copii evaluaţi 

Număr de copii cu 
comportament 
atins (A) 

Număr de copii cu 
comportament în 
dezvoltare (D) 

Număr de copii ce 
necesită sprijin (S) 

Nu s-au 
prezentat în 
perioada 
evaluării  

28 28 ` ` ` 

Pentru domeniul: 
 AV-AP ( ABILITĂȚI VIZUALE- ABILITĂȚI PRACTICE) 
Comportamente urmărite:  
-recunoaşte culorile 
-face legătura între obiectele din mediul înconjurător şi culoarea specifică 
-redă după model teme specifice desenului 
-decupează după contur 
-asamblează şi lipeşte 

  



 

 

INTERPRETAREA REZULTATE 
Număr de copii 
evaluaţi 

Număr de copii cu 
comportament 
atins (A) 

Număr de copii cu 
comportament în 
dezvoltare (D) 

Număr de copii ce 
necesită sprijin (S) 

Nu s-au prezentat 
în perioada 
evaluării  

28 21 7 ` ` 
 
 La finalul celor trei săptămâni de evaluare inițială s-au aplicat două probe finale- una pentru 

domeniul CLR și una pentru domeniul MEM. Timpul de lucru fiind pentru fiecare dintre acestea de 30 
minute. 

 
EVALUARE INIŢIALĂ CLR 

CLASA PREGĂTITOARE 
 
Obiective operaţionale: 
OO1a, b- să despartă corect în silabe cuvintele ilustrate prin imaginile date ,identificând numărul de 

silabe,reprezentând grafic adecvat prin liniuţe orizontale numărul de silabe ; 
OO1 c –să identifice imaginea care sugerează cuvântul ce încep cu sunetul ”s” 
OO2-să asocieze imaginea cu despărțirea corectă în silabe a denumirii acesteia; 
OO3- să scrie semnele grafice învățate corect, lizibil, îngrijit, respectând spaţiul grafic; 
OO4- să asocieze imagini ca noțiuni opuse; 
OO5 –să identifice în şirul de imagini date ,ceea ce nu se potriveşte; 
 
ITEMII 
 
1. Irina se joacă cu câteva jetoane cu imagini. Joacă-te și tu cu ea, rezolvând următoarele cerințe: 
a)Colorează caseta corespunzatoare numărului de silabe al fiecărui cuvânt care denumeste imaginile. 
  
 
 

    

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
b) Desparte cuvintele în silabe. Desenează tot atâtea liniuțe câte silabe are fiecare cuvânt sugerat de 

imagine;  
c) Colorează imaginea a cărei denumire începe cu sunetul S  
 
 
 

    

     
 

  

 



 

 

 

 

2.Marcheaza cu X varianta corectă: 
  
  
  
  
  
 
  
  
 d)  
c)  
 
  
  
 
 
3. Observă regula și continuă cu 895eleméntele grafice învățate : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus (mare, trist, lung, noapte, slab). 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

  
  

 

 

 
 

  

             
             
             
             
             
             
             

 

 



 

 

5. Priveşte imaginile din fiecare rând şi taie cu o linie ce nu se potriveşte. 

 
 

  

 
 

  

    

    
INDICATORI CLR 

 
Nr. Crt. 

 
ITEMUL 

PERFORMANŢĂ 

REALIZAT ÎN CURS DE 
REALIZARE 

a Identif. Nr.de silabe 5 sit. 0-4sit. 
B Desparte corect în silabe 5 sit. 0-4 sit. 
C Recunoaşterea sunetelor iniţiale din cuvânt 1 sit. 0 sit. 
2 Asociază imaginea cu despărțirea corectă în silabe  4sit. 0-3sit. 
3. Scrierea semnele grafice corect, lizibil, îngrijit, 

respectând spaţiul grafic 
9 sit. 0-8sit. 

4. Asociază imag. Ca noţiune opusă 5 sit. 0-4sit. 
5. Descoperă intrusul –, rechizite, păsări dom., 

animale, jucării 
4 sit. 0-3 sit. 

 
Rezultate obținute pe clasă: 

 
Nr. Crt. 

 
ITEMUL 

PERFORMANŢĂ 

REALIZAT ÎN CURS DE 
REALIZARE 

a Identif. Nr.de silabe   
b Desparte corect în silabe   
c Recunoaşterea sunetelor iniţiale din cuvânt   
2 Asociază imaginea cu despărțirea corectă în silabe    
3. Scrierea semnele grafice corect, lizibil, îngrijit, 

respectând spaţiul grafic 
  

4. Asociază imag. Ca noţiune opusă   
5. Descoperă intrusul –, rechizite, păsări dom., 

animale, jucării 
  

  



 

 

 
REZULTATE OBȚINUTE –individual 

Nr 
crt 

Numele şi prenumele 
elevului 

I 
1.a 

I 
1.b 

I 
1.c 

I 
2 

I 
3 

I 
4 

I 
5 

Obs. 

          

 
INTERPRETAREA REZULTATELOR 
Copiii în marea majoritate au abilităţi de comunicare specifice copiilor de 5-6 ani :  
 sunt capabili să asculte şi să înţeleagă limbajul vorbit;  
 au demonstrat capacitatea de a vorbi coerent şi a comunica eficient cu copiii şi adulţii;  
 utilizeză un vocabular bogat şi progrese în vorbire; 
 sunt capabili să folosească un limbaj expresiv; 
 demonstrează înţelegerea sunetelor limbii sunt conştienţi de conceptul de mesaj scris şi 

semnificaţia lui; 
 utilizează diferite modalităţi de comunicare grafică: desene, semne, forme, pregrafisme; 
 vorbeasc corect gramatical şi pronunţă corect cuvintele; Excepţie făcând elevii: 
Sunt întâlnite mici dificultăţi în ceea ce priveşte utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate, 

recunoaşterea şi numirea sunetelor mediane şi finale din cuvinte.  
 
MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE 
Pentru a maximiza dezvoltarea programelor educaţionale şi a experienţelor educaţionale ale copiilor 

în domeniul limbă şi comunicare se recomandă : 
 încurajarea conversaţiilor, a povestirilor între copii; 
 propunerea unor jocuri prin care copiii adresează verbal întrebări şi răspund prin limbaj non-

verbal; 
 oferirea unor sarcini de grup mic care solicită utilizarea unor cuvinte noi, fie pornind de la unele 

imagini, cărţi, materiale, fie valorificînd contexte din activităţi precedente, fie prin exploatarea unor situaţii 
spontane din activitatea zilnică; 

 aprecierea utilizării de cuvinte noi şi extinderea discuţiilor utilizînd aceste cuvinte; 
 încurajarea jocurilor lingvistice ale copiilor: combinarea de sunete, silabe ritmice; 
 implicarea copiilor în jocuri de recunoaştere a obiectelor, materialelor care încep cu acelaşi sunet;  
 încurajarea utilizării semnelor convenţionale în scrierile copiilor;  
 încurajarea copiilor să realizeze mici cărticele despre personaje preferate, despre animale 

preferate, în care să scrie acestora gândurile şi sentimentele lor. 
 
EVALUARE INIŢIALĂ CLASA PREGĂTITOARE 
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
 
Obiective operaţionale: 
OO1- să deseneze mulţimi de obiecte apreciind global cantitatea (de elemente) unei multimi față de 

o altă mulţime (« multe », « puţine », « tot atâtea »); 
OO2-să formeze mulțimi de obiecte după diferite criterii(mărime, fel, formă); 
OO3-să realizeze corespondența între elementele a două mulțimi și să coloreze mulțimea indicată; 
OO4- să scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente pentru mulțimile date; 
OO5- să selecteze cifra potrivită nr. de elemente- din mai multe variante date; 
OO6-să stabilească prima, ultima, mică-frunză din șirul de frunze dat; 
OO7 –să asociaze imaginile cu anotimpul potrivit şi să coloreze elementul anotimpului preferat; 
OO8-să identifice animalele domestice și sălbatice; 
OO9- să identifice, prin colorare numai legumele din imaginile date; 
OO10 – să repreznite grafic obiectele indicate în funcţie de poziţia cerută ; 

  



 

 

EVALUARE INIŢIALĂ CLASA PREGĂTITOARE 
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

 
 
 
1.Desenează în chenar. 
 a) tot atâtea bile         b) mai puține steluțe, 

     c) mai multe liniuțe, 
 câte flori sunt           decât 

flori          decât flori 
 
 
 
 
 
 
2.Formează grupe de elemente: 
 a) de aceeaşi mărime    b) de acelaşi fel c) de aceeaşi formă 
 
 
 
 
 
 
 
3.Formează perechi între cele două mulţimi. Colorează mulţimea care are mai multe elemente. 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
4.Scrie în caseta de sub fiecare imagine, câte obiecte conţine fiecare mulţime: 

 

 
 

 
   

 
5.Colorează pătrăţelul cu cifra corespunzătoare numărului de elemente: 

  
  



 

 

6.Colorează frunza cea mai mică, încercuieşte-o pe prima şi taie-o pe ultima. 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
7.Asociază imaginile cu anotimpul potrivit. Colorează elementul anotimpului preferat. 

    
 

      
 
 8.Colorează cu roşu pătratul cu animale domestice şi cu verde pătratul cu animale sălbatice: 

  
 
9. Colorează legumele. 

 
10.Continuă şirul cu încă 4 mărgele, respectând ordinea culorilor (roşu, verde, galben, albastru). 

  



 

 

INDICATORI MEM 
 

 
Nr. Crt. 

 
ITEMUL 

PERFORMANŢĂ 

REALIZAT ÎN CURS DE 
REALIZARE 

1. Desenează tot atâtea, mai multe / 
puţine elemente 

 În 2 situaţii 1 situaţie 

2. Clasifică obiecte- mărime, 
culoare, formă 

Măcar câte 2 mulţimi la 
fiecare subpunct 

1 mulţime la fiecare 
subpct. sau mai puţin 

3. Face corespondenţa, colorează 
mulţ. cu mai multe elem. 

Face corespondenţa, 
colorează mulţ. cu mai 
multe elem.  

una din ele 

4. Scrie cardinalul. 3 1-2 sit. sau niciuna 
5. Identifică cardinalul. 3 1 -2sit. sau niciuna 

6. Stab. prima, ultima, mică. 3 1-2 sit. sau niciuna 
7. Stab. indiciul pt. anotimp 4 sit. 0-3 sit. 
8. Identif. animale dom. / salb. 3 dom./ 2-3 salb. 0-2 dom./ 0-2 salb. 
9. Identif. legume 4 sit. 0-3 sit. 
10 Continuă un şir, respectând 

culorile. 
4 sit. 0-3 sit. 

Rezultate obținute pe clasă:-28 elevi evaluați 
 
Nr. 
Crt. 

 
ITEMUL 

PERFORMANŢĂ 

REALIZAT ÎN CURS DE 
REALIZARE 

1. Desenează tot atâtea, mai multe / puţine elemente   
2. Clasifică obiecte- mărime, fel, formă   
3. Face corespondenţa, colorează mulţ. cu mai multe 

elem. 
  

4. Scrie cardinalul.   
5. Identifică cardinalul.   

6. Stab. prima, ultima, mică.   
7. Stab. indiciul pt. anotimp   
8. Identif. animale dom. / salb.   
9. Identif. legume   
10 Continuă un şir, respectând culorile.   

REZULTATE OBȚINUTE -individual 
Nrcrt Numele şi prenumele 

elevului 
I 
1 

I 
2 

I 
3 

I 
4 

I 
5 

I 
6 

I 
7 

I 
8 

I 
9 

I 
10 

Obs. 

1.             

  INTERPRETAREA REZULTATELOR 
 Din interpretarea datelor se constată că toţi copii evaluaţi: 
 au demonstrat abilitatea de a investiga şi a descoperi; 
 au demonstrat cunoaşterea conceptelor de mărime şi formă; 
  au realizat operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare;  
 au fost capabili să explice fenomene, să facă predicţii, să rezolve probleme; 
 au fost capabili să numească unele caracteristici ale lumii vii (plante şi animale).  

  



 

 

MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE 
 În vederea însuşirii comportamentului în cadrul acestui domeniu se propun următoarele: 
o oferirea posibilităţii copiilor de a experimenta; 
o încurajarea jocurilor de construcţii în grupuri mici sau individual pentru a exploata relaţiile 

spaţiale, poziţionarea pieselor; 
o încurajarea utilizării de numere în jocurile simbolice; 
o oferirea oportunităţii de a alege un obiect dintr-un şir de obiecte, numindu-i ordinea; 
o crearea de noi oportunităţi pentru activităţi de colaje în care copiii să utilizeze formele geometrice, 

numind formele;  
o  propunerea unor probleme simple copiilor şi oferirea posibilităţii de găsi soluţii; 
o stimularea observării fenomenelor naturale pentru a înţelege relaţiile dintre ele; 
o organizarea unor plimbări şi excursii pentru a observa caracteristicile mediului şi modul în care 

acesta este îngrijit; 



 

 

NOȚIUNI TEORETICE DESPRE EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. BUTUC MARIA 
 
Evaluarea este o funcţie esenţială şi o componentă a procesului instructiv-educativ alături de predare 

şi învăţare. 
 Fiecare tip de evaluare are o importanţă deosebită inregistrând performanţele şcolare ale elevilor. 

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.  

Evaluarea iniţială este indispensabilă şi ne ajută pe noi cadrele didactice să stabilim dacă elevii au 
pregătirea necesară pentru studiul noilor conţinuturi din programa şcolară. Pe lângă stabilirea potenţialului 
de învăţare, prin acest tip de evaluare se înregistrează şi eventualele lacune care trebuie corectate. Este de 
fapt punctul de plecare al programului de învăţare. 

 Evaluarea iniţială este relevantă pentru elev deoarece îl stimulează, îl motivează, îl încurajează 
pentru programul educativ care va fi urmat de către acesta. Astfel elevul poate înţelege nevoile lui de 
învăţare. 

 Există câteva elemente care pot contribui la optimizarea procesului de evaluare iniţială: 
competenţele cadrului didactic care îi permit înţelegerea întregului proces intructiv-educativ, prezentarea 
lui către elevi într-o formă pozitivă şi constructivă, înterpretarea rezultatelor în mod adecvat precum şi 
formularea unui feedback competent. 

 Evaluarea iniţială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 
instruire, în vederea cunoaşterii nivelului de pregătire psihopedagogic real al colectivului de elevi. Funcţia 
evaluării este prioritar predictivă. Funcţia de diagnoză vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii 
stăpânesc cunoştinţele şi posedă capacităţile necesare pentru a se angaja cu şanse de reuşită într-un nou 
program. În felul acesta se identifică: 

 - lacunele pe care le are elevul în pregătire 
 - resursele în ceea ce priveşte capacităţile de învăţare 
 - conceptele principale pe care elevii le stăpânesc, cu ajutorul cărora vor putea asimila cunoştințe noi 
 - posibilităţile clasei şi a fiecărui elev 
1. deficienţele şi dificultăţile reale care apar în activitatea de învăţare 
 Evaluare inițială, alături de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 

cadrului didactic, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea acestuia în beneficiul elevului.  
 
Bibliografie: 

*Cerghit, I, Metode de învăţământ ,Iaşi, Editura Polirom, 2006. 

*Cocoș C., Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008. 

*Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2002. 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. BUZĂ BIANCA GEORGIANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA, ARMĂȘEȘTI,  

JUD. IALOMIȚA 
 
 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 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRILOR INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. BUZAIANU ELENA 

 
 Ec. Frăsineanu spunea că „esența evaluării este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru că, 

pe baza informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată și perfecționată în timp.” În ceea ce 
înseamnă domeniul educației, evaluarea este de fapt privită ca acel proces exhaustiv de comparare a 
rezultatelor activității de predare cu obiectivele stabilite, cu resursele folosite sau cu rezultatele anterioare.  

 Evalurea este modalitatea obiectivă și semi obiectivă a profesorului de a verifica cunoștințele elevilor 
bazate pe o anumită perioadă de timp pentru a putea avea o viziune amplă asupra nivelului acestora și 
asupra modalităților de predare și implicit o viitoare evaluare. Evaluarea inițială este instrumentul prin care 
educatorul încearcă să își formeze o imagine de ansamblu legată de potențialul elevilor, de modul de 
abordare al anumitor teme, de nivelul general al clasei, de strategiile pe care ar trebui să le aplice în acest 
proces de educare al elevilor. Așadar caracteristica ei principală este aceea de a fi predictivă. Teoretic 
vorbind, acest tip de evaluare ar trebui să aibă acel rol de prefațare a realizării obiectivelor stabilite de 
profesor, dar în practică de cele mai multe ori aceste testări nu prezintă cu adevărat realitatea. Scopul acestor 
teste nu este acela de a stabili o ierarhie la nivelul clasei, ci doar de a stabili un scenariu clar legat de 
procesul educațional. Astfel rezultatele evaluării inițiale vor fi analizate din punct de vedere pedagogic nu 
în termeni de performanțe configurate sub formă de note sau calificative, dar pentru descoperirea 
potențialului de învățare al elevilor, a resurselor lor cognitive si non cognitive.  

 Unul dintre punctele forte al acestor evaluări este faptul că ele nu prezintă niciun fel de presiune 
asupra elevului, dar în același timp elevul știind semnificația acestor teste nu face eforturi vizibile pentru a 
scoate în evidență adevăratele sale cunoștințe. Lacunele descoperite sau o medie scăzută a clasei nu 
reprezintă totuși o imagine coerentă asupra nivelului clasei tocmai din motivele specificate mai sus. Acest 
tip de evaluare ar trebui să aibă niște consecințe clare asupra modului în care profesorul își dirijează 
activitatea, dar nu întotdeauna acesta urmărește recomandările oferite de aceste teste inițiale.  

 Această evaluare nu trebuie văzută doar sub formă de testare scrisă ci trebuie de asemenea luat în 
considerare că există și alte strategii folosite ca de exemplu harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, 
metode care pot asigura profesorului o diagnosticare a nivelului de cunoștințe deținute de elevi. Sunt metode 
moderne care oferă elevului un altfel de rol, un rol în care nu mai simte efectul creat de o lucrare scrisă, în 
care simte ca s-a creat un cadru în care își poate exprima liber părerile și cunoștințele. În timp ce harta 
conceptuală se bazează pe crearea unei imagini a modului elevului de a gândi, de a înțelege pornind de la 
lucruri simple apoi tot mai complexe, investigația apare ca un instrument care ajută la aplicarea 
cunoștințelor și la explorarea unor situații noi bazate însă pe cunoștințe anterioare. Investigația e privită ca 
o metodă de evaluare în care elevul e pus în situația de a găsi soluții la complexități diferite, având un 
caracter sumativ, cu rolul de a angrena cunoștințe, abilități și deprinderi, dar care poate fi folosită și în 
cadrul unei evaluări inițiale.  

 Ca o concluzie, se poate spune că evaluarea inițială este recomandabilă să fie realizată atât pentru 
elevi cât și pentru profesori pentru diagnosticarea punctelor slabe dar și forte și în același timp pentru 
formularea unor cerințe legate de demersul pedagogic. Așadar, aceasta este utilizată pentru cunoașterea 
comportamentului cognitiv al elevilor, pentru conturarea unor metode și procedee clare care să ajute 
profesorul să formeze competențe noi. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A COPIILOR PRESCOLARI 
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COM. FLOREŞTI, JUD. CLUJ 
 
Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 

procese de instruire şi educaţie, şi acţiuni intreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma 
desfăşurării activităţii propriu-zise. Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţionarea 
activităţii desfăşurate cu grupa de copii. “Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece 
activitatea este adecvată nevoilor de educaţie si posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare 
capată o structură ciclică, iar evaluarea joaca un rol reglator”.24 Ceea ce este modern însă, în privinţa 
evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă are în vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute 
şi soluţiile care se întrezăresc pentru îmbunătăţirea acţiunilor instructiv educative.  

Dacă în trecut, dintre impacturile pe care le exercită evaluarea în raport cu preşcolarii / elevii, cel mai mult se 
punea acentul pe funcţia de selecţie (clasificarea şi erarhizarea elevilor după valoarea performanţelor obţinute), în 
prezent sunt importante funcţiile de orientare (dirijarea activităţii de învăţare către continuturi esenţiale) şi de reglare 
şi autoreglare (îmbunătăţirea activităţii de învăţare).  

Un rol tot mai important caută să dobândească astăzi metodele interactive de grup. Acestea sunt diferite pentru 
diferitele tipuri de activităţi din grădiniţă. Pentru evaluare sunt: piramida, ghicitorile, ciorchinele, benzi desenate, 
posterul, trierea asertiunilor, sintetizarea, analizarea si interpretarea imaginilor, categorizarea, etc. 

Dintre acestea, mă voi opri la două dintre ele, inserate uneori de noi în cadrul activităţilor la grupă, mai mult 
sau mai puţin constient, unele dintre ele fiind declarate metode de grup interactive abia de curând. 

Trierea aserţiunilor reprezintă o metodă bazată pe analiza pentru a reliefa trăsăturile definitorii ale unei 
noţiuni, idei, opinii, iar aserţiunea este un enunţ care este dat ca adevăr. În cadrul acestei metode, obiectivul urmărit 
este exersarea capacităţii de analiza asupra unor idei în vederea selectării lor după diferite criterii. Educatoarea 
prezintă copiilor enunţuri, cerându-le să spună dacă sunt adevarate sau false. Este clar că e vorba de exerciţii de 
fixare şi evaluare, cunoştinţele fiind deja însuşite, copiii fiind puşi doar în situaţia de a-şi aminti noţiuni, informaţii sau 
de a decide natura unei afirmaţii. Pentru grupele mici se utilizează mai ales forma cu imagini a metodei, selectandu-
se comportamente în imagini sau diferite sarcini şi cerându-le copiilor să pună buline diferite pentru adevărat şi fals. 
(daca în imagine văd un copil ce rupe o floare vor pune, de ex. o bulină neagră, iar dacă vad un copil ce ajută o 
batrână, una galbenă). De asemenea, activitatea matematică se poate evalua print-o fişă de acest gen, aducând 
transformări moderne la nivelul itemilor care vor fi « pune buline negre unde e greşit şi galbene unde e corect«.  

Metoda trierii aserţiunilor are ca beneficii: exersarea capacităţii de analiza, de decizie, de selecţie şi de a opta 
; îmbinarea formelor de organizare ; stimularea încredirii în forţele proprii şi caracterul antrenant. 

 Analizarea şi interpretarea imaginilor este o tehnică specifică activitatii didactice care utilizează fotografii, 
postere, picturi, planşe, desene, pentru a ilustra un subiect atunci când contactul cu realitatea nu este posibil sau 
când secvenţa didactică impune analizarea imaginilor şi interpretarea acestora. Obiectivul urmărit în folosirea acestei 
medode îl constituie exersarea capacităţii de a analiza o imagine în scopul înţelegerii unui conţinut abordat. Una 
dintre modalităţile de desfăşurare a actului didactic ce include metoda anlizei imaginilor, se comporta astfel: 
educatoarea împarte colectivul în grupe de către patru copii şi le împarte imagini diferite. Se anunţă sarcina, 
prezentaţi ce aveţi în imagini. La vârsta preşcolară operaţiile gândirii fiind în etapa de exersare, e necesar ca 
educatoarea să direcţioneze copiii spre analiza planşei. Imaginea poate fi prezentată de un lider sau toţi copiii pot 
participa la răspuns. O alta modalitate de utilizarea metodei este evaluarea poveştilor sau a poeziilor învăţate; mai 
multe planşe, imagini sunt analizate, descrise în vederea recunoaşterii apartenenţei la o anumită poveste/poezie şi 
cu scopul de a-si reaminti anumite aspecte legate de lumea povestilor sau de a reactualiza poezii.  

La final, copiii pot fi evaluaţi în funcţie de acuratetea prezentării, de identificarea corectă a elementelor, de 
utilizarea cuvintelor cheie care îmbracă prezentarea. Analizarea şi interpretatrea imaginilor poate implica copiii în 
adevarate dispute de susţinere a argumentelor pro şi contra. Astfel, avantajele metodei se refera la25: stimularea 
competiţiei, a confruntării de idei, a cooperării; exersarea operaţiilor gândirii; evaluarea reprezentărilor copiilor; 
formarea şi dezvoltarea abilitătii de expunerea a ideilor şi exersarea capacitţii de a descrie.  

Ca o concluzie a lucrării ar fi: “Importanţa şi necesitatea unei evaluări care sa ghideze activitatea au devenit 
atât de astringente, încât se utilizează frecvent sintagma: - învăţare asistată de evaluare. ” 

 
24 Gh. Tomsa (coordonator),Psihopedagogie prescolara si scolara – Tematica necesara sustinerii examenelor de definitivat si 
gradul II didactic, Bucuresti, 2005, p. 165 
25 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup- ghid metodic, Editura Arves, 
Craiova, p. 271 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE. METODE, TEHNICI SI 
STRATEGII 

 
BUZARNA- TIHENEA VIORICA 

 
Ȋnvăţarea şi educaţia nu ȋncep odată cu şcoala obligatorie ci ȋncep chiar din momentul naşterii. Primii 

ani cuprinşi ȋntre naştere şi prima zi de şcoală reprezintă perioadă cea mai propice formării din viaţa unui 
copil şi pun bazele dezvoltării adultului de mâine. Disponibilitatea educaţiei şi formării eficiente pentru 
copii şi preşcolari este o axă extreme de important pentru Statele Membre şi Uniunea Europeană (a se vedea 
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-
framework_en.pdf). 

Evaluarea preșcolarilor este o adevărată provocare, ce permite prognoze pe termen scurt şi mediu, un 
element sine qua non pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea 
personalității şi intelectului infantil. 

Aşadar, evaluarea iniţială oferă atât preşcolarului, cât şi profesorului educator o imagine a 
potenţialului de ȋnvăţare dar şi a eventualelor lipsuri ce trebuie completate şi a unor elemente ce trebuie 
corectate sau ameliorate.  

O caracteristică care trebuie evidenţiată este faptul că evaluarea iniţială nu are ca obiectiv aprecierea 
performanţelor globale ale copiilor de vârstă preşcolară sau ierarhizarea lor; pentru astfel de itemi, se 
recomandă utilizarea unor indici (bareme) de evaluare-apreciere (vezi Achim Monica, „Evaluarea iniţială. 
Importanţa ei ȋn activitatea didactică”).  

Ȋn simbioză cu funcţiile de predare şi ȋnvăţare, evaluarea reprezintă un element de bază al procesului 
educaţional. Trebuit avut ȋn vedere că evaluarea iniţială vine ȋn completarea altor forme de evaluare, precum 
cea formativă şi sumativă; mai mult, acestea se află ȋntr-o conexiune inextricabilă.  

Ȋn ceea ce priveşte utilitatea evaluării iniţiale, Ausubel afirma că ceea ce influenţează cel mai mult 
ȋnvăţarea sunt cunoştinţele pe care preşcolarul le posedă la plecarea din sala de grupă. Aşadar, conform 
savantului, cadrele didactice trebuie să se asigure că preşcolarii sunt bine instruiţi, că aceştia deţin 
cunoştinţele necesare, conform nivelului lor de vârstă.  

Ȋn scopul ameliorării unor competenţe sau corectării unor comportamente, este necesar să luăm ȋn 
considerare următoarele aspecte: ȋmpletirea eficace a diverselor tipuri de activitate (id est individual, 
frontală sau de grup); de abordarea diferenţiată a preşcolarilor; folosirea unor procedee şi strategii didactice 
adecvate nivelului de vârstă şi de pregătire a preşcolarilor; alegerea atentă şi exigentă a conţinutului 
ȋnvăţării. 

Ȋn cadrul evaluării iniţiale, am observat comportamentul copiilor, având ȋn vedere următoarele repere: 
- Modul ȋn care acţionează cu obiectele ( cum le mânuiesc, dacă inventează moduri noi de a le folosi, 

dacă se joacă cu diferite material ) 
- Modul ȋn care interacţionează cu ceilalţi ( educatore, copii, adulţi); 
- Modul de comunicare verbal/non-verbală;  
- Iniţiativa ȋn comunicare, capacitate de autocontrol, capacitatea de exprimare a emoţiilor şi de a 

ȋnţelege emoţiile celorlalţi; 
- Relaţiile ȋn cadrul grupului social al clasei (interacţiunea ȋntre copii, rolurile preferate, iniţierea 

unor jocuri, partenerii de joc preferaţi). 
Ȋn acest sens, am desfăşurat jocuri distractive, jocuri-exerciţii, jocuri muzicale, povestiri după 

imagini, activităţi artistic-plastice, jocuri de mişcare, discuţii libere, plimbări ȋn aer liber, etc. Totodată, am 
discutat şi cu părinţii referitor la comportamentele copiilor. 

Toate observaţiile au fost consemnate ȋn caietul de observaţii şi ȋn fişa pentru aprecierea progresului 
individual al copilului, ȋnainte de intrarea ȋn ȋnvăţământul primar.  

Pe cale de consecinţă, putem afirma că evaluarea iniţială reprezintă un instrument care fundamentează 
atât conţinutul ȋnvăţării cât şi tehnicile, metodele si strategiile utilizate de către cadrul didactic ȋn procesul 
de predare, ȋn cadrul grupei de preşcolari. Mai mult, rezultatele evaluării iniţiale ȋi oferă cadrului didactic 
o imagine exhaustivă a competenţelor şi aptitudinilor copiilor atât la nivel individual (pentru fiecare 
preşcolar ȋn parte), cât şi la nivelul ȋntregii grupe, structurată pe domenii de ȋnvăţare (id est , dezvoltare 
fizică, sănătate şi igienă personal, dezvoltare socio-emoţională, dezvoltarea limbajului si a comunicării, 



 

 

dezvoltare cognitivă, dezvoltarea capacităţii şi a aptitudinilor de ȋnvăţare) dar şi pe domenii experienţiale 
(estetic şi creative, om şi societate, limbă si comunicare, ştiinte si psihomotric), acestea din urmă fiind 
concepute drept instrumente de atingere a obiectivelor dar şi drept mijloace de cuantificare a nivelului de 
dezvoltare al preşcolarului. 
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STUDIU - EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROFESOR: BUZATU CONSTANȚA MIRELA 

C.S.E.I. “CONSTANTIN PUFAN”, DR. TR. - SEVERIN 
 
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.  

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 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. 

  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR: BUZENCHE LUCICA-PAULA 
 
 Sensul termenului evaluare permite diferite conotații, în funcție de realitățile educaționale 

de care încearcă să dea seama: evaluarea sistemului, cea a instituției de învățământ, evaluarea 
programelor, a profesorilor, a elevilor. 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. Operația de evaluare nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă 
procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice. Evaluarea constituie o 
ocazie de validare a justeței secvențelor educative, a componentelor procesului didactic și un mijloc 
de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale. 

 Evaluarea conduce la menținerea permanent a unui feedback functional între professor și 
elevi ce reorientează procesul de învățământ înspre perfectarea sa. Strategiile sau formele de 
evaluare îngăduie o anumită clasificare, dacă plecăm de la trei repere principale: cantitatea de 
informație sau experiența încorporabilă de către elevi, axa temporală la care se raportează 
verificarea și sistemul de referință pentru emiterea valorizărilor. În funcție de primul criteriu, 
analiștii au stability două tipuri: evaluarea parțială, când se verifică elemente cognitive sau 
comportamentale secvențiale ( prin ascultarea curentă, expemporale, probe practice curente) și 
evaluarea globală, când cantitatea de cunoștințe și deprinderi este mare, datorită cumulării acesteia 
(prin examene și concursuri). În funție de perspectiva temporală, putem identifica evaluarea inițială, 
care se face la începutul unei etape de instruire (prin teste docimologice, concursuri 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 sfârșitul unei perioade de formare (prin examene). 

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unor etape de instruire și are ca scop să 
determine nivelul de pregătire a elevilor într-un anumit moment al pregătirii lor școlare. Evaluarea 
inițială se practică pentru a stabili în ce stadiu se află elevii înaintea trecerii la etapa următoare de 
învățare. 

Aceasta 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 la nivelul disciplinei Limba și literature 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 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR, BUZGURE DANIELA 
 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic. Este o notiune generica si frecventa, fiind folosita 
cu multiple semnificatii in diverse domenii. Cuvanatul ,, a evalua” ne indruma spre multe alte cuvinte cu 
inteles asemanator: a masura, a examina, a constata, a cantari, a aprecia, a valoriza. 

  Cand vorbim despre evaluare in invatamantul primar putem spune ca aceasta nu exista cu adevarat 
in lipsa unei interactiuni dascal-elev, care sa permita fiecaruia dintre actorii acestui process intrustiv-
educativ sa raspunda in cunostinta de cauza la cerinte, dar si la asteptari de ambele parti. 

In invatamantul primar evaluarea sta la baza modelarii scolarului, a directionarii acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse, fiind o operatie complexa, un tot unitar format din actiuni, atitudini, interventii 
si stari afective. Toate acestea conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

a). continuturile si obiectivele ce trebuie evaluate; 

b). care este menirea si din ce perspectiva se efectueaza evaluarea; 

c). momentul potrivit pentru realizarea evaluarii ( la inceput, pe parcurs, la final); 

d). modalitatea concreta de infaptuire a evaluarii ( probe, intrumente); 

e). felul prelucrarii datelor si valorificarea informatiilor; 

f). criteriile pe baza carora se face evaluarea. 

Evaluarea intiala se realizeaza la inceputul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul de 
pregatire al elevilor, potentialul cu care urmeaza a se intregra in activitatea viitoare. Cu ajutorul acestei 
evaluari putem identifica volumul de cunostinte de care dispun elevii, gradul de stapanire si aprofundare a 
acestora, nivelul dezvoltarii competentelor si abilitatilor - premise fundamentale pentru atingerea 
obiectivelor stabilite in noul program de instruire pentru reusita viitoarei activitati didactice. 

Datele obtinute in urma evaluarii initiale sunt esentiale in elaborarea noului program, relevand 
totodata posibilitatile reale ale elevilor. 

Evaluarea initiala nu-si propune aprecierea performantelor elevilor sau ierarhizarea lor, ci doar 
raportarea la bareme de evaluare. Scopul ei este cu atat mai bine atins cu cat reusim sa ii determinam pe 
elevi sa fie receptivi pentru a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, chiar daca rezultatele ei nu 
se consemneaza in catalog. 

Pe baza informatiilor evaluarii initiale se planifica demersul pedagogic si programul de recuperare. 
Pentru ca evaluarea intiala sa fie urmata de rezulate scontate trebuie sa se tina seama de urmatoarele: 

 - tratarea diferentiata;  

 - selectia riguroasa a continutului invatarii; 

 - utilizarea metodelor si procedeelor didactice care sa antreneze capacitatile intelectuale; 



 

 

 - imbinarea eficienta a formelor de activitate la clasa ( frontala, individuala si pe grupe). 

Procesul evaluativ isi indeplineste pe deplin functia, numai atunci cand, atat dascalul cat si elevul 
reusesc sa colaboreze, nu pentru ca trebuie, ci pentru ca isi doresc acest lucru, fiecare imbunatatindu-si 
comportamentul in functie de celalalt. 

 



 

 

IMPACTUL APLICĂRII EVALUĂRILOR INIŢIALE LA CLASA A V-A 
 

PROF. BUZULICĂ MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU, JUD. CONSTANŢA 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, NIVEL GIMNAZIAL 
 
Evaluarea iniţială se doreşte a fi o activitate de măsurare obiectivă a nivelului cunoştinţelor elevilor, 

dar este departe de a fi echivalentă cu o simplă cântărire a acestora, întrucât intervine o paletă largă de 
factori care îşi exercită influenţa. 

Atunci când copilul păşeşte curios şi încrezător spre ciclul gimnazial, din perspectiva cadrului 
didactic, se impune evaluarea predictivă ca modalitate de cunoaştere a clasei cu care va lucra şi 
conştientizarea plusurilor şi minusurilor, deopotrivă. Însă, privind din unghiul copilului, aspectele sunt 
numeroase şi complexe. Acesta se află în stadiul în care cunoaşte o multitudine de cadre didactice noi, cu 
cerinţe diverse, un program zilnic mai încărcat decât la ciclul primar, iar avalanşa de evaluări iniţiale pe 
care trebuie să le susţină la mai multe discipline într-o perioadă relativ scurtă de timp, poate avea ca rezultat 
o imagine uşor distorsionată a realităţii, căci copilul este scos din zona lui de confort şi, atunci, se impune 
o temeinică pregătire a acestuia în prealabil. Şi când vorbim de pregătire, nu ne referim strict la recapitularea 
cunoştinţelor care precedă testul iniţial, ci şi la pregătirea psiho-emoţională a copilului, deopotrivă, astfel 
încât acesta să îşi poată valorifica întregul potenţial, pentru ca rezultatele înregistrate să fie cu adevărat 
concludente. 

Faptul că nota obţinută la testul iniţial nu se reflectă în rubricile catalogului poate fi o armă cu două 
tăişuri, care să atragă dezinteresul şi lipsa motivaţiei sau, dimpotrivă să fie o bună motivaţie. Pe de o parte, 
sunt elevi care nu îşi demonstrează adevărata valoare, căci tratează foarte relaxat subiectele, nefiind 
constrânşi de notă, şi rezultatul obţinut nu este obiectiv sau, dimpotrivă, acest aspect poate determina o 
tratare relaxată a subiectelor, din dorinţa de a-şi impresiona profesorul prin tratarea cât mai detaliată şi 
completă a itemilor. (Este ştiut faptul că, din păcate, interesul pentru notă este mare în societatea actuală, 
căci puţini părinţi îi întreabă pe copii cum s-au simţit la şcoală, cum le-a fost ziua sau ce au învăţat nou, dar 
majoritatea întreabă ce note au luat şi care a fost cea mai mare notă din clasă.) Aşadar, nota poate fi un 
factor ce influenţează acest tip de evaluare. Această latură necesită o deschidere a cadrului didactic către 
colectivul de elevi şi o bună comunicare, precum şi încurajarea spre a trata testarea în mod deschis, relaxat, 
fără a fi superficiali, astfel încât să-şi cunoască propriile forţe. Desigur, pare un oximoron îmbinarea 
evaluare prietenoasă, dar această figură de stil îmbină dificultatea realizării sale cu deosebita expresivitate 
(frumuseţe, bogăţie) şi chiar avem nevoie de acest lucru pentru a culege roade bogate şi de a construi pas 
cu pas încrederea în sine a elevului.  

Un aspect deloc neglijabil este forma prietenoasă a acestei evaluări. Deşi lucrarea scrisă este un 
instrument palpabil şi imperios necesar la anumite discipline precum limba şi literatura română, unde 
urmărim diverse aspecte precum încadrarea în pagină, exprimarea, ortografia, punctuaţia şi ordonarea 
ideilor, totuşi, evaluarea iniţială se poate realiza şi oral, la tablă, într-un mod interactiv, pe bază de întrebări 
şi răspunsuri, cu ajutorul aplicaţiilor IT etc., dacă dimensiunea colectivului de elevi permite observarea 
tuturor deopotrivă. 

În general, vedem cum feţele inocente ale copiilor devin serioase şi grave atunci când urmează o 
probă de evaluare, iar ceea ce ne dorim este ca optimismul şi curajul lor să îi ajute să trateze aceste testări 
cu implicare, dar şi cu seninătate. Dispoziţia psihică bună a copiilor, atât de necesară în derularea 
activităţilor cu aceştia depinde în mare măsură de cadrul didactic, instanţa majoră ce deţine cheia 
confortului copilului în sala de clasă, pe durata orelor de curs. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CABAT MARICICA 
ȘCOALA PRIMARĂ GALBENI/FILIPEȘTI 

 
 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. 

 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. 

II) 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

ÎNTOCMIT, PROF. ÎNV.PRIMAR, CADAR IOANA 
 
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. 

 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). 

 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 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. 

 In final, elevii trebuie să înțeleagă 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.  



 

 

 



 

 

EVALUARE INIŢIALĂ LA DEBUTUL PREŞCOLARITĂŢII 
 

PROFESOR LOGOPED CADARIU MIHAELA FLORINA, CJRAE ARAD 
 
Evaluarea iniţială în învăţământul preşcolar răspunde unei funcții de natură educativă, conturând 

profilul de creștere al fiecărui copil, prin încurajarea dezvoltării întregului potențial. 
Chiar dacă considerăm traseul evolutiv al fiecărui copil un proces unitar, când vorbim despre 

evaluarea iniţială, vom lua în considerare următoarele domenii de observare și evaluare: separarea de 
familie; relaţionare; autonomie personală; comunicare. 

Pentru a oferi un cadru de evaluare clar, definit și conectat cu evoluția individuală a fiecărui copil, 
după primele 3 luni de la debutul preşcolarităţii, va avea loc prima evaluare pe baza unei grile detaliată și 
analitică – GRILĂ DE OBSERVAŢIE DEBUT PREŞCOLAR, ceea ce va permite detectarea punctului de 
plecare al fiecărui copil. 

La sfârşitul primului an de preşcolaritate, cadrul didactic va putea descrie evoluția observată la fiecare 
copil în toate domeniile luate în considerare, pe baza unei GRILĂ DE OBSERVAŢIE ŞI EVALUARE 
FINALĂ, evidenţiindu-se astfel evoluţiile individuale. 

GRILĂ DE OBSERVAŢIE DEBUT PREŞCOLAR 
A. SEPARAREA DE FAMILIE 

Copilul e liniştit DA NU  PARŢIAL 
Plânge doar la despărţire DA NU  PARŢIAL 
Plânge în anumite momente ale zilei ( se va specifica când) DA NU  PARŢIAL 
Plânge tot timpul DA NU  PARŢIAL 
Acceptă să fie consolat de educatoare/copii DA NU  PARŢIAL 
Are nevoie de un ritual/obiect suport DA NU  PARŢIAL 
Încearcă strategii pentru a pleca acasă DA NU  PARŢIAL 

B. COMUNICARE 
Nu vorbeşte DA NU  PARŢIAL 
Comunică prin enunţuri simple DA NU  PARŢIAL 
Comunică prin gesturi pentru a se face înţeles DA NU  PARŢIAL 
Comunică doar cu copiii DA NU  PARŢIAL 
Comunică cu adulţii şi copiii DA NU  PARŢIAL 
Comunică doar cu adulţii DA NU  PARŢIAL 
Prezintă dificultăţi de comunicare DA NU  PARŢIAL 

C. AUTONOMIE PERSONALĂ 
Merge la baie singur DA NU  PARŢIAL 
Merge la baie însoţit DA NU  PARŢIAL 
Refuză să folosească baia DA NU  PARŢIAL 
Recunoaşte lucrurile persoanle DA NU  PARŢIAL 
Recunoaşte spaţiul în care să-şi aşeze lucrurile personale DA NU  PARŢIAL 
Mănâncă cu ajutorul unui adult DA NU  PARŢIAL 
Mănâncă singur DA NU  PARŢIAL 
Stă la masă dar refuză să mănânce DA NU  PARŢIAL 
Refuză să se aşeze la masă DA NU  PARŢIAL 
Cunoaşte şi explorează singur sala de grupă/grădiniţa DA NU  PARŢIAL 
Explorează sala de grupă/grădiniţa însoţit de un adult DA NU  PARŢIAL 

D. RELAŢIONARE  
Participă la activităţi DA NU  PARŢIAL 
Intervine spontan în conversaţii DA NU  PARŢIAL 
Intervine în conversaţii doar dacă este solicitat DA NU  PARŢIAL 
Nu intervine în conversaţii DA NU  PARŢIAL 
Se joacă singur DA NU  PARŢIAL 
Nu se joacă DA NU  PARŢIAL 



 

 

Observă jocul celorlalţi copii DA NU  PARŢIAL 
Preferă jocurile simbolice DA NU  PARŢIAL 
Preferă jocurile de mişcare DA NU  PARŢIAL 
Preferă jocurile de manipulare DA NU  PARŢIAL 
Solicită adultul în caz de nevoie DA NU  PARŢIAL 
Relaţionează doar cu adulţii DA NU  PARŢIAL 
Atrage atenţia adultului (plânge, se izolează) DA NU  PARŢIAL 
Nu are strategii corecte pentru a gestiona un conflict (ţipă, 
muşcă,etc.) 

DA NU  PARŢIAL 

GRILĂ DE OBSERVAŢIE ŞI EVALUARE FINALĂ 
A. SEPARAREA DE FAMILE/RELAŢIONARE 

S-a acomodat cu separarea de familie DA NU  PARŢIAL 
Are încredere în educatoare DA NU  PARŢIAL 
Relaţionează cu colegii şi apaţine unui grup DA NU  PARŢIAL 
Respectă reguli simple de comportament DA NU  PARŢIAL 
Se integrează cu uşurinţă în activitate/joc DA NU  PARŢIAL 
Împarte jucăriile cu ceilalţi DA NU  PARŢIAL 
Participă la activităţi DA NU  PARŢIAL 

B. AUTONOMIE PERSONALĂ/MOTRICITATE 
Deprinderi de autonomie personală formate DA NU  PARŢIAL 
Are nevoie de ajutorul unui adult în realizarea igienei 
personale 

DA NU  PARŢIAL 

Recunoaşte obiectele personale DA NU  PARŢIAL 
Se orientează în spaţiul gradiniţei DA NU  PARŢIAL 
Identifică părţile corpului DA NU  PARŢIAL 
Executa mişcări de bază (salt, mers, alegat) DA NU  PARŢIAL 
Pensă digitală formată DA NU  PARŢIAL 

C. LIMBAJ ŞI COMUNICARE 
Ascultă educatoarea când aceasta vorbeşte DA NU  PARŢIAL 
Se exprimă în fraze simple DA NU  PARŢIAL 
Interacţionează verbal cu adulţii şi copiii DA NU  PARŢIAL 
Ascultă poveşti, poezii DA NU  PARŢIAL 
Prezintă tulburări de limbaj DA NU  PARŢIAL 

D. DEZVOLATRE COGNITIVĂ 
Utilizează corect termenii pe, în, sub, lângă, înăuntru, afară, 
etc. 

DA NU  PARŢIAL 

Observă vieţuitoarele în mediul lor natural DA NU  PARŢIAL 
Cunoaşte momentele zilei DA NU  PARŢIAL 
Observă, explorează şi manipulează diverse obiecte DA NU  PARŢIAL 
Compară corect cantităţile  DA NU  PARŢIAL 
Cunoaşte dimensiunile (mic, mare) şi le foloseşte corect  DA NU  PARŢIAL 
Recunoaşte culorile primare DA NU  PARŢIAL 

 



 

 

METODE DE EVALUARE INIŢIALĂ 
METODA DELPHI 

 
PROF. CĂLIN MARIANA, 

LICEUL AGRICOL “DR. C. ANGELESCU”, 
BUZĂU 

 
Evaluarea este o relaţie de feed-back care înlesneşte profesorului readaptarea activităţii de predare 

şi elevului să-şi reajusteze modalităţile de învăţare şi comportamentul. Evaluarea nu se confundă cu notarea. 
Ea trebuie deopotrivă să sancţioneze eroarea şi să-l determine pe elev să înţeleagă motivele lacunelor 
descoperite. 

Evaluarea predictivă este întrebuinţată la începutul fiecărui ciclu de instruire: la început de capitol, 
semestru, an şcolar etc.scopul ei este identificarea lacunelor existente în informaţia şi competenţa elevilor 
la nivel de performanţă şcolară şi pentru a stabili măsurile care se impun pentru corectarea şi instruirea 
fiecărui elev în parte. Acest tip de evaluare mai poartă şi denumirea de evaluare diagnostic, întrucât 
înlesneşte profesorului să identifice competenţele dobândite de elevi şi să-i indice profesorului căile de 
urmat. 

Metoda Delphi este o metodă care combină creativitatea individuală cu cea a grupurilor şi a fost 
concepută pentru obţinerea de prognoze, direcţionări sau soluţii pentru probleme importante.  

În esenţă, aplicarea metodei Delphi presupune:  
 fixarea temei;  
 întocmirea unui chestionar;  
 completarea individuală a chestionarului (pentru a nu se influenţa reciproc);  
 analiza necritică a răspunsurilor;  
 proiectarea actului didactic în funcţie de răspunsurile primite;  
 completarea aceluiaşi chestionar după o perioadă de timp (comparându-se cu primul chestionar).  
Start ► Definiția problemei ► Alegerea membrilor comisiei pe baza expertizei necesare  
► Pregătirea și distribuirea chestionarului ► Analiza răspunsurilor chestionarului chestionarelor  
► S-a ajuns la consens? ► Nu // Da ► Pregătirea și distribuirea chestionarului al 2-lea / al 3-lea // 

Furnizarea informațiilor cerute și rezumatul răspunsurilor ► Întocmirea raportului final  
Pașii specifici diagramei Metodei Delphi pot fi adaptați în procesul de învățământ prin faptul că etapa 

presupusă de alegerea comisiei poate să coincidă cu rolul de evaluator al educatorului care își asumă funcția 
de evaluare pe întreg procesul desfășurat în Metoda Delphi. De exemplu, metoda poate fi utilizată chiar și 
în învățământul preșcolar, chiar dacă necesită o adaptabilitate importantă impusă de particularitățile de 
vârstă ale preșcolarilor.  

La începutul anului şcolar, în cadrul evaluării iniţiale la grupa pregătitoare, se poate cere copiilor să 
deseneze ,,Prietenii din grupă”. Se aplică acest test la o grupă deja formată, unde există relaţii de prietenie 
între ei. Fiecare dintre copii primește o foaie, desenând în jumătatea superioară a paginii testul dat. Li se 
spune că cealaltă jumătate a paginii va fi completată după ce vor desfăşura mai multe activităţi împreună. 
După rezolvarea testului, fiecare copil va nominaliza prietenii desenaţi, educatoarea scriind sub fiecare 
desen numele.  

Reaplicarea testului iniţial se realizează după un interval mare de timp. Fiecare copil va primi foaia 
cu testul iniţial, acesta fiind acoperit. Ei vor desena din nou ,,Prietenii din grupă” în jumătatea inferioară a 
paginii. La finalul testului educatoarea va scrie numele fiecărui copil desenat. Copiii vor descoperi testul 
iniţial şi vor face comparaţii, văzând ei înşişi progresul înregistrat în sfera relaţiilor interumane. Relaţiile 
de prietenie care au fost închegate la testul iniţial s-au regăsit şi la testul final, iar relaţiile de prietenie s-au 
închegat, în principal, între copii aparţinând aceluiaşi sex. 

Metoda Delphi, în varianta pedagogică, se aplică în evaluarea iniţială pentru testarea elevilor în 
legătură cu un subiect propus sau pentru definitivarea programei unui curs de opţional. Scopul principal 
este acela de a primi informaţii despre subiectul propus şi de a realiza proiectarea didactică în concordanţă 
cu ele. Principiul fundamental al metodei este feed-back-ul de opinie, consultarea periodică a elevilor. 
Astfel, prin ultima fază a derulării metodei Delphi, se poate constata în ce măsură activitatea desfăşurată a 



 

 

răspuns aşteptărilor. Pe baza noilor propuneri actul didactic se poate îmbunătăţi.Se poate aplica această 
metodă atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt. Metoda Delphi presupune existența a patru etape:  

A) Prima etapă – subiectul discutat este prezentat și fiecare elev contribuie cu informațiile pe care le 
consideră specifice problemei;  

B) A doua etapă – se ajunge la o privire de ansamblu asupra felului cum grupul vede problema (dacă 
există un acord / dezacord în privința unei probleme);  

C) A treia etapă – analizează evaluarea motivelor care duc la diferențele de opinie;  
D) A patra etapă – presupune o evaluare finală care se realizează în momentul în care informațiile au 

fost analizate inițial și evaluările au fost trimise pentru a se obține reevaluarea.  
 
În concluzie, a aplica metode moderne de predare-evaluare nu înseamnă renunţarea la predarea 

sistematică a cunoştinţelor. Utilizarea metodei Delphi facilitează elevilor conştientizarea propriului 
progres, valorifică originalitatea, stimulându-i să exploreze noul, fără teama de a eşua. 

 
Bibliografie: 
*Goia, Vistian, 2002, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca; 
*Zlate, Ştefania, Luminiţa Drăghicescu, Ioana Stăncescu, Strategii moderne de predare-învăţare-

evaluare, din cadrul proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea 
cunoaşterii”. 



 

 

OBSERVAREA SISTEMATICĂ A COMPORTAMENTULUI ELEVULUI – 
METODĂ COMPLEMENTARĂ ÎN REALIZAREA FIȘEI DE CARACTERIZARE 

A ELEVULUI LA FINAL DE CICLU PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CĂLUGĂR MELANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ, JUD. MUREȘ 

 
 Intrarea în școlaritate marchează începutul unei noi perioade a copilăriei. Observarea 

comportamentelor concrete ale copiilor ne furnizează o serie de date privind trecerea de la copilăria 
preșcolară, dominată de structurile și motivele activității ludice, la copilăria școlară, ce tinde a se așeza sub 
influența dominantă a structurilor și motivelor activității de învățare. 

În procesul complex de instruire/autoinstruire a elevului, există o gamă de obiective ce nu pot fi 
evaluate decât holistic. Pentru aceasta, alături de metodele de evaluare clasice, se recomandă folosirea 
metodelor alternative de evaluare, ce vizează alături de obiectivele de învățare, urmărirea unor obiective 
atitudinale și comportamentale la elevi. 

 Dintre metodele de evaluare alternativă, se poate utiliza cu succes la ciclul primar observarea 
sistematică a comportamentului elevilor. Pentru aceasta, învățătorul are la dispoziție instrumente simple ca: 

- fișa de evaluare (calitativă); 
- scara de clasificare; 
- lista de control/verificare. 
Aceste instrumente sunt utilizate pentru aprecierea atât a procesului, cât și a produselor învățării. 
 Fișa de evaluare pe baza observațiilor directe 
 Aceasta este individuală, servind învățătorului în înregistrarea unor date factuale despre elevi (în 

special despre cei cu probleme deosebite) și poate fi completată pe întregul ciclu primar. Ea va cuprinde 
numai date asupra comportamentului copilului în anumite situații, servind la mai buna cunoaștere a 
acestuia, atât de către învățător, cât și de către părinți. Aceste observații conduc la concluzii vizând evoluția 
elevului pe traiectoria formării sale, concluzii ce se vor menționa în fișa standardizată de caracterizare, 
întocmită la fiecare final al ciclului de școlarizare. 

Scara de clasificare 
 Este un instrument util în observarea atitudinii elevului față de o activitate de învățare sau de o 

sarcină de lucru, individuală sau de grup. 
Exemplu: 
1. În ce măsură elevul a participat la discuții? 
niciodată; rar; ocazional; frecvent; întotdeauna. 
2. În ce măsură comentariile au fost în legătură cu tema discuției? 
niciodată; rar; ocazional; frecvent; întotdeauna. 
 Scara de clasificare poate fi folosită atât în Fișa individuală de observații curente, cât și în Fișa de 

caracterizare a elevului la sfârșit de an școlar/ciclu de dezvoltare, pentru ca observarea și evaluarea 
comportamentului acestuia pe traiectoria formării sale să aibă un mai pronunțat grad de obiectivitate. 

 Lista de control/verificare  
 În timp ce scara de clasificare indică frecvența cu care apare în comportamentul copilului o 

anumită atitudine, lista de control înregistrează doar prezența/absența unei acțiuni/comportament la elevul 
respectiv, într-o anumită situație. 

 Exemplu: 
  - A urmat instrucțiunile Da ..... Nu ....... 
 - A cerut ajutor atunci cânda avut nevoie Da ..... Nu ....... 
 - A cooperat cu ceilalți Da .... Nu ...... 
 - A așteptat să-i vină rândul pentru a utiliza materialele Da .... Nu ...... 
 - A dus activitatea până la capăt Da ..... Nu ...... 
 - A pus echipamentele la locul lor după utilizare Da...... Nu ...... 
 - A făcut curat la locul de muncă Da .... Nu ...... 
 



 

 

Exemplu de Raport asupra dezvoltării elevei H.A.D. din clasa pregătitoare B 
Dezvoltare fizică: 
Motricitate grosieră: Copilul este capabil să-și coordoneze mușchii mari ai corpului. Merge și 

aleargă cu ușurință, coordonându-și armonios mișcările. Are dexteritate în aruncarea și prinderea mingii. 
Aruncă cu precizie o minge spre alt coleg. Aleargă printre obstacole cu ușurință. Participă cu interes la 
activitățole fizice. 

  Motricitate fină:Utilizează mâinile și degetele cu ușurință: știe să își lege șireturile, reușește să 
își scrie numele, mânuiește foarte bine foarfeca pentru a decupa. 

Dezvoltare senzo-motorie: Are foarte bine dezvoltat auzul fonematic. Aude cu ușurință sunetele. 
Reproduce o melodie bine după 2-3 exerciții de ascultare și tactează ritmul în mod corespunzător. 

Dezvoltarea sănătății și igienei personale: Utilizează o alimentație sănătoasă. Vine la școală cu 
pachețelul de mâncare pregătit de mama ei. Recunoaște mâncărurile diferite și demonstrează independență 
în igiena personală. Folosește corespunzător toaleta, se spală și se șterge singură pe mâini. Aplică regulile 
de igienă personală. Înțelege că unele activități pot fi periculoase și cere ajutor în situații critice. 

Dezvoltare socio- emoțională: Interacționează cu ușurință cu adulții din comunitate. Se desparte cu 
ușurință la intrare în clasă de membrii familiei. Aplică formulele de politețe, de solicitare. Nu întrerupe 
adulții când vorbesc, are răbdare și răspunde frumos la întrebări.  

Interacționează din propria inițiativă cu alți copii, respectă regulile jocului și este foarte prietenoasă. 
Îi ajută pe cei care rămân în urmă la realizarea sarcinilor, ține cont de dorințele copiilor cu care se joacă și 
nu intră în conflict cu alți copii.Are o părere bună despre sine, este încrezătoare, calmă și își controlează 
emoțiile negative. 

Dezvoltare intelectuală: Manifestă curiozitate și interes pentru școală. Este atentă, activă și 
formulează intrebări atunci când are neclarități. Are inițiativă, opinie proprie și dorina de a fi printre cei 
apreciați. Manifestă creativitate în realizarea unor desene, aduce elemente noi în activitățile cunoscute. 
Inventează jocuri noi, combină materialele de lucru pentru a obține efecte noi. Găsește forme noi de 
exprimare a gândurilor.  

Ascultă cu plăcere poveștile, memorează cu ușurință poezii de 2-3 strofe. Participă activ la discuții, 
are un limbaj bogat găsin cu ușurință sinonime sau antonime. Are un limbaj îngrijit, povestește cu amănunte 
o întâmplare. Folosește corect adverbele de timp, utilizează corect acordul de gen, număr sau persoană. 
Este interesată de citit, aduce cărți la școală pentru a le prezenta colegilor. Cunoaște literele și intuiește 
cuvinte scurte de pe jetoane. 

Are o gândire concret-situativă, se orientează bine în spațiu. Operează cu obiecte pentru a rezolva 
operații de adunare și scădere. Are logică bună și spirit de observație dezvoltat. 

 
 



 

 

METODE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN 
CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR 

 
ANTONETA CANDREA, 

 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRINCIPESA ELENA BIBESCU, BÂRLAD 

 
Metoda didactică reprezintă un ansamblu de procedee şi mijloace, este calea eficientă de urmat în 

procesul instructiv-educativ care are ca scop atingerea obiectivelor operaţionale.  
Procedeul didactic este o secvenţă, o componentă, o tehnică a metodei didactice, o operaţie 

subordonată acţiunii declanşate la nivelul metodei. 
Metodele trebuie privite din perspectiva situaţională a instruirii, pe fondul deciziilor strategice, ca 

mijloc de optimizare a acţiunii de evaluare, în sens praxiologic, în planul demersului didactic acţional şi 
operativ.  

În diferite situaţii de instruire, potrivit obiectivelor urmărite, trebuie găsite soluţiile optime de aplicare 
a ansamblului de metode prin anumite procedee, prin combinarea şi alegerea lor. În cadrul procesului 
didactic, metodele tradiţionale se bazează în exclusivitate pe transmiterea de cunoştinţe de către cadrul 
didactic elevilor. Astfel, cunoştinţele nu sunt descoperite de educați, ele sunt transmise de către învăţător 
prin intermediul limbajului. În acest caz, rolul lui este acela de a emite informaţii pe care școlarul, pasiv, le 
receptează. 

Metodele moderne sunt metode de învăţare activă ce fac lecţiile antrenante, interesante şi ajută elevii 
să realizeze judecăţi de substanţă, fundamentale. Ei lucrează eficient unii cu alţii, dezvoltă abilităţi de 
colaborare şi ajutor reciproc, dobândesc cunoştinţe care le aplică în viaţa reală. Caracterul ludic al metodelor 
moderne, denumirea lor, au un impact extraordinar asupra lor, oferind alternative de învăţare plăcute. 

Problematizarea este metoda didactică care areca scop dezvoltarea gândirii şi educarea creativităţii 
educaților. În cadrul orelor de limba şi literatura română, conţinutul unei lecţii se poate problematiza când 
ei sunt conduşi să dobândească noi cunoștințe prin rezolvarea de probleme, la însuşirea cărora a fost 
solicitată gândirea.De exemplu, referitor la conţinutul textului Condeiele lui Vodă de Boris Crăciun, 
situaţia-problemă care poate fi creată este: De ce ţăranii numeau săgeţile condeie? sau Ce s-ar fi întâmplat 
în situaţia în care...?. 

Ciorchinele este o metodă grafică, având ca scop stimularea realizării unei asociaţii noi de idei. Are 
următoarele etape: 

a) Se scrie un cuvânt de către învăţător sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a 
tablei/foii de hârtie; 

b) Elevii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene legate de tema dată; 
c) Se fac conexiuni, de la titlu, la lucrările copiilor. Acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la 

contribuţiile lor sau ale grupurilor.  
Brainstormingul carese traduce furtună în creier sau asalt de idei reprezintă o metodă de stimulare, 

de dezvoltare a creativităţii elevilor prin enunţarea spontană a mai multor idei în vederea soluţionării unei 
probleme. 

Cadrul didactic nu trebuie să comenteze sau să dea idei, intervine doar atunci când nu se respectă 
regulile. Se acceptă toate soluţiile, dar se preiau doar cele valoroase şi se elimină factorii care blochează 
manifestarea creativă a elevilor. De exemplu, la tema Iarna pe uliță se poate adresa școlarilor întrebarea: 
,,Când spun toamnă, la ce vă gândiți?”. Răspunsurile lor pot cuprinde mai multe variante. 

Pălăriile gânditoare este o metodă activ-participativă ce reprezintă un joc în sine. Educații sunt 
împărţiţi pe şase grupe, fiecare grupă având câte trei copii. Grupele îşi aleg câte un reprezentant care va 
participa la alegerea unei pălării. Sub fiecare pălărie se află o fişă cu sarcina de lucru. În funcţie de pălăria 
primită, grupele vor purta nume simbolice: 

 Informatorii– pălăria albă; 
 Pozitivii – pălăria galbenă; 
 Înflăcăraţii– pălăria roşie; 
 Criticii – pălăria neagră; 



 

 

 Creativii – pălăria verde; 
 Moderatorii – pălăria albastră. 

Elevii citesc sarcina de lucru, discută între ei şi răspund cerinţei în timpul acordat. 
o Pălăria albă− Informează! −Prezintă, pe scurt, conţinutul lecturii. 
o Pălăria roşie− Spune ce simţi! −Ce ţi-a plăcut mai mult în text? De ce?. 
o Pălăria galbenă− Aspecte pozitive: Ce au învăţat Nif-Nif şi Nuf-Nuf din întâmplarea lor?. 
o Pălăria neagră− Aspecte negative: Unde crezi că au greşit Nif-Nif şi Nuf-Nuf?. 
o Pălăria verde− Idei noi: Imaginează-ţi un alt final al întâmplărilor. 
o Pălăria albastră–Clarifică: Pune câte o întrebare colegilor, pentru a verifica dacă au înţeles 

conţinutul lecturii. 
Exerciţiile care le cer elevilor să întrebuinţeze unele cuvinte-reper în cele mai multe combinaţii 

sporesc fluiditatea şi flexibilitatea limbajului, dezvoltă capacităţile lingvistice creatoare, dar şi creativitatea 
în general. 

În procesul de evaluare a comunicării orale şi scrise trebuie îmbinate atât metode tradiţionale, cât şi 
metode alternative de evaluare. În vederea dezvoltării vocabularului trebuie alese unele strategii activ-
participative care au ca scop îmbogăţirea exprimării, însă metodele moderne nu trebuie rupte de metodele 
tradiţionale. 

Asigurând elevilor timpul necesar pentru ritmul lor de asimilare, astfel încât să atingă 
criteriul/standardele de performanţă stabilite, motivându-i corespunzător, asigurând un nivel optim al 
calităţii predării, rezultatele acestora pot înregistra succesul şcolar dorit. 
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EVALUAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 
 

PROF. CĂPRIȚĂ SIMONA 
COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, GALAȚI 

 
 Elevii de astăzi au deja ca rutină folosirea Internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a rețelelor 

de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simțit și în modul lor de a 
învăța. Chiar dacă profesorul folosește sau nu la clasă Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor (TIC), 
elevii vor folosi, cu siguranță, acasă mijloacele moderne de informare, ca sprijin pentru teme. Pentru noile 
generații de elevi, deja obișnuiți cu avalanșa de informații multimedia, conceptul de asistare a procesului 
de învățământ cu calculatorul este o cerință intrinsecă. 

 TIC impune abordări multi-, trans- și interdisciplinare, atât în procesul de predare-învățare, cât și 
în procesul de evaluare și, tocmai de aceea, profesorul trebuie să fie capabil să adapteze, să inoveze și să 
aducă în fața elevilor plusul de noutate. Evaluarea asistată de calculator este una dintre strategiile didactice 
care asigură toate aceste lucruri. 

 Interacțiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului 
la informații mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalități diferite de 
vizualizare. De fapt, nu calculatorul în sine, ca obiect fizic, înglobând chiar configurație multimedia, 
produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create și vehiculate corespunzător, a 
produselor informatice, integrate după criterii de eficiență metodică în activitățile de instruire. 

 ARI Quiz este o componentă Joomla pentru crearea de teste, ajutând totodată la organizarea 
acestora. Prin utilizarea ei, profesorul are la dispoziție o serie de facilități și avantaje precum: permite 
crearea testelor utilizând drepturi de acces pentru utilizatori, furnizează statistici ale rezultatelor, testele se 
pot grupa pe categorii, oferă tipuri diferite de itemi: cu un singur răspuns corect, cu alegere multiplă, cu 
răspuns scurt/de completare, de asociere (liste şi drag and drop), adevărat/fals, hotspot, oferă posibilitatea 
de a trimite rezultatele la o adresa de e-mail, exportă rezultatele în format HTML, Word, Excel, permite 
crearea unui banc de întrebări, de exemplu, pe niveluri de dificultate (modificarea unei întrebări din acest 
banc va conduce la actualizarea acesteia în toate testele care o includ), poate crea o ordine aleatoare a 
întrebărilor din bancul de întrebări, oferă posibilitatea de a crea o traiectorie de învățare (nu se pot accesa 
nivele superioare dacă nu au fost trecute cele anterioare). 

 ARI Quiz se descarcă de la adresa http://www.ari-soft.com/Joomla-Components/ARI-Quiz-
Lite/Detailed-product-flyer.html 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 1. Crearea unui test în ARI Quiz 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Afișarea feedback-ului pentru elevi (răspuns dat/răspuns corect) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Lista testelor create 
 
 
 ARI Quiz este, prin urmare, un instrument de evaluare pe cât de complex, pe atât de ușor de 

implementat și utilizat. Nu în ultimul rând, este plăcut de elevi, detensionând lecțiile de evaluare și 
asigurând un cadru pentru o învățare continuă, individualizată și de calitate. 

 În concluzie, procesul de evaluare trebuie să fie regândit. Cadrele didactice trebuie să învețe să 
gândească altfel, să formuleze altfel problemele, nemaipunându-se accentul pe activitățile intelectuale de 
rutină. Educația trebuie regândită în raport cu noile posibilități tehnice pe de o parte, și în funcție de cerințele 
noii societăți, pe de altă parte. Misiunea dascălilor este de a devansa momentul istoric prin formularea 
problemelor care de abia se conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica 
experimental și de a pregăti astfel soluțiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CAPȘA LĂCRĂMIOARA 

GRĂDINIȚA ADJUDENI 
 
 Evaluarea preșcolarilor permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și necesară pentru 

educatoare și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, pentru individualizare 
și eficiență în activitate. Prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea 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 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.  

 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 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; 
O evaluare inițialã, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 

educatoarei, cu ajutorul căruia se perfecționeazã activitatea pusă în beneficiul educației preșcolarilor. 
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EVALUAREA MODERNĂ VS EVALUAREA TRADIŢIONALĂ 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR CARACONCEA CRISTINA ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 

 
Modernizarea procesului de învățământ din școală implică mai multe componente: proiectarea 

didactică, tehnici şi instrumente de cunoaștere şi evaluare a copiilor, parteneriate educaționale, activități 
extracurriculare, o metodologie didactică activă. Pentru creșterea calității procesului instructiv – educativ 
urmărim perfecționarea metodelor tradiționale, dar și introducerea unor metode şi procedee educative. 
Metodele implică mult tact pedagogic din partea cadrelor didactice deoarece stilul didactic trebuie să-l 
adopte în funcție de personalitatea copiilor. Regândirea educației formale duce la schimbarea relației cu 
copiii promovând un dialog reciproc, constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit de cel tradițional 
dă posibilitatea fiecărui cadru didactic să-şi valorifice propria experiența prin utilizarea unor metode 
moderne într-o abordare interdisciplinară. Dacă până acum învățătoarea conducea activitatea în stil 
tradițional, acum aplicând metode moderne interactive de grup, iar rolul ei se schimbă. Ea devine 
coechipier, îi orientează pe copii să-şi caute informațiile de care au nevoie, îi învață să dialogheze cu colegii, 
să aibă inițiativă şi rapiditate în gândire şi acțiune, le stârnește interesul pentru competiții şi nu în ultimul 
rând, îi consiliază. Prin metodele interactive copilul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de 
noi cunostinţe, deprinderi, el fiind participant activ. Copilul se descoperă cu adevarat în universul copilăriei, 
în cadrul colectivului de copii. În lumea minunată a copilăriei există comunicare interumană, prietenie, 
cooperare. Actionând alături de ceilalţi din grup, începe să rezolve sarcini şi să se simtă că este persoana 
importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. În grupul de copii fiecare trebuie 
să ştie să descopere, compare, clasifice cunoştintele dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin 
care se exersează procesele psihice cognitive. Metodele interactive îl motivează pe copil, îi oferă o 
încărcatură afectivă deosebită. 

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. 

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 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, disciplina 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 formativă; 
•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, initiaţiva 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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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
CLASA A IV-A A 

INV : CARPUSOR ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA’’GHEORGHE PATRASCU’’ 

LOC. BURUIENESTI / DOLJESTI 
JUD. NEAMT 

 
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. 

 
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 performan 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

METODE, TEHNICI SI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII INITIALE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 
PROF.INV.PRESC. CARUCERIU CARMEN MIHAELA 

GRADINITA NR.4 ROVINARI 
 
  In contextul reformarii invatamantului ,evaluarea a dobandit un accentuat rol dinamic in cadrul 

procesului complex de predare-invatare-evaluare,deoarece realizeaza un feedback continuu intre 
componentele acestui process. Asadar,pe langa functiile de masurare,de diagnosticare si de prognozare 
,activitatii de evaluare i se atribuie ,potentat acum,functia de reglare a demersului didactic. Acest lucru a 
determinat educatoarele sa elaboreze si sa puna in practica modalitati si forme cat mai eficiente de realizare 
a evaluarii,prin care ,sa surprinda cat mai fidel,prin aspect descriptiv,rezultatele acesteia,respectiv sa 
oglindeasca clar performantele prescolarului in raport cu obiectivele stabilite. 

 Prin evaluare se urmareste progresul copilului in raport cu el insusi si mai putin o raportare la norme 
de grup. La nivelul invatamantului prescolar se acorda o atentie sporita evaluarii sub cele trei 
forme:evaluare initiala,continua sau formative si sumativa,actiune de cunoastere a individualitatii copiilor 
3-6/7 ani ,cuprinsi in procesul educational. 

 Importanta evaluarii:-pentru copil informatiile dobandite prin procesul de observare si evaluare si 
utilizate in conceperea si ameliorarea demersului didactic contribuie la asigurarea unei cresteri 
sanatoase,”…o dezvoltare globala ,unitara a acestuia”. 

 -pentru educator,acesta identifica modul cum s-a adaptat copilul la mediul gradinitei,il orienteaza 
si il sprijina in activitatea de invatare . 

 -pentru parinte,acesta cunoaste progresul pe care-l face copilul in raport cu el insusi,invata sa-l 
valorizeze,sa comunice si sa relationeze mai bine cu el. 

 Evaluarea initiala 
La inceputul anului scolar educatorul planifica o perioada de doua saptamani,chiar trei saptamani 

pentru grupa mica,pentru evaluarea initiala a copiilor din grupa ,in scopul cunoasterii acestora ,pentru a sti 
care este nivelul si ritmul lor de dezvoltare,gradul in care stapanesc cunostinte,abilitati,competente necesare 
invatarii. 

Asa cum se precizeaza in curriculum ,o evaluare eficienta este bazata pe observarea sistematica a 
comportamentului copilului deoarece ofera educatoarei informatii despre copii privind perspective 
capacitatii lor de actiune si de relationare,despre competentele si abilitatile de care dispun in mod direct. 

Chiar daca sunt mentionate si fisele de lucru printre celelalte metode de evaluare trebuie sa avem grija 
ca probele cu sarcini pe fise sa fie echilibrate cu observarea comportamentului copilului in timpul 
jocului,copiii san u fie retinuti de la joc ,pentru a rezolva sarcini pe fise.Probele de investigatie trebuie 
integrate in activitatea obisnuita,de examplu,jucandu-se la Centrul “Coltul casutei/Joc de rol”,copilului I se 
pot adresa intrebari despre culorile obiectelor de vesela . in “Centrul constructii” se pot obtine informatii 
despre formele geometrice pe care copilul le cunoaste. La “Stiinte” printr-o discutie,fara a-i intrerupe jocul 
cu castanele,se poate constata daca face clasificari,ordonari dupa marime sau poate numara. Copilul trebuie 
observat in contexte naturale cat mai variate,in mediile lui firesti :in sala de grupa ,in timpul jocului in aer 
liber,in timpul activitatilor extracurriculare,in timpul mesei,la sosirea si plecarea din gradinita. 

 In urma evaluarii initiale obtinem informatii diferite despre nivelul de dezvoltare al copiilor,darn 
u avem dreptul de a-i eticheta sau de a-i imparti pe categorii . Copilul nu trebuie sa se simta frustrat ,nu 
trebuie sa-si formeze o imagine de sine negativa pentru ca intr-un anumit domeniu nu e la fel de bun ca 
ceilalti . Unii copii pot sa deseneze ,sa picteze ,cunosc culori si nuante ,au predispozitii pentru arta ,dar asta 
nu inseamna ca numai cu ei se vor face lucrari pentru expozitie .  

 Dupa obtinerea rezultatelor evaluarii ,acstea se compara exclusive cu performantele copilului 
insusi, cu succesele si insuccesele proprii si acest lucru trebuie sa-l insuflam si parintilor ,sa le explicam de 
ce nu este correct si ce repercursiuni are asupra imaginii de sine a copilului cand il compara cu colegii din 
clasa sau chiar cu ceilalti copii ai lor . 
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EVALUAREA INIȚIALĂ- CONSTATARE OBIECTIVĂ A ACHIZIȚIILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CĂȘUȚIU DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” 

 
Primul obiectiv al evaluării este de constatare, adică de măsurare și de scriere a rezultatelor obținute. 

Operațiile specifice acestei funcâii sunt: colectarea, rezumarea, interpretarea informației și emiterea unor 
judecăți de valoare. Deci scopul actului de evaluare este ”de a constata în mod obiectiv efectele acțiunii 
pedagogice și de a aprecia aceste rezultate în perspectiva obiectivelor stabilite și care constituie criteriile 
unei activități reușite” (I T Radu, 1998, p16). 

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. 

Evaluarea iniţială trebuie să fie realizată pentru a putea determina cunoştintele şi acele capacităţi și 
competențe, care reprezintă premise ale noului demers didactic pe care se va clădi noile conţinuturi şi de 
asemenea pentru formarea unor competenţe noi. 

Este importantă astfel detectarea potenţialului elevului, a eventualelor lacune, ori a unor aspecte care 
au nevoie să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite; toate acestea, pentru a putea stabili un punct de plecare 
care ar putea servi drept reper pentru evaluarea progresului şcolar. 

Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar, la începutul unui semestru, așa cum 
remarcă 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 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.” 

Pedagogia modernă acordă un rol important evaluărilor inițiale. 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 maximă. 

Astfel evaluarea inițială furnizează informații necesare reglării actului didactic și adoptării măsurilor 
pentru creșterea eficienței activității viitoare. 

 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. CATALINA ALISA 
 
 Educaţia este unul din cele mai complexe şi multilaterale fenomene ale vieţii sociale. în fiecare etapă 

de dezvoltare social-istorică societatea formulează educaţiei anumite cerinţe unde se reflectă concepţiile 
pedagogice şi de politică educaţională. 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. 

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 INIȚIALĂ – PREMISĂ PENTRU EFICIENȚA ACTIVITĂȚII 
CU PREȘCOLARII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CATANĂ MIRABELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUȘĂTEȘTI 
 
Evaluarea inițială am considerat-o o componentă a unui sistem ce cuprinde o etapă precedentă și una 

viitoare. 
Din experiența personală am observat faptul că, la începutul anului școlar, în primele două săptămâni 

acordate evaluării inițiale, se întâmpină greutăți în ceea ce privește stabilirea itemilor după care se face 
această evaluare. 

De aceea, în aceste prime două săptămâni, culeg date despre copii referitoare la dezvoltarea lor psiho- 
fizică, la cunoștințele și deprinderile pe care le dovedesc aceștia. 

Evaluarea individuală a fiecărui copil am făcut-o în corelare directă cu planificarea, iar pentru a putea 
acorda punctajul corespunzător fiecăruia, am codificat răspunsurile după următoarea legendă:  

- Cerculeț verde- răspunsuri incomplete 
- Cerculeț roșu- răspunsuri complete. 

Pentru că acum se lucrează tot mai mult abordând conținutul din perspectivă interdisciplinară, 
transdisciplinară, modulară este necesar ca și evaluarea să se facă abordând conținutul tot din aceleași 
perspective. 

Pe lângă fișele individuale de evaluare inițială, am întocmit și fișe de observații care să conțină itemi 
pentru evaluarea interdisciplinară. 

Pentru a nu se abuza de fișele de lucru, am considerat că un mijloc eficient de a realiza evaluarea ar 
fi și desfășurarea acesteia prin ariile de stimulare, prin care preșcolarul va avea prilejul să aplice cunoștințe 
din mai multe domenii, exersându-și capacitățile de transfer. 

Am observat că în unele cazuri există lacune mari și de aceea, evaluarea inițială în aceste situații, mă 
face să țin cont de ceea ce am amintit anterior și acolo unde este necesar să plasez acești copii într-un 
program de recuperare. 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. CACARAZA MARTA 
G.P.P. NR. 45, ORADEA 

 
Când spunem evaluare de cele mai multe ori ne gândim la testele pe care le aveam în școală, la 

chestionarele sau fișele de autoevaluare pe care le primim la locul de muncă sau poate doar la examenele 
care ne-au marcat de-a lungul vieții. Dar după cum spunea și Cucoș (2008), evaluarea e mult mai mult de 
atât, ea face parte din viața de zi cu zi a fiecărui individ, fiecare dintre noi având mereu tendința de a emite 
valori în legătură cu lucrurile care îl înconjoară. De aceea evaluarea în ciclul preșcolar este și trebuie să fie 
ceva natural, care să vină de la sine, în sprijinul și ca și completare la procesul de predare-învățare. 

Tot Cucoș (2008), afirma faptul că evaluarea nu trebuie văzută doar ca un „control al cunoștințelor 
sau ca mijloc de măsurare obiectivă”, ci ea este și o cale spre dezvoltare, spre perfecționare. Operația de 
evaluare constituie „un act integrat activității pedagogice”. Mai menționa, de asemenea, faptul că orice 
proces evaluativ este format din trei părți aflate într-o corespondența clară. Iar acestea sunt:  

(a) măsurarea – are în vedere măsurarea obiectivă a competențelor formate elevului, iar faptul că 
obiectivele se specifică la început, iar mai apoi acestea se transformă în criterii de evaluare (operațiune 
obligatorie de altfel!) conferă măsurării un grad mai ridicat de încredere;  

(b) aprecierea – presupune exprimarea unei valori în legătură cu rezultatul obținut după procesul de 
măsurare (la această etapă, personalitatea profesorului are un impact destul de mare asupra concluziilor și 
aprecierilor oferite);  

(c) decizia – sau luarea unor măsuri în legătură cu procesul instructiv-educativ, pentru ai crește 
eficiența, și în același timp certificarea procesului parcurs de elev.  

Alain Kerlan (1993, apud. Radu, 2008), în urma unei analize a evaluări, ajunge la concluzia că 
evaluarea este un concept sistematic și operator. Iar cel care inițiază procesul, trebuie să pornească de la 
câteva întrebări cheie în conceperea evaluării, și anume: pentru ce se face? (evidențiind funcțiile evaluării), 
la ce se raportează? (care sunt criteriile), cine sunt cei care vor fi evaluați?, ce se va evalua? și cum? (care 
sunt metodele și instrumentele de evaluare).  

Așadar luând aceste întrebări pe rând am realizat evaluarea inițială la grădiniță în acest an. Evaluarea 
inițială a fost făcută cu scopul de a vedea care sunt competențele și priceperile pe care le deprind copiii la 
acest nou început de an. În ciclul preșcolar evaluarea se face pornind de la competențele menționate în fișa 
de progres a fiecărui copil, aceasta, după cum este menționat în noul curriculum, este realizată pe baza 
Reperelor fundamentale (RFÎDTC -aprobat prin OM nr. 3851/2010), iar „Pentru cadrele didactice, 
formularea RFÎDTC reprezintă un punct de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţilor din unităţile 
de educaţie timpurie. Ele au o funcţie diagnostică numai la nivel de grup de copii, nu la nivel individual, 
şi au ca scop evaluarea nivelului la care se situează toţi copiii dintr-o grupă, creşă/grădiniţă, din întregul 
sistem pe fiecare din domeniile precizate de document.” (Curriculum pentru educație timpurie, 2019, 
pg.42). Evaluarea realizându-se la grupa mare conținuturile și competențele urmărite au fost mai multe dar 
metodele și strategiile folosite în evaluare au avut la baza activitatea principală din grădiniță: jocul.  

 De exemplu, una dintre activitățile de evaluare folosite la Domeniul Om și Societate, a fost jocul 
„Așa da, așa nu!”. Competențele urmărite au fost: 1. își adaptează comportamentul în funcție de regulile 
diferitelor situații (de ex.: vorbește în șoaptă când intră la bibliotecă, când merge la muzeu etc.); 2. lucrează 
în grup pentru soluționarea unei probleme, utilizând strategiile dezvoltate de grup; 3. demonstrează 
cunoașterea regulilor de siguranță în jocul simbolic. Copiii au fost împărțiți pe 3 echipe, fiecare echipă 
primid un număr de jetoane cu imagini care prezentau copii care se comportă adecvat/ neadecvat, iar pe 
tabla magnetică au fost așezate imaginile: asa da(respectiv like - ), așa nu (dislike ). Câte un copil din 
fiecare echipă venea în față cu un cartonaș al echipei lui, descria imaginea iar ceilalți coechipieri îi indicau, 
prin degetul ridicat sau nu dacă comportamentul descris este unul adecvat sau neadecvat. După motivarea 
alegerii, de ce este adecvat/neadecvat comportamentul descris, jetonul era așezat pe tablă iar echipa 
acumula buline. Cu ajutorul acestui joc, am putut observa cu ușurință dacă copiii reușesc să atingă 
competențele menționate. 



 

 

Evaluarea a fost și va rămâne o parte extrem de necesară în procesul educațional. Indiferent de vârsta 
pe care o avem, capacitățile sau materialele de care dispunem aceasta trebuie făcută cu cea mai mare 
seriozitate și responsabilitate.  
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ITEMI ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

CALAPIS-HALÁSZ TÜNDE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16. ,ORADEA 

 
Modul de integrare a evaluării în desfășurarea procesului didactic apare în trei forme de evaluare: 
1.evaluarea inițială sau predictivă; 
2.evaluarea cumulativă,sumativă sau de bilanț; 
3.evaluarea continuă sau formativă. 
Evaluarea inițială este o evaluare care îndeplinește funcția de diagnosticare a nivelului de pregătire al 

elevilor și este realizată înaintea începerii unui program educativ.Acest tip de evaluare oferă indicii asupra 
posibilităților de progres al elevilor. 

Evaluarea inițială se realizează de obicei,prin probă scrisă la începutul anului școlar,cu întreg 
efectivul clasei,după o recapitulare a materiei clasei anterioare pe o perioadă de 2-3 săptămâni.Proba scrisă 
este o metodă de evaluare tradițională și pote fi realizată prin teste docimologice,fișe de muncă 
independentă.Pentru o evaluare cât se poate de corectă și obiectivă,la întocmirea acestor teste este nevoie 
de stabilirea itemilor de evaluare.Itemii sunt elemente componente ale unui instrument de evaluare;ei pot 
fi:întrebări,enunțuri continuate prin întrebări,întrebări structurate,exerciții sau probleme. 

În funcție de gradul de obiectivitate și răspunsul așteptat,itemii se grupează în: 
1.Itemi obiectivi: 
a) tip pereche; 
b) de alegere duală; 
c)cu alegere multiplă. 
2.Itemi semiobiectivi: 
a)cu răspuns scurt; 
b)cu întrebări structurate. 
3.Itemi subiectivi: 
a)de tip eseu; 
b)de rezolvare de probleme. 
 
În continuare aș vrea să prezint câteva tipuri de itemi cu exempe adecvate. 

TIP ITEM CLS. OBIECTIVUL 
EVALUAT 

ITEMUL DE EVALUARE 

OBIECTIV DE 
TIP PERECHE 

a IV-a Să identifice unitatea de 
măsură standard. 

Asociază fiecare cuvânt din coloana I care 
arată ce măsoară unitatea principală de 
măsură din coloana 
 a II-a 
I II 
timp leul 
masa corpului litrul 
lungime kilogramul 
capacitatea vaselor ora 
 kilometrul 

OBIECTIV CU 
ALEGERE 
DUALĂ 

a II-a Să cunoască ordinea 
literelor în alfabet. 

Încercuiește numărul din fața șirului de 
cuvinte care sunt scrise în ordine alfabetică 
corectă: 
1.aer,avion cerc,creion,joc 
2. avion, aer, creion ,cerc, ,joc 

OBIECTIV CU 
ALEGERE 
MULTIPLĂ 

a IV-a Să identifice elementele 
constructive ale figurilor 
geometrice. 

Încercuiește litera corespunzătoare 
enunțului corect. 
Piramida are fețele în formă de: 
a.cerc 
b.dreptunghi 



 

 

c.triunghi 
d.pătrat 

SEMIOBIECTIV 
CU RĂSPUNS 
SCURT 

I Să rezolve corect scăderea. Care este rezultatul?Scrie în spațiul punctat 
rezultatul corect. 
42-12=.... 

SEMIOBIECTIV 
DE 
COMPLETARE 

a II-a Să identifice răspunsul 
corect. 

Completează enunțul cu un cuvânt potrivit. 
Bunica citește..........pentru nepoți. 
 

SEMIOBIECTIV 
CU ÎNTREBĂRI 
STRUCTURATE 

a III-a Să analizeze corect 
semnele de 
punctuație/ortografie. 

Se dă enunțul:”-Andrei,mergem în parc?” 
Cerințe:De ce s-au folosit ghilimelele/linia 
de dialog/semnul întrebării? 

SUBIECTIV DE 
TIP ESEU 

a IV-a Să realizeze descrierea 
unui obiect din clasă. 

Prezentarea unui obiect,folosindu-se de 
planul:Unde este așezat?Ce formă/mărime 
are?La ce este folosit? 

SUBIECTIV DE 
REZOLVARE DE 
PROBLEME 

a IV-a Să realizeze portetul 
mamei evidențiind 
trăsăsturile fizice și 
morale. 

Răspunde la întrebări. 
Care sunt trăsăturile fizice ? 
Care sunt trăsăturile morale ? 

 
Bibliografie: 
1.Crăciun Corneliu,Metodica predării limbii române la clasele I-IV,Editura Emia,Deva,2010. 
2.Orțan Florica,Pedagogie,sinteze și structuri logice,Editura Universității din Oradea,2014. 



 

 

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ - DŞ 
ACTIVITĂŢI MATEMATICE 

 
CALOFIR ANA 

 
• Formează mulţimi de obiecte, după mărime, apoi numără câte elemente are fiecare şi uneşte-o cu 

cifra corespunzătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Formează mulţimi de mere, după culoare, apoi numără câte elemente are fiecare şi uneşte-o cu 

cifra corespunzătoare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ 
 

PROF. CĂLUGĂRU ADINA 
LICEUL TEORETIC “ION BORCEA” BUHUŞI 

 
Evaluarea iniţială este esențială in procesul educativ avȃnd un rol decisiv ȋn creionarea demersului 

didactic pe parcursul anului şcolar. 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 prin 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. 

La ȋnceputul clasei a IX-a testul inițial aplicat a fost conceput avȃnd ȋn vedere următoarele competenţe 
specifice: 

C1. Deducerea ințelesului unor elemente lexicale şi recunoaşterea organizării logice a unui paragraf 
(Subiectul I); 

C2. Identificarea răspunsului corect pentru a rezolva o sarcină de lucru (Subiectul II); 
C3 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte pentru a îndeplini o sarcină de lucru 

(Subiectul III); 
C4 Elaborarea unui text structurat pe un subiect dat , cu folosirea unui limbaj adecvat (Subiectul IV); 
Prin realizarea analizei testului inițial urmărind criteriile de mai jos, s-a configurat o reprezentare de 

ansamblu asupra nivelului clasei. De asemenea, testarea a avut ȋn vedere ȋncadrarea elevilor ȋntr-un nivel 
corespunzător cadrului european de referință limbi străine. Acest aspect este necesar la ȋnceputul liceului 
in vederea selectării celor mai potrivite strategii didactice si materiale de lucru. 

CRITERIU Test initial 
nr. total elevi  
nr. elevi prezenti  
nr. elevi absenti  
nr. note (<4)  
nr. note (4-4.99)  
nr. note (5-6.99)  
nr. note (7-10)  
media clasa  
procent note>5  
nota minima  
nota maxima   
note sub medie  
note peste medie  

 
Nr. crt Clasa Măsuri remediale propuse (exemple) 

1 a IX-a • Sarcini de lucru diferenţiate în funcţie de nivelul 
achiziţiilor anterioare în scopul dobândirii de performanţă în cazul 
elevilor înalt abilitaţi şi cu caracter remedial pentru elevii care 
întâmpină dificultăţi sau prezintă lacune în pregătirea teoretică şi 
practică; 
• Teme suplimentare diferentiate pe competente si capacitati 
individuale; 
• Dezvoltarea exprimării scrise prin exerciții de elaborare a 
unor eseuri pe diferite teme 



 

 

• Reluarea timpurilor verbale şi fixarea lor prin diverse 
activităţi 
• Dezvoltarea competenţelor de lectură şi mai ales de 
înţelegere a textului citit ( cerinţelor şi sarcinilor de lucru) ; 
 

 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR CĂLUGĂRU ANGELA 
 ŞCOALA GIMN. „ IORGU IORDAN”, LOC. TECUCI JUD. GALATI 

 

 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 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 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF. VIORICA CALUGARU 
SCOALA “CONSTANTIN GH. MARINESCU” GALATI 

  
 “Succesul umanităţii începe cu succesul individual”.  H.G.Wells 
 
 Invatamantul actual isi propune ca viitorii sai absolventi , sa fie pregatiti sa se adapteze unei societati 

in schimbare, mai ales in ceea ce priveste piata muncii in care unele ocupatii dispar , locul lor fiind preluat 
de roboti performanti. 

 Evaluarea este o activitate complexa prin care se precizeaza relatia dintre continut si obiective, 
scopul, momentul realizarii, modalitatile si criteriile de apreciere ale procesului educational in ansamblul 
lui. 

 Metodele traditionale de evaluare erau axate pe a “invata sa stii”, evaluarea fiind un act de masurare 
a “cunostintelor elevilor”.  

 Invatamantul actual isi propune realizarea de competente care sa permita elevilor rezolvarea in 
contexte diverse a problemelor specifice unui anumit domeniu al cunoasterii. 

 Evaluarea corect aplicata si interpretata ofera informatii utile despre eficienta activitatii sistemului 
permitand formularea de masuri ameliorative, din perspectiva profesorilor –imbunatatirea stilului de 
pedare, din perspectiva elevilor- eficientizarea activitatii de invatare si o riguroasa autoevaluare. 

 In functie de scopul si frecventa aplicarii exista trei tipuri de evaluare:initiala, formativa si sumativa. 
Testele predictive au ca obiectiv stabilirea nivelului de pregatire a elevilor la inceputul anului scolar, a unui 
ciclu de invatamant sau la inceputul predarii unei discipline. 

 Ea ofera informatii cadrului didactic despre nivelul cunostintelor, competentelor, abilitatilor elevilor 
pentru a asigura atingerea obiectivelor propuse pentru etapa urmatoare.  

 Se poate realiza cu ajutorul probelor orale , scrise , practice dar si prin metode complementare precum 
observarea activitatii si comportamentului elevilor, referatul, investigatia, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea. 

 Dintre probele scrise testul docimologic este foarte des utilizat in testarea initiala, el contine un 
ansamblu de itemi(obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), conceperea lui va tine cont de unele aspecte: 
precizarea obiectivelor in raport cu continuturile; continuturile itemilor, rezolvarile itemilor si punctajul 
aferent, performanta maxima specifica, performanta minima admisa. 

 Utilizarea testelor docimologice in evaluarile initiale si nu numai, are la baza un grad ridicat de 
obiectivitate, rigurozitate in masurarea didactica si aprecierea modului de rezolvare a problemelor, 
construirea relativ usoara a itemilor si da posibilitatea elevilor sa-si autoevalueze cu usurinta munca depusa. 

 Dupa stabilirea structurii testului predictiv , se proiecteaza si matricea de specificatii ce cuprinde 
continuturi extinse si competentele corespunzatoare unor niveluri taxonomice generale. 

 In concluzie nici o metoda nu este perfecta, insa testarea initiala corect aplicata si analizata din punct 
de vedere al rezultatelor obtinute poate permite conturarea unui parcurs scolar care sa duca la atingerea 
obiectivelor propuse. 

 Acest demers, aplicarea testelor predictive, trebuie urmat de o evaluare sistematica (formativa) si de 
una sumativa aplicabila la sfarsit de an scolar , ciclu de studii .Astfel evaluarea este o componenta de baza 
a procesului instructiv-educativ ce actioneaza pe 2 paliere: diagnosticheaza obstacolele in invatare si 
permite identificarea solutiilor pentru remedierea lor, furnizand astfel profesorilor feedbackul necesar 
obtinerii succesului scolar. 

 
Bibliografie : 
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ROLUL JOCULUI ÎN EVALUARE 
 

PROF. ÎNV, PREŞCOLAR CERASELA CÂMPANU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU PIRU” NIVEL PREŞCOLAR 

MĂRGINENI/BACĂU 
 
,, Evaluarea este un schimb cu dublu sens intre cadrul didactic si elev .” 
Constantin Noica 
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 , 
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 copiilor la evaluarea 
propriilor rezultate. Evaluarea prin joc condiţionează în aşa manieră dinamica grupei, încât putem spune că 
nu exista învăţare eficientă fără evaluare. Ea nu poate şi nu trebuie să fie redusă la simplul act al notarii. 
Principala funcţie a evaluării este 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 studio 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) vizand 
rezultatele diferenţiat şi nu global. 

Dezvoltarea capacitaţii de autoapreciere şi a spiritului critic în estimarea rezultatelor proprii se poate 
realiza cu succes prin organizarea unor acţiuni de autoapreciere şi interapreciere care duc la maturizarea 
atitudinii copilului . 

Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că monotonia 
produsă de formele stereotipe ale exerciţiilor produce rapid plictiseala. Aceasta are ca efect secundar 
scăderea dorinţei de a învăţa, a interesului şi atenţiei . 

Jocul în procesul de evaluare este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate 
informaţii despre starea, funcţionarea sau evoluţia viitoare a copilului. 

Jocul ca modalitate de evaluarea nu urmăreşte în principal evidenţierea deficienţei şi a blocajelor 
copilului. Elementele de joc încorporate în procesul de evaluare pot motiva şi stimula puternic acest proces 
în toate formele lui. 

 
Bibliografie: 
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2. Radu Ion, „Psihologia educaţiei şi dezvoltării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1983 
3. Radu Ion, „Psihologia şcolară”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974. 
 



 

 

E TIMPUL SĂ EVALUĂM! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARIA-FELICIA CÂMPEAN, 
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” 

ORADEA 
 
 Orice activitate umană, cu atât mai mult cea educațională, presupune o finalitate, finalitate ce se 

măsoară, se cuantifică, se transpune în formarea și demonstrarea de competențe. În sensul larg al cuvântului, 
evaluarea este definită ca aprecierea, măsurarea în unitatea de măsură corespunzătoare unei mărimi. 

 Evaluarea activității didactice reprezintă o parte importantă a educației și este pusă în evidență atât 
de cunoștințele însușite la un moment dat de către elevi, cât și de performanțele și eficiența eforturilor 
depuse de toți factorii educaționali.  

A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluăm, sub ce formă, cu 
ce metode şi mijloace, cum valorificăm informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare iar profesorul pe cea de predare.  

Cu toate că atunci când vorbim despre evaluare pare că vorbim despre o finalitate, evaluarea se 
realizează în toate momentele demersului educativ, cu scopuri bine definite. Mă voi referi în continuare la 
evaluarea inițială – cea de la începutul anului școlar. Atunci când are loc la începutul anului școlar, 
evaluarea se realizează pentru a stabili nivelul la care se situează elevii și de la care se pornește în procesul 
instructiv-educativ. Această strategie de evaluare este absolut necesară, mai ales când colectivul de elevi 
nu este cunoscut de către educator sau când a trecut un interval mare de timp de la ultima evaluare.  

Despre evaluarea inițială, Ioan Cerghit afirmă că „este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții 
dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învățări”. Ea are o funcție diagnostică, 
adică de constatare, dar și prognostică, de a emite supoziții și a anticipa rezultatele viitoare. Cu alte cuvinte, 
oferă o imagine clară a situației existente, a cunoștințelor pe care elevii le posedă pentru ca educatorul să 
poată formula cerințele următoare. Prin funcțiile ei, evaluarea realizează „un dublu rol: de facilitare a 
procesului de învățare și predare, deopotrivă a activității didactice.” (Ioan Cerghit, 2002, pag. 301)  

Evaluarea inițială este strâns legată de proiectarea activității didactice următoare și dacă este cazul, 
pregătirea unor programe de recuperare. Informațiile oferite de evaluarea inițială nu permit o apreciere 
globală a performanțelor sau determinarea cauzelor care au generat situația de fapt. Concluziile formulate 
în urma interpretării rezultatelor obținute la evaluarea inițială sunt utilizate pentru formularea și aplicarea 
de măsuri ameliorative adecvate în activitatea didactică. 

O evaluare devine eficientă atunci când conținuturile sunt stabilite în conformitate cu obiectivele, iar 
modalitățile de realizare alese corespund cu conținuturile și obiectivele. Printre cele mai des folosite 
instrumente de evaluare inițială și mai la îndemâna profesorului sunt testele inițiale – probe scrise. Testul 
inițial este o metodă tradițională, puțin populară în rândul elevilor, dar folosită la începutul anului școlar 
diferă de testele clasice prin faptul că nu este perceput în mod negativ, nu devine factor de stres pentru elev, 
acesta nefiind afectat de rezultat, notat, sau ierarhizat în urma aplicării testului. Deși testele inițiale pot fi 
privite ca unilaterale, profesorul fiind factorul decident, iar elevul neavând influență asupra itemilor, acestea 
sunt instrumente sigure care măsoară preponderent aspectul cantitativ al cunoștințelor, oferind profesorului 
posibilitatea evaluării tuturor elevilor într-un timp foarte scurt, dându-i acestuia un control absolut asupra 
procesului de evaluare. Ține de măiestria profesorului să conceapă teste inițiale cu itemi formulați clar, care 
vizează mai ales cunoștințele esențiale.  

Procesul de evaluare inițială se încheie abia după ce profesorul a parcurs toate etapele realizării 
acestuia: stabilirea competențelor, a matricei de specificații, a descriptorilor de performanță, a rezultatelor 
pe itemi, interpretarea detaliată a testului, analiza probei date, enunțarea concluziilor și stabilirea măsurilor 
ce urmează a fi puse în practică.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
LA MATEMATICӐ 

 
PROFESOR: CARA COSMINA 

ŞCOALA GIMNAZIALӐ NR. 7, GALAŢI 
 
Idealul educaţional în sistemul de învăţământ românesc este acela de a crea şi forma o personalitate 

multilateral dezvoltată care să se adapteze cerinţelor societăţii la un moment dat. Aşadar, tot procesul de 
învăţământ trebuie organizat şi dezvoltat astfel încât să conducă la crearea acestui tip de personalitate. 

 
Odată cu evoluţia societăţii, au început să se configureze unele concepţii sistematice asupra 

modalităţilor concrete de realizare a educaţiei. Rostul educaţiei era apreciat, încă din Evul Mediu, după 
priorităţile şi valorile în funcţie de care se orientau oamenii la un moment dat. 

Metodele didactice sunt în continuă evoluţie întrucât în ultimul timp au apărut o serie de metode noi, 
moderne. 

Toate aceste metode, alături de multe altele, pun în acţiune, sub multiple aspecte, forţele intelectuale 
ale elevului: gândirea, imaginaţia, memoria, voinţa. 

Specificul lor este că pot stimula şi dezvolta învăţarea prin cooperare, lucrul în perechi sau în grupe 
mici de elevi, facilitând astfel comunicarea şi colaborarea pentru rezolvarea unor teme sau explorarea altora 
noi. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferӑ elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stӑpânire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati de 
instrumente adecvate scopului urmarit. 

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 
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 ( actiunea realizata), cat si produsul (rezultatul). Aceasta metoda ofera posibilitatea 
elevilor de a-si verifica competentele generale ( comunicare, analiza, intelegere, sinteza, evaluare), cat si 
pe cele specifice, aplicative ( capacitatea de a utiliza informatii, instrumente de lucru, capacitatea de a 
inregistra si interpreta rezultatele). 

Matematica este legată de practică asemenea unei metode generale de tratare a problemelor ştiinţelor 
şi tehninicii, a economiei etc. Însăşi problemele filosofice ale matematicii sunt legate de metode, de 
metodele ideologice pentru dezvoltarea ştiinţei şi aplicarea acesteia în educarea viitoarelor generaţii. 

Fiecărui profesor îi face plăcere să lucreze cu elevii buni, dar trebuie să ne gândim că așa cum piatra 
prețioasă nu strălucește, dacă nu este șlefuită și nici locul nu este luminat dacă nu am aprins fitilul lampei, 
nici elevii care prezintă dificultăti școlare nu vor avea șansa să poată “răspândi raze de lumină în jurul lor”, 



 

 

dacă noi nu ne implicăm cu tact, rabdare și dragoste în remedierea unor situații caracterizate de dificultăți 
școlare și bineînteles nici nu vom putea cunoaște și trăi sentimentul de satisfacție a unei misiuni bine 
îndeplinite. 
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EVALUAREA – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CARDAȘ NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN – HUNEDOARA 

 
Conceperea actului de evaluare a rezultatelor în conexiune cu procesul didactic scoate în evidenţă o 

relaţie cu dublu sens, care are o importantă valoare metodologică. Orice om, la finalul unei activităţi, îşi 
apreciază rezultatul muncii evaluându-şi reuşita în funcţie de scopul propus. 

Evaluarea este o componentă importantă a actului didactic, ea exprimând, prin aprecieri verbale sau 
calificative, valoarea lucrărilor realizate de elevi dar şi gradul de însuşire a cunoștințelor şi a modului de 
operare cu acestea. 

Aceste evaluări se realizează la sfârşitul fiecărei lecţii, învăţătorul făcând aprecieri şi lăsându-i şi pe 
elevi să-şi aprecieze munca (evaluare continuă sau formativă), la începutul anului şcolar pentru a stabili 
nivelul de pregătire a elevilor (evaluare iniţială) şi la sfârşitul unor unităţi de învăţare parcurse, la sfârşitul 
unui semestru sau la finalul anului şcolar pentru a realiza un bilanţ referitor la materia parcursă şi gradul în 
care elevii şi-au însuşit-o (evaluare sumativă sau cumulativă). 

Evaluarea se fac pe baza unor descriptori de performanţă, notarea făcându-se prin calificativele: Foarte 
bine (F.B.), Bine (B.), Suficient (S.) şi Insuficient (I.). 

În învăţământul primar, evaluarea va avea un profund caracter formativ. Procesul de învăţământ este 
un proces formativ, urmărindu-se realizarea standardelor curriculare de performanţă stabilite. Acestea 
reprezintă un sistem de referinţă comun vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate. 

Evaluarea elevilor pe parcursul lecţiei, prin observaţie directă, are rolul de a descoperi şi corecta 
modul de lucru al acestora (corectitudine, acurateţe, estetică etc.). Aprecierile verbale trebuie să fie 
încurajatoare şi să stârnească interesul şi încrederea că , dacă respectă etapele de lucru, ei pot realiza obiectul 
propus.  

Calificativele obţinute de elevi sunt trecute în catalogul personal al învăţătorului, iar după mai multe 
evaluări se trece calificativul final în catalog şi în carnetele elevilor.  

 În planificarea primei unităţii de învăţare, la sfârșitul acesteia, este prevăzută o oră de evaluare 
inițială. Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de 
predare-învăţare şi în deplină concordanţă cu aceasta. 

În proiectarea probelor de evaluare este necesar să ştim: 
- care sunt obiectivele cadru şi de referinţă prevăzute de programa şcolară, pe care trebuie să le 

realizeze elevii; 
- care sunt performanţele minime, medii şi superioare, pe care le pot atinge elevii, pentru a demonstra 

că au atins aceste obiective; 
- care este specificul colectivului de elevi; 
- când şi în ce scop se face evaluarea; 
- cu ce instrumente se realizează evaluarea; cum se va proceda pentru ca fiecare elev să fie evaluat 

prin tipuri de probe cât mai variate, astfel încât evaluarea să fie cât mai obiectivă; 
- cum vor fi folosite datele oferite de instrumentele de evaluare pentru a elimina eventualele 

blocaje şi pentru a asigura progresul şcolar al fiecărui elev. 
Lecţia de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare se desfăşoară în două etape. În prima etapă, după 

anunţarea temei, a scopului şi obiectivelor, elevii îşi aleg subiectul prin care se concretizează tema supusă evaluării, 
urmărind descriptorii de performanţă precizaţi dinainte de către învăţător, apoi elaborează lucrarea. În a doua etapă 
are loc distribuirea lucrărilor notate, analiza şi comentarea rezultatelor în vederea observării, descoperirii şi 
acceptării greşelilor comise în realizarea compoziţiei, motivarea calificativului primit şi efectuarea unor exerciţii 
de recuperare prin exersare. 

 Astfel, elevii vor conştientiza greşelile comise, calificativul primit, îşi fortifică voinţa şi dorinţa de 
continuare a activităţii, câştigă încredere în propriile forţe.  

Evaluarea inițială sau predictivă oferă posibilitatea stabilirii obiective a 
nivelului de pregătire a şcolarilor, nivel de la care se pleacă mai departe. Aceasta are ca scop 



 

 

cunoasterea capacităților de învățare ale elevilor, stabilirea gradului în care aceștia 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 același timp, direcțiile și modalitățile 
de acțiune ameliorativă și corectivă. 

Elaborarea testelor predictive presupune reluarea obiectivelor (cadru si 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. 
  La începutul ciclului primar, evaluarea inițială reprezintă un instrument util pentru cadrul didactic, 

având rolul de a-l ajuta pe acesta să observe și să aprecieze dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, 
a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor în învățare a elevilor.  

Cadrul didactic urmează să valorifice aceste informații în optimizarea procesului educativ în 
ansamblul său, știind de la început cu ce probleme se poate confrunta pe parcursul anului școlar și va putea 
să ia măsuri care să amelioreze anumite aspecte fizice, socio-emoționale, de comunicare sau pe cele privind 
capacitățile și atitudinile în învățare.  

Astfel, fiecare cadru didactic îsi va putea stabili cu usurință metodele și mijloacele prin care să își 
educe noii școlari, în așa fel încât să își poată desfășura procesul educativ în condiții optime, iar elevii să 
facă față diferitelor situații de învățare. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. CÂRLIGEA LENUȚA,  
LICEUL THENOLOGIC ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI”,  

SLOBOZIA, IALOMIȚA 
 
Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 

permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor ameliorative. 

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. Simpla acumulare de 
date nu constituie încă o evaluare. Trebuie să se emită o judecată de valoare după o scară de valori, explicită 
sau implicită. 

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

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al elevului la intrarea într-un nou 
colectiv si este începutul unei etape de instruire (prin teste docimologice, concursuri etc.),; 

- evaluarea continuă care se face în timpul secvenţei de instruire (prin tehnici curente de ascultare, 
teze etc.); 

- evaluarea finală, care se realizează la sfârşitul unei perioade de formare (prin examene, de pildă) 
- evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează prin verificări parţiale, încheiate cu aprecieri de 

bilanţ asupra rezultatelor.  
Evaluarea iniţială mai este numită și un ”rău necesar” și reprezintă o componentă esenţială a 

procesului instructiv educativ din liceu fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui 
copil în parte şi ale clasei 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.  

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 recuperare) (Cerghit, I., 2002, Sisteme de 

instruire alternative şi complementare). 
Evaluarea am realizat-o la clasele la care predau disciplina prin aplicarea de probe orale, scrise, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup, în perechi, cât şi individuale şi frontale. 
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate după ce s-a realizat o recapitulare a cunoștințelor 

anterioare pe parcursul primelor două săptămâni ale anului şcolar şi s-a stabilit nivelul fiecarui elev si al 
fiecărei clase la început de an școlar. 

Evaluarea inițială vizează atât metodele tradiționale cât și cele complementare. La dsiciplina mea am 
ales să folosesc teste scrise pentru a stabili nivelul elevilor si nivelul clasei. Însă, în prealabil, am utilizat 
evaluarea orală, fișe de lucru în clasă urmate de autoevaluare. Totuși, decisive în a forma imaginea de 
ansamblu a elevilor au fost testele de evaluare inițială scrise. 

Acest tip de evaluare mi-a oferit atât mie, profesorului, cât și elevului o reprezentare a potenţialului 
de învăţare, dar şi a lacunelor ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare). 

Prin această evaluarea iniţială nu mi-am propus aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici 
ierarhizarea lor. 

Atingerea scopului evaluării iniţiale este în strânsă legătură cu determinarea pe care o insuflă 
profesorul, și poate și părinţii, elevilor. Cu cât aceștia sunt mai receptivi şi înţeleg importanţa evaluării 



 

 

şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, cu atât rezultatele evaluării sunt mai reale. În 
acest sens, evaluarea inițială este un prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de 
învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a cerințelor date. 

Elevii au fost anunţaţi de la începutul orei că notele obținute la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în 
catalog și astfel s-au concentrat în mod expres asupra rezolvării subiectelor fără a considera, efectiv, că este 
o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu necesar activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, 
încadrarea în timpul de lucru, respectarea cerinţelor de redactare a lucrării etc.). Concluziile evaluării au 
oferit o oglindă reală a fiecărui elev și a clasei, fiind baza pentru planul de recuperare și demersul didactic 
pentru acest an școlar. 

Așadar, evaluarea inițială este o verigă importantă a procesului de evaluare, fiind premisa pentru 
progresele ulterioare. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF. CARNEVALI ANCA 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de instructiv-educativ alături de predare şi 

învăţare,avand scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse ,reglarea și eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultate concrete obiectivele propuse 
inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare.Evaluarea reprezinta actul didactic complex 
integrat procesului de invatamant care asigura valoarea cunostintelor deja acumulate ,performantele si ofera 
solutii de eficientizare a procesului didactic.Ea reprezinta un act absolut necesar procesului didactic. 

Evaluarea initiala este cea realizata la inceputul demersurilor educative pentru a se vedea nivelul de 
pregatire a elevilor.Cadrul didactic va putea observa si analiza punctele forte si punctele slabe ale pregatirii 
elevilor cu scopul remedierii acestora.Aceasta va influenta modalitatea de predare a noului continut 
stiintific. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lipsurile ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate 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. 

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. 

Ausubel preciza cu privire la rolul fundamental pe care il are evaluarea initiala ”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 posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente . Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic următor și 
eventual unele programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e 
nevoie să se țină seama de următoarele: 

•  activitati diferențiate date elevilor; 
• selectarea riguroasă a conținutului învățarii; 
• folosirea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
•  alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 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 interventia eficienta din partea cadrului didactic. O evaluare 
inițială, urmată de o evaluare continuă eficienta constituie un veritabil instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 
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Personalitatea ca realitate psihologică reprezintă o preocupare veche, la fel de veche ca specia 
umană. Chiar şi la omul maimuţă a sesizat de foarte timpuriu existenţă unor diferenţe individuale între 
membrii hoardei. Unii sunt mai calmi, alţii mai irascibili, unii mai apatici, alţii mai iuţi în raspunsurile lor 
emoţionale. Aceste diferenţe individuale erau considerate ca fiind normale, în firea lucrurilor şi de aceea 
nu s-a încercat explicarea lor.  

Conceptul modern de personalitate şi studiere a procesului de formare a personalităţii sunt 
fenomene foarte recente, mai noi chiar decât studiile despre cultură şi societate. Din cuvintele lui Linton 
R (1982) derivă două consecinţe strâns legate între ele: 

- necesitatea de a diferenţia personalitatea ca realitate psihologică de personalitatea în calitate de 
concept 

- necesitatea realizării unor delimitări conceptuale. 

Dintr-o perspectivă foarte extinsă putem defini personalitatea ca fiind realtatatea complexă şi 
dinamică a fiecăruia dintre noi. 

 Complexă, pentru că ea cuprinde componentele foarte diverse si variate, începând de la cele 
anatomo-fiziologice, continuând cu cele psihice şi terminând cu cele socio-culturale. De aceea, 
personalitatea este obiect de cercetare pentru mai multe ştiinţe, fiecare dintre ele detaşând o latură, un 
aspect pe care îl transformă în obiect de investigaţie. 

 Dinamică, pentru că în ciuda relativei stabilităţi a trasăturilor şi caracteristicilor de care dispune, 
ea nu este dată, fixă, înţepenită, ci suportă o oarecare evoluţie în timp atât în plan filogeneteic-istoric, cât 
şi în plan ontogenetic-individual 

Din multitudinea accepţiunilor noţiunii de personalitate trei sunt esenţiale şi complementare una cu 
alta. 

Allport (1981) dă câteva exmple de asemenea definiţii: 

 „personalitatea este suma totală a efetului produs de un individ asupra societăţii” 
 „personalitatea se referă la deprinderi sau acţiuni care influenţează cu succes alţi oameni” 
 „personalitatea este ceea ce cred alţii despre tine” 

Mai recent personalitaea este redusă la”stilul general al persoanei de interacţiune cu lumea, în 
special cu alţi oameni”. 

Pentru alţii e esenţială ”schema unificată a experienţei”, cea mai cunoscută definiţie structural-
esenţialistă a personalitaţii fiind cea dată de Allport G. - „personalitatea este organizarea dinamică în 
cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul caracteristic”. 

O definiţie asemanatoare e formulată de Eysenck – „personalitatea este organizarea mai mult sau 
mai puţin durabilă a caraterului, temperamentului, inteligenţei şi fizicului unei persoane, această 
organizare determină adaptarea sa unică la mediu”. 



 

 

În formarea personalităţii, un rol deosebit de important îl au: ereditatea, mediul social şi rolul social. 

Ereditatea poate fi studiată din două puncte de vedere: ca proces de transmitere, prin plasma 
germinativă, a genelor şi ca substrat transmis. În 1809 Lamarck în „Philosophie zoologique” a explicat 
diferenţele de viaţă prin variaţia condiţiilor de mediu. Doctrina lui Lamarck a produs o revoluţie în gândirea 
umană şi mari frământări în sânul Academiei Franceze. În 1859, Darwin a emis teoria selecţiei naturale şi 
a luptei pentru existenţă. În 1863, G. Mendel a publicat rezultatele sale privind experienţele făcute pe 
mazăre. 1886 – Hugo de Vries a elaborat o teorie a mutaţiilor. A urmat apoi Th. Morgan cu observaţiile 
sale întreprinse asupra musculiţei de oţet. În raport de doctrina lui Mendel şi a lui Morgan, genele sunt 
considerate suporturi materiale ale tuturor caracterelor morfologice, fiziologice şi psihologice ale unui 
individ.(după Golu M.,2000) Dar nu cumva şi mediul îl influenţează pe individ ? În acest caz, modificările 
dobândite se transmit sau nu? 

Cu toate poziţiile diferite în privinţa eredităţii prin investigarea acesteia prin intermediul gemenilor, 
a studiilor de genetică umană şi de genetică experimentală s-a remarcat că ereditatea constituie un 
fundament al personalităţii. Factorul ereditar se prezintă pentru personalitate sub formă de echipament 
primar. În formarea personalităţii o importanţă deosebită o are însă şi factorul social în întreaga sa 
complexitate şi diversitate. 

 Influenţa pe care o exercită societatea asupra individului este colosală. Personalitatea este considerată 
de către unii un individ socializat. Cercetările au demonstrat că cea mai mare parte a conduitei care era 
descrisă ca expresie categorică a naturii umane permanente, nu e în fapt decât un produs al culturii. 

 Personalitatea de bază este legată direct de istorie şi mai ales de istoria înţeleasă ca tradiţie, tradiţia 
fiind supravieţuire psihologică. Oricum ar fi privite lucrurile, concluziile sunt aceleaşi: aşa numitele 
instituţii primare şi secundare precum şi personalitatea de bază, au un caracter relativ. Numai condiţiile 
concrete determină sfera şi conţinutul personalităţii, putându-se vorbi astfel de o personalitate etnică şi de 
o personalitate individuală unică. În virtutea principiului universalităţii, fiecare om este un om ca toţi 
oamenii. Independent de rasă, religie, naţiune, clasă socială, omul este animat de aceleaşi trebuinţe 
biologice generale, de aceeaşi tendinţă spre autorealizare. În acelaşi timp, fiecare om, prin caracterele sale 
anatomice, prin încorporarea unei anumite tradiţii, printr-o anumită modelare psihologică, seamănă numai 
cu un grup restrâns de oameni. 

 Temperamentul reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii. Dinamică, deoarece ne 
furnizează informatii cu privire la cât de iute sau lentă, mobilă sau rigidă, accelerată sau domoală, uniformă 
sau neuniformă este conduita omului. Energetică, deoarece ne arată care este cantitatea de energie de care 
dispune un individ şi mai ales modul în care este consumată. 

Allport G. (1981) spunea că temperamentul se referă la firea omului, la diferiţii stimuli emoţionali, 
la forţa şi rapiditatea raspunsurilor, la intensitatea dispoziţiilor dar şi la particularităţi fluctuante. Toate 
acestea sunt ereditare. 

Temperamentul are o evoluţie de-a lungul vieţii în funcţie de vârsta sau de fenomenul de mascare. El 
este definit aproximativ prin precizarea însuşirilor implicate, putându-se detaşa apoi în variante sau 
subcategorii. 

Temperamentul se defineşte ca fiind modul de descărcare şi acumulare al unei energii. Principala 
sferă de manifestare a temperamentului este afectivitatea, prin stabilitate, profunzime, tonus afectiv sau 
asensibilitate. 

Se ridică problema: Care este puterea mediului asupra temperamentului? O presiune intensă a 
medului nu poate altera radical dispoziţia temperamentală. Chiar dacă mediul modifică unele manifestări 
temperamentale, el este înnăscut. 

Temperamentul ca structură psihică, deşi larg determinat genetic, este modelat de condiţiile socio-
culturale, existenţiale ale omului. Influenţa ereditarului asupa psiho-comportamentalului nu este directă ci 
mediată , filtrată de socio-cultural. 

Dacă temperamentul are la bază premise de natură morfofuncţională, caracterul este rezultatul 
asimilării de experienţă socio-culturală, definind omul ca fiinţă socială care se raportează la sine, la semeni 



 

 

şi la activitatea pe care o desfaşoară. Ca latură relaţională a personalităţii, responsabilă de modul în care 
oamenii interacţionează unii cu alţii în cadrul societăţii, caracterul a fost definit cel mai adesea ca o pecete 
sau amprentă ce se imprimă în comportament, ca un mod de a fi al omului, ca o structură psihică complexă 
prin intermediul cîreia se filtrează cerinţele externe şi în funcţie de care se elaborează reacţiile de răspuns 

Caracterul este deci un subsistem relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii care se exprimă 
printr-un ansamblu de atitudini-valori. 

 Caracterul este o formaţiune superioară la structurarea căruia contribuie trebuinţele umane, 
motivele, sentimentele superioare, convingerile morale, aspiraţiile şi idealul, în ultimă instanţă, concepţia 
despre lume şi viaţă. 

 Intre caracter şi aptitudini distincţia este mai pregnantă. In timp ce aptitudinea, ca sistem operaţional 
eficient, se învesteşte în activitate şi se apreciază după rezultatele obţinute, trăsăturile de caracter constau 
din modul de raportare la diversele laturi ale realităţii inclusiv activitatea proprie. Poate exita deci o 
discordanţă între sensurile, nivelurile atitudinale (caracteriale) şi aptitudninile, după cum poate să se 
constate parţial denivelări şi discordanţe sau o dezvoltare superioară şi concordanţa a ambelor formaţiuni. 

Putem spune că, cu ocazia chestionarelor de personalitate, sunt diagnosticate trăsăturile personalităţii, 
care de fapt exprimă atitudinile pe care persona le are faţă de ea însaşi. 

  Testele de personalitate sunt diverse şi este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să surprindă toate 
aspectele personalităţii pe baza cărora să se întocmească profilul psihologic al unei persoane. 

 În majoritatea testelor de personalitate sunt analizate următorii factori: 
 - Dominanţa; 
- Acceptarea de sine; 
- Independenţa; 
- Empatia; 
- Responsabilitatea; 
- Socializarea; 
- Autocontrolul; 
- Toleranţa; 
- Realizarea de sine prin conformism; 
- Realizarea de sine prin independenţă. 
Şcoala poate avea un impact deosebit de puternic asupra formării personalităţii viitorului adult, de 

exemplu prin rolul pedepselor şi recompenselor şi al aşteptărilor profesorilor sau prin atitudinile 
profesorului faţă de performanţele elevilor, precum şi interpretarea rezultatelor scăzute în termeni de eşec. 

Şcoala, educatorul, nu are numai obligaţia de a transmite cunoştinţe, informaţii ci îi revine un rol 
important în formarea atitudinilor- elemente principale ale caracterului elevilor prin metode şi tehnici 
specifice. 

Metodele indirecte acţionează mai ales prin mecanismele învăţării sociale bazate pe imitaţie, pe 
identificare, pe exemple, pe modelare etc. Deci una dintre cele mai importante sarcini formative a şcolii 
este aceea de a oferi modele, căi de urmat. Între metodele directe, cea mai evidentă este utilizarea pedepselor 
şi a recompenselor. 

  Cunoaşterea personalităţii elevilor este un deziderat major al acţiunii educative. Demersul 
investigativ întreprins trebuie să aibă următoarele obiective: 

• cunoaşterea conduitelor copiilor din clasă determinate temperamental 
•  stabilirea celor mai adecvate modalităţi de intervenţie educativă. 
 În vederea realizării primului obiectiv se procedează la identificarea următoarelor aspecte 

comportamentale: 
1. Cunoaşterea capacităţilor intelectuale ale copiilor pe baza indicatorului generalizare- abstractizare; 
2. Stabilirea tipului temperamental fundamental pentru fiecare copil în parte; 
3. Stabilirea temperamentului asociat pentru fiecare copil în parte; 
4. Încadrarea fiecărui copil într-una din categoriile introvertit – extravertit; 
5. Cunoaşterea modului de grupare a copiilor la nivelul colectivului, identificarea ponderii şi 

semnificaţiei însuşirilor temperamentale în manifestarea preferinţelor interpersonale. 



 

 

  Pentru realizarea obiectivelor propuse se utilizează o gamă largă de metode de cunoaştere a 
personalităţii copilului. Observarea comportamentului acestora în clasă, în recreaţie, în cadrul diferitelor 
activităţi extraşcolare, este una dintre metodele fundamentale. 

  Se utilizează totodată chestionarul şi proba psihologică, preluându-le din literatura de specialitate 
şi din Anexa la programa de practică pedagogică a elevilor din Şcolile Normale. 

  Şcoala este chemată să contribuie la buna pregătire a elevilor în vederea integrării rapide şi 
eficiente a acestora în structurile sociale. Acest deziderat major poate fi realizat numai în măsura în care 
acţiunile educative conştiente şi progresive sunt fundamentate pe o profundă cunoaştere psihologică a 
personalităţii. 

  Personalitatea umană poate fi definită ca un sistem bio-psiho-socio-cultural, ca un sistem 
complex, deschis tuturor influenţelor şi transformărilor. În structura sistemică a personalităţii se 
intercondiţionează elemente caracteriale, temperamentale, aptitudinale, creativitatea şi inteligenţa. Cadrele 
didactice, folosind diferite metode pot depista anumite manifestări temperamentale. La început folosind 
metoda observaţiei se pot distinge manifestări extreme, evidente, reuşind să încadreze copiii în grupe marei 
(colerici şi sangvinici; flegmatici şi melancoli). După ce îi cunoaştem mai bine, determinările pe baza 
observanţiei, a chestionarului şi a altor metode devin precise, mai diferenţiale. Temperamentul fiecărui 
copil determină diferite manifestări comportamentale care vor constitui baza de pornire în formarea 
personalităţii. Unele manifestări comportamentale generate de temperament au o semnificaţie pozitivă, 
altele pot constitui un teren pe care se pot forma comportamente cu semnificaţie negativă. Rolul 
educatorilor (cadre didactic şi părinţi) este de a descoperi acele manifestări temperamentale care, 
nemodelate, periclitează închegarea armonioasă a personalităţii. 

 În modelarea personalităţii, în etapa micii şcolarităţi se va ţine seama de faptul că influenţarea 
copilului ajunge la bune rezultate dacă se valorifică factorul afectiv. 

 De felul cum educatorul sesizează aceste caracteristici temperamentale şi intervine oportun în 
reglementarea comportamentului lor depinde succesul formării personalităţii unitare pentru fiecare individ 
în parte. 

  Aceasta este măiestria pedagogică care dă sens şi valoare întregii noastre activităţi educaţionale.
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METODE ACTIVE ŞI INTERACTIVE PENTRU EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CAȘCAVAL CLAUDIA 
CTC ”N.V.KARPEN” BACĂU 

 
 Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-

predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe 
baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de 
evaluare. Totodată, evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare - învăţare şi să 
fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă" a ceea ce ştiu sau nu ştiu 
elevii la un moment dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii (şi profesorii) se simt bine 
în timpul învăţării nu este un scop în sine.  

Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. Cadrul necesar învăţării 
active trebuie să fie stimulativ, bazat pe încredere şi pe respect între educator şi între copii. Trebuie 
acceptată diversitatea de idei, promovată gândirea pozitivă şi implicarea activă a tuturor copiilor. Voi 
enumera câteva metode active utilizate în activităţile de învăţare la nivelul II al învăţământului preşcolar: 
„Să dezlegăm misterul”, „Diagrama Venn”, „Convinge-ţi auditoriul că eşti...”, „Metoda proiectului 
tematic”, „Tenisul verbal ”, „Interviul”. 

Prin predarea interactivă se urmăreşte aşezarea învăţământului pe baze pragmatice, pregătind copiii 
pentru o societate a pluralităţii punctelor de vedere şi a concurenţei ideilor.  

 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-predare-
evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar. 

 Prin procesul de evaluare 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. Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor 
strategii moderne ale învăţării presupun şi metode de evaluare adecvate. 

 Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare - învăţare şi să fie gândită ca 
un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă" a ceea ce ştiu sau nu ştiu elevii la un moment 
dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii (şi profesorii) se simt bine în timpul învăţării nu 
este un scop în sine. Trebuie să înregistrăm mereu progresele pe care le fac elevii în procesul de învăţare. 
De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii au 
învăţat ceva anume (şi cât anume) ca şi informaţie. 

Tehnicile predării active şi interactive urmăresc: 
- să-i angajeze pe copii să-şi caute singuri informaţia de care au nevoie; 
- să-i înveţe să-şi pună probleme, să găsească singuri soluţii; 
- să dezvolte disponibilitatea lor spre dialog; 
- să-i conştientieze de rolul lor activ în orice demers, unde ei pot avea idei, soluţii; 
- să-i determine să se autoevalueze şi să-i evalueze pe colegii lor; 
- să le stârnească interesul, spiritul de competiţie; 
- să lucreze în cooperare. 
În procesul predării interactive, rolul educatorului se schimbă, adică el pune probleme,ascultă părerile 

copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile acestora, dar niciodată nu 
impune autoritar un punct de vedere. Cu alte cuvinte, organizatorul şi conducătorul educaţiei devine 
consilier, dar şi coechipier. S-a constatat că există mai multe moduri de receptare a informaţiei: 

- informaţia vizuală este receptată de 29% din numărul indivizilor (text scris, imagini, diagrame, 
scheme); 

- informaţia auditivă este receptată de 34% din numărul indivizilor (discuţii, dezbateri, muzică, 
dramatizări); 

- informaţia dobândită kinestezic este receptată de 37% din numărul indivizilor. 



 

 

 Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. Cadrul necesar învăţării 
active trebuie să fie stimulativ, bazat pe încredere şi pe respect între educator şi între copii. Trebuie 
acceptată diversitatea de idei, promovată gândirea pozitivă şi implicarea activă a tuturor copiilor. Voi 
prezenta câteva metode active utilizate în activităţile de învăţare la nivelul II al învăţământului preşcolar. 

 1. „Să dezlegăm misterul” este una din metodele de învăţare activă care poate fi utilizată în 
învăţământul preşcolar pentru dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii copiilor. Copiii sunt împărţiţi în 
grupe eterogene, fiecare grupă primind un plic cu jetoane. Componenţii fiecărei grupe analizează jetoanele 
pentru a descoperi legăturile dintre evenimentele care duc la soluţionarea problemei. Jetoanele se vor aşeza 
în ordine cronologică, vor fi verificate şi lipite pe o planşă. Timpul de lucru este acelaşi pentru fiecare grupă 
şi se stabileşte de la început.  

 Produsele finale vor fi expuse pe un panou, raportorul fiecărei grupe îşi prezintă produsul iar 
ceilalţi copii urmăresc, pun întrebări şi fac judecăţi de valoare. Utilizând tehnici diferite de conversaţie, 
educatoarea fixează noile cunoştinţe descoperite de copii. 

 Exemplu: Se alcătuiesc patru grupe. 
- prima grupă primeşte un set de jetoane referitoare la procesul de germinaţie; 
- a doua grupă primeşte jetoane cu cifre de la 0-10, urmând să la aşeze în ordine crescătoare sau 

descrescătoare; 
- a treia grupă primeşte jetoane cu animale mici, mijlocii şi mari;  
- a patra grupă primeşte un set de jetoane cu acţiunile pe care un preşcolar le face pe parcursul unei 

zile. 
2 „ Diagrama Venn” este o altă metodă de învăţare activă, care se foloseşte pentru a  
compara, a observa, a analiza şi se poate utiliza în activităţile de învăţare sau fixare a cunoştinţelor. 

Educatoarea va desena pe tablă două cercuri suprapuse parţial. Aceleaşi cercuri sunt desenate şi pe foile 
copiilor, care vor lucra în perechi sau în echipă. 

 Exemplu: În primul cerc desenăm atributele roşiei, în cel de-al doilea însuşirile ardeiului, iar în 
zona suprapusă, asemănările.Toate fişele se analizează.Sunt lăudate cele mai complete şi mai frumoase 
produse, dar şi colaborarea cu coechipierul. 

 3. „Convinge-ţi auditoriul că eşti...” este o metodă empatică prin care copilul este pus în situaţia 
de a juca un rol, de a intra în pielea unui personaj, a unei persoane. Copiii vor fi pe rând, actori şi observatori. 
Din mulţimea costumelor şi accesoriilor puse la dispoziţie copilul alege costumul potrivit personajului 
interpretat şi rosteşte replicile acestuia, un accent deosebit punându-se pe limbajul verbal şi nonverbal. Se 
apreciază autenticitatea, fluenţa exprimării şi creativitatea. 

 4. „Metoda proiectului tematic” este o metodă care implică învăţarea activă şi presupune 
culegerea informaţiilor, prelucrarea şi sistematizarea activităţii, căutarea de soluţii, interpretarea, reflecţia 
personală, inventivitate şi creativitate. Tema este stabilită în funcţie de preferinţele copiilor. 

 5. „Tenisul verbal” este o metodă foarte îndrăgită de preşcolari, fiind utilizată cu succes în 
activităţile de consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. Temele posibile sunt: animale domestice, sălbatice, 
păsări, fructe, legume, personaje din desenele animate, eroii din poveşti. 

 Exemplu: Copiii vor fi aşezaţi în careu sau semicerc. În faţa copiilor se aşează o măsuţă şi două 
scaune. Se anunţă doi jucători, restul grupei formând mulţimea arbitrilor. Din bolul cu bileţelele care conţin 
temele unul din arbitri va extrage un bileţel şi va anunţa tema. 

 6. „Interviul” este metoda care are ca scop formarea şi dezvoltarea capacităţii de a formula 
întrebări şi propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. Educatoarea îl ajută pe copilul care realizează 
interviul sugerându-i întrebări de genul: Ce altceva aţi dori să vă întreb? Dacă aţi fi în locul meu, ce 
întrebări aţi pune? Se urmăreşte dezvoltarea comunicării, a pronunţiei, a creativităţii şi operativităţii. 

 Prin predarea interactivă se urmăreşte aşezarea învăţământului pe baze pragmatice, pregătind 
copiii pentru o societate a pluralităţii punctelor de vedere şi a concurenţei ideilor.  
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE 
 

PROF. LIMBA ROMANA CATANA ION FLORIN 
ȘCOALA GIMNAZIALA MUȘATEȘTI 

 
Dorința de succes și teama de eșec sunt două aspecte ce fac ca evaluarea să aibă o formă 

motivațională. 
Deși acest concept de evaluare inițială, a existat în practica pedagogică de mult timp, această 

denumire a început să se dezvolte mai acelerat după anii 2000. 
Evaluarea inițială,are rolul de a stabili nivelul de pregatire al elevului la începutul unei perioade sau 

etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum și condițiile în care acesta se poate integra în 
programul de instruire. 

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.  

Această abordare strategică îşi propune să identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv al elevilor( 
,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă”).  

Profesorul are posibilitatea ca prin datele obţinute din evaluarea iniţială să-şi alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată.  

Acest tip de evaluare inițială folosește metode tradiționale de evaluare și mai exact se axează pe 
probele scrise. Aceste probe dau șansa elevilor să-ți prezinte achizițiile fără intervenția profesorilor, iar 
anonimatul lucrării duce la diminuarea subiectivității profesorului.Un alt avantaj al acestei metode este dat 
de numărul relativ mare de elevi ce pot fi verificați intr-un timp scurt, precum și avantajul elevilor mai 
timizi care se exprimă defectuos pe cale orală. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. CĂTANĂ MONICA 
COLEGIUL EMIL NEGRUŢIU TURDA 

 
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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CǍTǍNESCU FLORENTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU", BUCUREŞTI 

 
Evaluarea în învăţământ constituie o preocupare permanentă a pedagogilor, 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.  

În şcoală, 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 . 

Poate fi denumită şi ca un proces complex menit să aprecieze valoarea unui act educaţional sau al 
unei părţi din acesta, eficacitatea resurselor umane şi materiale, a condiţiilor şi operaţiilor folosite în 
derularea activităţii educaţionale, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării 
deciziilor necesare ameliorării activităţii în etapele următoare. 

În sensul modern, evaluarea se încadrează într-un demers co-educativ în care formatorul (evaluatorul) 
şi formabilul (evaluatul) învaţă unul de la celălalt şi evaluează împreună. 

În orice moment al activităţii de instruire, pregătirea elevului se bazează pe o anumită pregatire 
anterioară. Prin promovarea elevului dintr-o clasă într-alta sau în ciclul următor de instruire se confirmă 
aptitudinea acestuia pentru a continua programul de instruire, faptul că el şi-a însuşit cunoştinţele necesare. 

Cu toate acestea, practica şcolară oferă numeroase neajunsuri: nu toţi copiii care vin la şcoală au o 
pregatire anterioară prin frecventarea grădiniţei; nivelul cultural scăzut din unele familii va influenţa 
negativ pregătirea elevilor; unii elevi continuă activitatea de învăţare şi în vacanţe, se pregătesc suplimentar 
prin şedinţe individuale cu alţi profesori, ceea ce face ca la început de an şcolar să se constate diferenţe de 
pregătire între elevi faţă de rezultatele înregistrate la sfârşitul anului şcolar precedent; nivelul de pregătire 
al unor elevi poate fi mai scăzut decât cel scontat datorită unei activităţi nesatisfacătoare în anul precedent 
(a învăţat cu alt profesor etc.); între elevii proveniţi din diferite şcoli, la începerea ciclulu gimnazial, de 
pildă, deşi au avut aceleaşi calificative, se constată diferenţe sensibile de pregătire. 

Toate acestea demonstrează necesitatea cunoaşterii de către profesor, la începutul programului de 
instruire, a nivelului de pregătire al elevilor. Testele de evaluare iniţială aplicate elevilor la începutul anului 
şcolar ajută profesorul să depisteze lacunele din cunoştinţele elevilor în vederea sprijinirii celor în cauză, 
prin munca independentă şi suplimentară, dar şi pentru a depista elevii capabili de performanţe superioare. 
Acestea permit cunoaşterea nivelului clasei, iar prin testele de progres şi sumative la sfârşitul unei unităţi 
de învăţare sau la sfârşit de semestru, se poate constata progresul realizat de către elevi în activitatea de 
învăţare. 

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 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. 
Metodele de lucru nu pot fi alese decât după o evaluare iniţială la fiecare disciplină. 



 

 

Fiecare copil păşeşte în şcoală cu un anumit bagaj de cunoştinţe. Sarcina învăţătorului este de a 
recunoaşte şi de a educa o gamă largă de talente şi abilităţi. Pentru valorificarea potenţialului fiecǎrui elev 
în predarea conţinutului informaţional, învăţătorul trebuie să ţină seama de personalitatea fiecărui elev. El 
va structura predarea noilor cunoştinţe într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă şi a 
stilului de învǎţare al fiecǎruia.  

După cum elevii nu învaţă în acelaşi mod, tot aşa ei nu pot fi evaluaţi în acelaşi mod. De aceea este 
important ca învăţătorul să creeze profiluri de inteligenţă pentru fiecare elev. 

Cunoaşterea modului în care învaţă fiecare elev va permite învăţătorului să ia decizii corecte asupra 
modului de evaluare a randamentului şcolar al elevilor.  

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. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA: 
METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 
AUTOR PROFESOR CAŢAONU GABRIELA CRENGUŢA 

 
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 creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN BIOLOGIE 
 

PROF. CĂTUNA DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE 

MARAMUREŞ 
 
 Evaluarea este o componentă principală a procesului de învăţământ prin care profesorul stabileşte 

dacă obiectivele stabilite sunt atinse. 
 A stabili o strategie de evaluare în biologie înseamnă a fixa cât evaluezi, sub ce formă, cu ce metode 

şi mijloace precum şi cum valorifici informaţiile obţinute. 
 Funcţiile evaluării sunt: 
• Funcţia diagnostică-prin depistarea lacunelor şi greşelilor elevilor, profesorul îşi ameliorează 

tehnicile şi modul de predare; 
• Funcţia prognostică- interpretarea rezultatelor permite luarea de decizii privind evoluţia ulterioară 

a elevilor; 
• Funcţia de selecţie- intervine atunci când se doreşte ierarhizarea elevilor. 
 În funcţie de scopul şi momentul aplicării lor, formele de evaluare sunt: 
• Predictivă (iniţială)- constă în verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor necesare 

pentru învăţarea unei noi teme din programa şcolară; 
• Formativă (de progres, continuă)- constă în verificarea cunoştinţelor biologice, priceperilor şi 

deprinderilor specifice realizate de elevi în urma învăţării unui capitol, teme, lecţii (evaluare curentă); 
• Sumativă (finală)- se verifică performanţele obţinute de elevi după studierea biologiei timp de un 

semestru, an şcolar.  
 Evaluarea rezultatelor şcolare cuprinde trei etape: 
• Măsurarea rezultatelor prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului urmărit: 

probe scrise/ orale/ practice, proiecte, portofolii; 
• Aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii: bareme de corectare, descriptori de performanţă; 
• Formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute, în vederea adoptării 

deciziei educaţionale adecvate. 
 Evaluarea iniţială 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 informaţiilor constituie punctul de 
plecare în planificarea activităţilor viitoare ale profesorului. 

 Evaluarea iniţială permite descoperirea punctelor tari şi a punctelor slabe ale elevilor înaintea unei 
unităţi de studiu sau în timpul desfăşurării acesteia.  

 Evaluarea inițială este utilizată pentru a cunoaşte comportamentului cognitiv al elevului, deci pentru 
a înțelege dacă acesta dispune de cunoştinţe, capacităţi, necesare procesului educaţional. Dacă se constată 
că unii dintre elevi au anumite carenţe, profesorul trebuie să organizeze un modul de recuperare pentru 
întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care au cerințe speciale. 

 Evaluarea iniţială nu apreciază performanţele globale ale elevilor şi nici nu îi ierarhizează. Se 
recomandă ca aceste performanţe să fie raportate la bareme de evaluare sau de apreciere.  

 La Biologie formele cele mai utilizate pentru evaluare sunt: evaluarea orală, evaluarea scrisă şi 
evaluarea pe baza aplicaţiilor practice. 

• Evaluarea orală oferă posibilitatea profesorului să constate erorile din pregătirea fiecărui elev. 
Profesorul trebuie să folosească la verificare acelaşi material didactic pe care l-a prezentat în predare sau 
un material asemănător. Elevul trebuie să schiţeze un desen pe tablă, să utilizeze planşe şi alte materiale 
ilustrative.  

• Evaluarea scrisă se face prin teste construite din probe pe care trebuie să le rezolve elevii. Ele 
asigură o cuantificare a gradului de cunoştinţe, capacităţilor sau deprinderilor. 

 Testele trebuie să apeleze la capacităţile de gândire, de aplicare şi tranfer a cunoştinţelor, de analiză 
şi de sinteză. Testele trebuie combinate cu alte forme de verificare: observaţii în natură, activitate creativă, 
interesul pentru biologie, atitudinea elevilor pentru probleme protecţiei mediului şi dezvoltării durabile. 

 Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească testele sunt: 



 

 

-obiectivitate (un elev trebuie să obţină aceeaşi notă pentru răspunsul dat, indiferent de persoana care 
corectează testul); 

-fidelitate (rezultatele obţinute prin administrarea testului în mod repetat, trebuie să fie constante); 
-validitate (testul trebuie să măsoare obiectivele stabilite). 
 În alcătuirea testelor se folosesc itemii de diferite tipuri care corespund unor obiective precis 

formulate. 
• Evaluarea pe baza aplicaţiilor practice  
Profesorul poate verifica cunoştinţele elevilor printr-o serie de activităţi practice: confecţionarea de 

material didactic, realizarea observaţiilor microscopice, experinţe demonstrative şi de cercetare, activităţi 
de îngrijire a plantelor şi animalelor. 
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DIAGNOSTIC SAU EVALUARE INITIALA-IMPORTANTA SI METODE 
FOLOSITE 

 
PROF.DOCUMENTARIST CAZACU REMUS 

CTCNV KARPEN 
 
 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, 
b) 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 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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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU STANIAN”- STRUCTURĂ ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.19, PLOIEȘTI 
 
,,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”. Ausubel 
 
 Evaluarea nu este un țel în sine, ci trebuie să conducă la îmbunătățirea întregului proces desfăşurat 

în unitățile de învățământ. Calitatea implică mişcare, de aceea, evaluarea nu trebuie să se limiteze doar la 
un singur instrument, ci să se refere la o succesiune de tehnici cât mai variate. 

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 educabilului. Este 
imperios necesar ca evaluarea să fie centrată pe laturile ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i ghideze 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. 

 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), 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 
necesită a fi completate şi remediate). Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul didactic 
ulterior 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, 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 doar atunci când, atât cadrul didactic, 
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 este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 

creării de premise favorabile unei noi învăţări.”  Ioan Cerghit 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ- 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR: CEAUŞESCU ANA-MARIA 
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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. 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. 

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. 

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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CEAUȘOGLU MARIANA LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 49, BUCUREȘTI 
 
“Omul își poate lua cunoștințele numai de la om. Așa, bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu 

foc, iar sufletul omului se aprinde datorită sufletului unui alt om”. Rabindranath Tagore, (menirea 
cadrului didactic). 

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 .Un profesor poate evalua evoluția elevilor pe 
care îi instruiește, raportându-se la cunoștințele asimilate de aceștia, la dezvoltarea capacităților 
intelectuale, la capacitatea de aplicare a cunoștințelor, la trăsăturile de personalitate și conduita elevilor. 
Profesorul însuși, prin conduita și activitatea sa, trebuie să constituie un model pentru elevii pe care îi 
îndeamnă. 

Primul pas în educație îl constituie întotdeauna evaluarea inițială (predictivă), prin care se pot 
cunoaște disponibilitățile elevului la începutul procesului educativ. În funcție de aceste constatări inițiale 
se vor regla atât activitatea de instruire și educație, cât și evaluările ulterioare. Atunci când elevii 
înregistrează progrese în raport cu posibilitățile lor de înțelegere și disponibilitățile afective, dar nu au atins 
obiectivele planificate de către profesor sau prevăzute în programă, nu este indicat să li se inhibe avântul și 
dorința de a se perfecționa prin observații depreciative. Evaluarea trebuie realizată în deplin acord cu 
finalitățile ce derivă din idealul educativ. 

Evaluarea modernă este prin excelență formativă, integrată procesului de învățare. Din această 
perspectivă, actul evaluativ se concretizează în trei stadii: descriptiv ( Tu ești aici…), diagnostic ( Pentru 
că ai aceste lacune…) și prognostic ( Ai putea urma…). Astfel evaluarea inițiala ( Tu ești aici..) indică 
programul ce trebuie urmat în etapa ulterioară în programul de instruire a elevului. Cu alte cuvinte, acest 
tip de evaluare îndeplinește funcția de predicție, de prognosticare și orientare a activității didactice, atât de 
predare, cât și de învățare. Următoarea etapă, evaluarea formativă, devine un mijloc de formare a elevului; 
ea este un progres. Cea de-a treia strategie de evaluare – evaluarea sumativă- devine o sancțiune. Ea încheie 
o perioada de învățare și conduce la acordarea unei note, unui calificativ. Acestea certifică o achiziție a 
elevului și are funcția de a contribui la orientarea celui care învață. 

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. Tehnici de evaluare orală: 

a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
 b) cu suport vizual (repovestire după imagini);  
c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); 
 d) 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 verificare a 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.Tehnici de evaluare scrisa: 

 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 opereaza cu cunoştinţele teoretice însuşite, care se pot aplica în diverse 
activităţi practice. Această metodă se realizează prin: 

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. 
Un aspect esențial în procesul de evaluare îl reprezintă posibilitatea apariției unor erori de apreciere 

legate de imprecizia instrumentului de evaluare- efectul halo (influența reputației unui elev asupra notării), 
efectul Pygmalion (părerea unui elev despre posibilitățile sale influențează evaluarea), efectul de contrast 
sau de ordine (o lucrare este subapreciată dacă urmează unei lucrări foarte bune și invers). Erori sistematice 
pot fi determinate și de unele trăsături de personalitate ale evaluatorului (profesorii îngăduitori se 
concentrează asupra palierului superior al scalei de evaluare, cei exigenți, asupra celui inferior, alții 
apreciază creativitatea, sau răspunsurile reproductive). 

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. 

Rezumând cele menționate mai sus: 
- Începutul unei activități este precedat de evaluare- empirică sau știinifică 
- Desfășurarea oricărui proces este însoțită de forme de evaluare, făcându-se însă trecerea de la 

empiric la științific 
- Încheierea unui proces presupune evaluări finale, care pot fi sistematice, științifice sau empirice. 
 



 

 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CEICĂ SORANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN 

 
 Activitatea de evaluare a randamentului școlar este o componentă esențială a procesului didactic, 

reprezentând ,,punctul final într-o succesiune de evenimente” care îndeplinește câteva funcții importante: 
♦ de constatare și apreciere a rezultatelor școlare, a randamentului școlar; 
♦ de diagnosticare a activității desfășurate; 
♦ de predicție ( prognosticare), de găsire a unor soluții pentru eliminarea neajunsurilor din activitatea 

desfățurată, reglarea și perfecționarea acesteia. 
Evaluarea este o acțiune complexă, care presupune realizarea mai multor operații: măsurarea 

fenomenelor, a rezultatelor, interpretarea și aprecierea datelor obținute, adoptarea deciziilor care să conducă 
la ameliorarea, înlăturarea neajunsurilor, în scopul îmbunătățirii activității în secvența următoare. 

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. În final, în funcţie de concluziile desprinse, 
elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia managerială. 

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 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 efectuăm colectarea de 
date extinse la specificații 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 obținem 
cunoștințele anterioare despre nivelul elevului, care este necesar să se adapteze programului de predare-
învățare. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului de 
învățământ 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. Aceasta 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.  

Obiectul evaluării inițiale îl constituie acele cunoștințe și capacități care reprezintă premise (pré-
requis) pentru asimilarea noilor conținuturi și formarea altor competențe. Ceea ce interesează nu este 
aprecierea performantelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor, ci cunoașterea potențialului de 
învățare, a pemiselor „cognitive“ și „atitudinale“ (capacități, interese, motivații) necesare integrării în 
activitatea care urmează. În consecintă, sub raportul obiectului evaluării, are caracter selectiv, indicand 
condițiile în care elevii ar putea asimila noile conținuturi. Uneori evaluarea inițială poate demonstra 
necesitatea conceperii unei subsecvențe de recuperare a ceea ce elevii nu stăpânesc satisfăcător, pentru 
reamintirea unor conținuturi sau chiar reînvățarea acestora. 



 

 

Functia prognostică se exprimă în faptul că sugerează profesorului condițiile probabile ale 
desfășurării noului program și îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării, se pot 
stabili: obiectivele programului următor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităților de 
învățare ale elevilor, ritmul convenabil de desfășurare a procesului de instruire. A gândi o acțiune înseamnă, 
de fapt, a stabili o manieră de a acționa. 

În concluzie, profesorul trebuie 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A COPIILOR PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CERCEL MARIA 
GRĂDINIȚA P. P. NR.53, CONSTANȚA 

  
 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 urmă 
desfășurării activității propriu-zise. Rolul acțiunilor evaluative îl constituie ameliorarea și perfecționarea 
activității desfășurate cu grupa de copii. 

 “Procesul evaluativ este totodată și un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor 
de educație și posibilităților reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structura ciclică, iar 
evaluarea joacă un rol reglator”. 

 Ceea ce este modern însă, în privința evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvență are în 
vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obținute și soluțiile care se întrezăresc pentru îmbunătățirea acțiunilor 
instructiv educative. 

 Dacă în trecut, dintre impacturile pe care le exercită evaluarea în raport cu preșcolarii / elevii, cel 
mai mult se punea acentul pe funcția de selecție (clasificarea și erarhizarea elevilor după valoarea 
performanțelor obținute), în prezent sunt importante funcțiile de orientare (dirijarea activității de învățare 
către conținuturi esențiale) și de reglare și autoreglare (îmbunătățirea actiivitatii de învățare). 

 Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalități de 
perspectiva, evaluarea este fragmentară, incompletă; procesul evaluării preșcolarilor este dificil și permite 
prognoze pe termen scurt. Astfel că, metodele tradiționale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin 
probe scrise și evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, 
investigația, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul și proiectul. 

 Un rol tot mai important caută să dobândească astăzi metodele interactive de grup. Acestea sunt 
diferite pentru diferitele tipuri de activități din grădiniță. Pentru activități de predare învățare se folosesc 
mozaicul, cubul, puzzle, învățarea în cerc, harta cu figuri și altele, în tipm ce metodele de fixare, 
consoloidare și evaluare sunt: piramidă, ghicitorile, ciorchinele, benzi desenate, posterul, trierea 
aserțiunilor, sintetizarea, analizarea și interpretarea imaginilor, categorizarea, etc. 

 Dintre acestea, mă voi opri la câteva, inserate uneori de noi în cadrul activităților la grupa, mai mult 
sau mai puțîn conștient, unele dintre ele fiind declarate metode de grup interactive abia de curând. 

 Trierea aserțiunilor reprezintă o metodă bazată pe analiză pentru a reliefa trăsăturile definitorii ale 
unei noțiuni, idei, opinii, iar aserțiunea este un enunț care este dat că adevăr. În cadrul acestei metode, 
obiectivul urmărit este exersarea capacității de analiză asupra unor idei în vederea selectării lor după diferite 
criterii. Educatoarea prezintă copiilor enunțuri, cerându-le să spună dacă sunt adevărate sau false. Este clar 
că e vorba de exerciții de fixare și evaluare, cunoștințele fiind deja însușite, copiii fiind puși doar în situația 
de a-și aminti noțiuni, informații sau de a decide natură unei afirmații. Pentru grupele mici se utilizează mai 
ales formă cu imagini a metodei, selectandu-se comportamente în imagini sau diferite sarcini și cerându-le 
copiilor să pună buline diferite pentru adevărat și fals. (dacă în imagine văd un copil ce rupe o floare vor 
pune, de ex. o bulină neagră, iar dacă văd un copil ce ajută o bătrână, una galbenă). De asemenea, activitatea 
matematică se poate evalua prinț-o fișa de acest gen, aducând transformări moderne la nivelul itemilor care 
vor fi « pune buline negre unde e greșit și galbene unde e corect«.  

 Metodă trierii aserțiunilor are că beneficii: exersarea capacității de analiză, de decizie, de selecție și 
de a opta ; îmbinarea formelor de organizare ; stimularea incredirii în forțele proprii și caracterul antrenant. 

 Analizarea și interpretarea imaginilor este o tehnică specifică activității didactice care utilizează 
fotografii, postere, picturi, planșe, desene, pentru a ilustra un subiect atunci când contactul cu realitatea nu 
este posibil sau când secvență didactică impune analizarea imaginilor și interpretarea acestora. Obiectivul 
urmărit în folosirea acestei medode îl constituie exersarea capacității de a analiză o imagine în scopul 
înțelegerii unui conținut abordat. Una dintre modalitățile de desfășurare a actului didactic ce include metodă 
anlizei imaginilor, se comportă astfel: educatoarea împarte colectivul în grupe de câte patru copii și le 
împarte imagini diferite. Se anunță sarcina, prezentați ce aveți în imagini. La vârstă preșcolară operațiile 
gândirii fiind în etapă de exersare, e necesar că educatoarea să direcționeze copiii spre analiză plânsei. 
Imaginea poate fi prezentată de un lider sau toți copiii pot participa la răspuns. O altă modalitate de 



 

 

utilizarea metodei este evaluarea poveștilor sau a poeziilor învățate; mai multe planșe, imagini sunt 
analizate, descrise în vederea recunoașterii apartenenței la o anumită poveste/poezie și cu scopul de a-și 
reaminti anumite aspecte legate de lumea poveștilor sau de a reactualiza poezii.  

 La final, copiii pot fi evaluați în funcție de acuratețea prezentării, de identificarea corectă a 
elementelor, de utilizarea cuvintelor cheie care îmbracă prezentarea. Analizarea și interpretatrea imaginilor 
poate implică copiii în adevărate dispute de susținere a argumentelor pro și contra. Astfel, avantajele 
metodei se referă la: stimularea competiției, a confruntării de idei, a cooperării; exersarea operațiilor 
gândirii; evaluarea reprezentărilor copiilor; formarea și dezvoltarea abilității de expunerea a ideilor și 
exersarea capacității de a descrie.  

 De asemenea, o altă metodă, folosită de noi, dar nu chiar sub această formă, deși mai dificilă pentru 
nivelul I, este Diagramă Venn, care selectează asemănările dintre două noțiuni, fenomene, personaje, etc. 
se pot desena/formă două cercuri suprapuse parțial (pentru asemănări) în care să se pună de exemplu 
imagini specifice pentru Scufița Roșie și Albă că Zăpadă, iar pe partea de intersecție a cercurilor să se afle 
trăsături comune. Astfel, metodă se poate utiliza pentru eval ;uarea noțiunii de copil, fetiță-băiat, pentru 
anotimpuri, fenomene, animale sălbatice-domestice, etc. modul în care noi foloseam această metodă sau 
elemenete ale acesteia, era împărțirea unor personaje, de ex. după trăsături: personaje pozitive/bune și 
negative/rele. 

 Învățământul modern a impus o organizare a procesului instructiv – educativ care să se bazeze pe 
precizarea și analiză a ceea ce trebuie să facă și să știe prescolarul în urmă instruirii. “Pentru copil, să știe, 
să înțeleagă, înseamnă să stabilească relații între diferite domenii de cunoaștere, ceea ce presupune o 
abordare interdisciplinară” a actului didactic, deci și a evaluării. Acest tip modern de apreciere prezintă 
avantaje pentru ambii colaboratori ai ademersului instructiv. Dezvoltarea creativității, realizarea unei 
compoziții plastice personale, stimularea abilităților practic-aplicative, dezvoltarea comunicării și a 
simțului estetic sunt doar câteva avantaje pentru preșcolari, iar în ceea ce privește cadrul didactic, evaluarea 
interdisciplinară este o sursă de date despre calitatea activității desfășurate. 

 În vederea realizării unor astfel de evaluări, au loc transformări la nivelul itemilor, prin înlocuirea 
celor de tipul: încercuiește, colorează, unește cu o linie, cu itemi care oferă copiilor posibilitatea de a-și 
constitui aproape singuri fișa de lucru: decupează și aplică, completează prin pictură sau desen, caută și 
lipește. (anexă 1). 

 “Importantă și necesitatea unei evaluări care să ghideze activitatea au devenit atât de astringente, 
încât se utilizează frecvent sintagma: - învățare asistată de evaluare. ” 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE PENTRU METODA PROIECTULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DANIELA CHANDLER 
LICEUL TEHNOLOGIC STEFAN HELL SÂNTANA 

 
Conceptul de evaluare cunoaşte în societatea contemporană o multitudine de valenţe, utilizări şi 

actualizări. La nivelul procesului de învăţământ evaluarea nu presupune doar o evaluare didactică, ci 
formarea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor. Astfel, evaluarea tradiţională tinde să fie 
înlocuită cu evaluarea alternativă care spre deosebire de prima prezintă doua caracteristici esenţiale: a) 
realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea / învăţarea, de multe ori concomitent cu 
aceasta; b) evidenţiază rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă de timp mai îndelungată, vizând formarea 
unor capacităţi, dobândirea unor competenţe şi schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu 
activitatea de învăţare. 

Printre pricipalele metode alternative de evaluare amintim: observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul. Proiectul, o metodă complexă de evaluare, 
poate fi realizat individual sau prin muncă în grup şi presupune un demers amplu.Început în clasă, 
rezolvarea acestuia continua şi acasă pe parcursul câtorva zile sau săptămâni şi se încheie tot în clasă prin 
prezentarea lui. Tema proiectului pe care l-am desfăşurat a fost stabilită împreună cu elevii clasei a IV-a: 

 
Titlul planului unităţii de învăţare Personaje îndrăgite 
Rezumatul unităţii de învăţare 
 Dumbrava minunată, dupa Mihail Sadoveanu 
 Personajele textului literar 
 Cum să scrii un text pentru susţinerea unor păreri 
 Micul Gavroche, de Victor Hugo 
 Adjectivul 
 Acordul adjectivului cu substantivul 
 Adjectivul. Poziţia adjectivului în propoziţie. Scrierea unor adjective 
 Compunerea în care folosim cuvinte de sprijin 
 Proiect de scriere. Un dicţionar de personaje 
 O medalie binemeritată,de Edmondo de Amicis 
 

Intrebări-cheie ale curriculumului 
Întrebare esenţială 
 

De ce avem nevoie de poveşti şi de eroi? 
 

Întrebările unitatăţii 
de învăţare 
 

Avem nevoie de personaje? De ce? 
Cum şi cât pot influenţa poveştile viaţa unui copil? 
Cum am putea să fim personaje literare? 
De ce este nevoie de un “Dicţionar de personaje”?  
De ce avem nevoie de adjective în comunicare? 

Întrebări de conţinut 
 

Ce este personajul literar? 
Cum caracterizăm un personaj? 
Ce părţi de vorbire ne ajută la caracterizarea unui personaj? 
Ce este adjectivul? 
Cum se realizează acordul adjectivului cu substantivul?  
Care este poziţia adjectivului în propoziţie? 
Care este importanţa adjectivelor în comunicare? 

Probele de evaluare şi de autoevaluare pentru această unitate de învăţare solicită formarea şi 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare (verbală, scrisă şi multimedia), de colaborare, de lucru în echipă şi 
individual, de reflecţie, de creativitate, de cercetare, de gândire critică şi de coordonare a procesului de 
autoformare, astfel: 



 

 

Pentru realizarea evaluării iniţiale se va utiliza graficul K-W-L(Ştiu/ Vreau să ştiu/Am învăţat) 
pentru a identifica ceea ce ştiu elevii despre noţiunile de limbă, noţiuni de bază existente în acestă unitate 
de învăţare (adjectivul) şi ceea ce trebuie să înveţe. Situaţia de plecare (Stiu) este evidenţiată clar. În această 
etapă sunt scoase în la suprafaţă cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior şi care vor permite ca noile 
conţinuturi să fie relaţionate pe fundamentul celor cunoscute de elevi. Prima etapă, centrată pe întrebarea 
Ce ştiu despre adjectiv?, se suprapune momentului relativ formal de actualizare a cunoştinţelor anterioare. 

În etapa a doua, centrată pe aspectul Ce vreau să ştiu despre adjectiv?, elevii formulează întrebări 
referitoare la ceea ce ar dori să înveţe, listarea acestora făcându-se prin diferite proceduri.În etapa a treia 
Ce am învăţat? graficul KWL va pune în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveţe pe parcursul acestei unităţi 
de învăţare. 

Pentru a stimula interesul elevilor pentru subiect se va folosi Brainstormingul şi pentru a orienta 
atenţia spre conţinut este necesară motivarea elevilor prin aplicarea unor întrebări într-un mod incitant. 
Pentru aceasta pot fi folosite întrebări deschise-întrebarea esenţială şi întrebărileunităţii de învăţare- la care 
elevii nu găsesc răspunsul, însă îl pot deduce. 

Se va utiliza apoi Ciorchinele care este o tehnică ce posedă valenţe care favorizează dezvoltarea 
capacităţilor de a structura, a sintetiza, a clasifica, a forma viziuni de ansamblu şi abilităţi de trecere de la 
general spre particular şi viceversa. Aceste capacităţi, în corelaţie cu altele, permit stabilirea unei conexiuni 
originale, precum şi extrapolări inedite, determinând în mare măsură formarea cu succes a personalităţii. 

Pentru a dezvolta abilităţile de gândire critică şi reflexivă, de analiză, sinteză şi interpretare, dar şi 
pentru a monitoriza evoluţia cunoştinţelor acestora, vor fi utilizate grile de evaluare şi chestionare care 
dezvoltă capacitatea de colaborare şi schimbul de idei. Chestionarea este folosită pe parcursul întregii 
unităţi având rolul de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte deprinderi cognitive de ordin superior şi pentru a-şi 
monitoriza permanent învăţarea şi progresul.Elevii primesc în acelaşi timp grile de autoevaluare pentru a 
şti să îşi organizeze în mod eficient ideile şi pentru a avea un control deplin asupra activităţii lor de 
cercetare. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală, de prezentare, interpretare şi argumentare de 
idei, opinii, se va utiliza grila de evaluare pentru Prezentatea Power Point. 

Intrebările (Research Quiz) se vor utiliza ori de câte ori este necesar pe parcursul întregii unităţi 
pentru ca elevii să identifice unde ar fi nevoie să recapituleze şi să îşi consolideze cunoştinţele, astfel încât 
evaluarea finală să corespundă aşteptărilor. În jurnalul de reflecţie elevii îşi pot nota concluziile respective. 

Diagrama Venn îi va ajuta pe elevi să compare şi să analizeze asemănările şi deosebirile dintre 
personaje literare. 

De asemenea, diagrama Venn îi va ajuta pe elevi să compare cele două părţi de vorbire: substantivul 
şi adjectivul. 

Observarea sistemică a elevilor - Constituie o formă de evaluare permanentă şi constă în 
monitorizarea progresului elevilor două părţi de vorbire care se folosesc la caracterizarea personajelor: 
substantivul şi adjectivul. 

Se vor utiliza fişele de autoevaluare pentru prezentarera ppt. 
Fişele de evaluare ale profesorului sunt în concordanţă cu fişele de autoevaluare ale elevilor şi cu 

obiectivele stabilite pentru această unitate de învăţare.  
Concluzii: 
Rezultatele obţinute de elevi au permis formarea unei imagini complete despre aceştia. Evaluarea 

obiectivă conform prevederilor programei a facilitat realizarea unei autoevaluări din partea elevilor lucru 
care i-a ajutat pe aceştia să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, să compare nivelul la care au ajuns 
cu nivelul cerut de obiectivele învăţării, să-şi valorifice atitudini şi comportamenete.  

 Elevii au fost puşi în situaţia de a compara autoaprecierile cu aprecierile învăţătorului conştientizând 
adevăratul lor potenţial intelectual şi aptitudinal, eliminând simultan apariţia frământărilor interioare sau a 
involuţiei.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
ÎN PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 
CHEABURU DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIVOLĂRIE 
VICOVU DE SUS 

 
 Evaluarea este un proces didactic complex și vizează: 
-toate componentele sistemului de învăţământ -elevi, personal didactic, bază tehnico-materială, 

conducere etc. 
-întregul curriculum școlar-cunoștințe,priceperi, capacități,programe, metode de predare-învățare, 

performanțe etc. 
A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a ști, a cunoaște este un real progres în 

dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului. 
 Evaluare inițială în procesul de predare- învățare: 
este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru adoptarea 

unei tehnologii didactice corespunzătoare realităţilor.Detectarea potenţialului de instruire (instruibilitatea), 
potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare (educabilitatea), adică a zonei dezvoltarii proxime 
a elevului; 

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. 

 Evaluarea iniţială este realizată pentru: 
- determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi 

şi formarea unor competenţe noi; 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 aspecte care 
necesită să fie corectate sau îmbunătăţite. 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. 

- 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. 

 Evaluarea este punctul final în seria de acţiuni legate de proiectarea, organizarea, desfurarea şi 
controlul întregului proces instructiv-educativ. „Esenţa evalurii este cunoaterea efectelor acţiunii desfurate, 
pentru ca, pe baza informaţiilor obţinute, această activitate să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp. 

 Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile noilor ani de studiu și 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. 

 



 

 

ROLUL EVALUARII INITIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. INV. PRIMAR CHEAPTANARIU ANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOROHOI, BOTOŞANI 

CLASA AII-A 
 
 Reformele din învăţământul românesc conduc la formarea unor competenţe şi performanţe 

individuale ale elevilor. Nu cât ştie elevul ne preocupă, ci ne interesează ce ştie el să facă , cum aplică el 
cunoştinţele acumulate. Demersurile inovatoare din sistemul educational românesc nu poate fi concepută 
fără reforma sistemului de evaluare a progresului şcolar. 

 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.  

 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. 

 Evaluarea iniţială stabileşte nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi. Cunoaşterea 
capacităţilor de învăţare a acestora, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc 
cunoştinţele necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie esenţială a reuşitei 
unei activităţi. 

 Acest tip de evaluare are loc la începutul unui ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru sau capitol, 
prin realizarea unor examinări orale şi scrise, ce vor permite stabilirea unui diagnostic al pregătirii elevilor. 
. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor 
programe de recuperare. 

 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/predictive. 

 Intrucat evaluarea initiala vizeaza si viitorul, prin stabilirea masurilor de selectie sau de orientare, 
estimarea posibilitatilor elevilor, evaluarea initiala este denumita evaluare didactica predictiva(J.Cardinet, 
1988). 

 Dificultatea realizarii evaluarii initiale consta in identificarea acelor achizitii care constituie 
baza/premisele cognitive, motivationale si atitudinale necesare integrarii cu sanse de reusita in activitatea 
care urmeaza: fondul minim de reprezentari, stapanirea notiunilor-cheie, capacitatea de a utiliza 
informatiile, abilitatile formate, tipuri de competente, grad de motivare pentru studiu, capacitatea de a 
lucra independent s.a 

 La începutul anului şcolar am planificat o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea iniţială a 
copiilor din clasa, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, 
gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării. Ausubel sublinia rolul şi 
însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor afirmând: „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) 

 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: Senzorio-motor, Învǎţarea perceptive, Comportament verbal, 
Comportament cognitiv, Comportament socio-afectiv 

 Analizând rezultatele testărilor orale , scrise şi practice am constatat că majoritatea din cei 17 elevi 
au abilităţi de comunicare specifice copiilor de 6 ani: pot construi propoziţii ,au demonstrat capacitatea de 



 

 

a vorbi coerent şi a comunica eficient cu copiii şi adulţii, utilizeză un vocabular acceptabil şi progrese în 
vorbire, stabilesc nr. de cuvinte din propoziţie, despart cuvintele în silabe, utilizează diferite modalităţi de 
comunicare grafică: desene, semne, forme, pregrafisme; 

 Majoritatea elevilor percep obiectele corect: forma, mǎrimea culoarea, decupează mai greu, 
desenează după contur, se străduiesc să coloreze fǎrǎ a depǎşi conturul, prezintǎ o nevoie accentuatǎ de 
mişcare, au capacitatea de a se concentra 15 minute, explicǎ utilitatea a 5 obiecte, recunoaşte figurile 
geometrice, grupeazǎ obiecte, cunoasc unele cifre, numǎrǎ pânǎ la 10, unii işi stăpânesc cu greu 
impulsivitatea, comunică relativ uşor cu alte personae, sunt dezinvolţi, respectă adulţii in general, se ajută 
intre ei. 

 Câţiva elevi stiu să citeasca şi sa scrie, fac operaţii de adunare şi scadere 0-10.  
 Avănd în vedere cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentele cu care au intrat elevii în clasa 

pregătitoare mi-am proiectat activitatea didactică în aşa fel încât toţi elevii să progreseze sub toate aspectele.  
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EVALUAEA INITIALA SI IMPORTANTA EI 
 

PROF. CHERESCU PROFIRA CARMEN 
GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA JUD.MEHEDINTI 

 
 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. 

 
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. 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

 PROF. CHERNICIUC RAMONA CRISTINA 

 

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 (...)". (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: 

*conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 

*cu suport vizual; 

*redarea (repovestirea); 

*descrierea şi reconstituirea; 

*descrierea / explicarea / instructajul; 

*completarea unor dialoguri incomplete. 

  



 

 

2. Probele scrise: 

*extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 

*activitatea de muncă independentă în clasă; 

*lucrarea de control (anunţată); 

*tema pentru acasă; 

*testul. 

 



 

 

NUME:___________________ DATA:_______ 
 

EVALUARE INIŢIALĂ 
FIŞĂ DE LUCRU 

 
AUTOR: CHEȚA LIDIA-NARCISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Formează perechi între cele două mulţimi. Colorează mulţimea care are mai multe elemente. 
 
 
 
  
  

  
 
  
 
 
 
 
 
2. Desenează atâtea flori câte îţi arată cifra de deasupra mulţimii: 
 
 5  7  3 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  

3. Colorează cercul cu roşu, triunghiul cu galben, pătratul cu verde şi dreptunghiul cu albastru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Descoperă umbra fiecărui element şi realizează corespondenţa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Recunoaşte şi colorează pomul care aparţine anotimpului toamna. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. Desenează liber, în spaţiul de mai jos, prima zi de şcoală. 

  



 

 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
Competenţe generale 
 
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări  
 
Utilizarea numerelor în calcule elementare  
Competente specifice 
*Numărarea elementelor unei mulţimi,  
*Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date;  
Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 
Competente specifice 
*Reprezentarea prin desene a unor modele decorative simple, folosind linii orizontale, verticale, 

oblice;  
*Recunoaşterea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc);  
Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  
Competente specifice 
*Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe  
Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 
Competente specifice 
* Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin 

desene şi operatorii logici „şi”, „nu” 
*Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive 
Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 
Competente specifice 
*Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu precizat;  
*Ordonarea cronologică a anotimpurilor/zilelor săptămânii;  
 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 
CA = comportament achiziționat 
CÎ = comportament în curs de achiziționare 
CN = comportament neachiziționat 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

 1 2 3 4 6. Comportament 
specific 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 6.1 6.2 

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.            

 
INTERPRETAREA REZULTATELOR 
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE 
REGLARE/AMELIORARE: 
 

Comporta-ment 
specific 
 

Descrierea problemei 
identificate 
 

Numele şi prenumele 
elevilor care întâmpină 
dificultatea 

Măsuri propuse 
pentru reglare 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: CHICĂ-ROȘĂ CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DRAXINI 
 

 
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 
şcolarilor 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 şcolarului, pornind de la obiectivele 
propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de competențe, 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 ciclul primar la Comunicare în limba 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;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Clasa I 
Activitatea: Receptarea mesajului oral 
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  

  



 

 

La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa şcolarilor 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 primar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

FUNCȚIILE EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIRELA CHIDON-FRUNZĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BOGDAN VODĂ”, RĂDĂUŢI 

 
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. Principalul rol al evaluării este 
acela de a îmbunătăţii calitatea unei activităţii.  

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 cadrul didactic la îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare. 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 (prognostică) arătând condiţiile în 
care cursanţii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire.  

- funcția diagnostică vizează cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele și au 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-o nouă etapă. În felul acesta pot fi identificate : 

 -lacunele 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; 
 -posibilitătile reale ale clasei si ale fiecarui elev, ținând seama de capacitatea de a lucra independent; 
 -abilitățile necesare pentru însușirea cunoștintelor în plan teoretic și aplicarea lor; 
 -deficiențele/ dificultățile reale care apar în activitatea de învățare. 
- funcția prognostică (predictivă) sugerează cadrului didactic condițiile prealabile desfășurării 

noului program,care permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initială are astfel rolul major, un rol activ în 
derularea proiectului pedagogic curricular construit de cadrul didactic. Învățătorul, 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. Astfel, dacă în urma acestei 
evaluări se constată că elevii au anumite carenţe, cadrul didactic trebuie să organizeze înaintea începerii 
noului curs, un modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină 
de studiu iar rezultatele evaluării se exprimă, prin calificative, în învățământul primar. 

Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor 
individuale de învățare. Un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație 
remedială. 

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 îndeplineste 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 indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficient. Funcțiile ei 
sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și utilizate pentru a face posibilă derularea 
activității în condiții de eficiență. 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ- INSTRUMENT ȘI NECESITATE 
 

PROFESOR – CHIMIUC GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMA, JUD. SUCEAVA 

 
,,Educația nu e cât de mult ai memorat sau cât știi. E capacitatea de a face diferenta între ce știi și ce 

nu știi.” (Anatole France) 
Evaluarea face parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea și aprecierea nivelului de 

cunostințe, a dezvoltării capacităților și deprinderilor elevilor, oferind o imagine și asupra compețentelor și 
aptitudinilor profesorului. Ea este deosebit de importantă deoarece, pe baza rezultatelor pe care le ofera, 
profesorul poate să regleze și să amelioreze activitatea didactica , astfel încât aprecierea elevilor sa fie un 
proces continuu. 

În literatura pedagogica s-au conturat trei forme de evaluare: evaluarea inițiala sau predictivă, 
evaluarea formativă sau de progres și evaluarea sumativă. Alături de predare și învățare , evaluarea 
reprezinta o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare sunt 
în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor in demersul evaluativ. 

Evaluarea initială ofera elevului și profesorului o reprezentare a potentialului de învățare , dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu iși 
propune apecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomanda raportarea 
la bareme de evaluare . 

Scopul evaluării inițiale este cu atat mai bine atins, cu cât reusim să-i determinam 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 exercitiu util al activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care 
implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemneaza în catalog, elevii se pot concentra liber și in 
mod expres asupra rezolvării itemilor propusi și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv daca elevii au 
pregatirea necesara creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanta evaluarii initiale, Ausubel spunea ,, ceea ce influenteza cel mai mult invățarea 
sunt cunostintele pe care elevul le poseda 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 cat mai exacta a situatiei 
existente și de a formula cerintele următoare. Pe baza rezultatelor evaluarii inițiale se planifica demersul 
pedagogic următor și eventual a unor programe de remediere. Pentru ca evaluarea inițială sa fie urmată de 
rezultatele scontate , e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- Elaborarea de teste diferentiate pentru toate tipurile de elevi 
- Selecția riguroasă a conținutului învățării 
- Utilizarea acelor metode si procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitațile 

intelectuale, care asigura invățarea activă și formativă 
- Îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasa( frontală, individuală și pe grupe). 
 Evaluarea inițiala poate fi considerată o strategie psihopedagogica distinctă, deoarece poate fi 

desfașurată 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 limiteaza la testarea cunoștințelor elevilor 
deoarece își propune , de cele mai multe ori si evidențierea unor priceperi si deprinderi. 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, intr-un fel , fondul de cunostinte și abilitați indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluarii inițiale se vor alege cu mare atentie itemii care alcatuiesc 
evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preuniversitar și pentru 
ca aceasta să reflecte cat mai obiectiv nivelul de pregatire al elevilor , pe care să se plieze cat mai bine 
pregătirea urmatoare. Evaluarea in general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma 
luarea unor decizii realiste atat cu privire la curriculum cat și la resursele umane implicate. Importanta ei 
este cu atat mai mare cu cat este cunoscut faptul că, este mai ușor să previi decat să vindeci”. Asfel și in 
cadrul procesului de evaluare prevenirea și monitorizarea permanenta a nivelului de reușită a elevilor pot 
contribui la intervenții și decizii pertinente și immediate din partea cadrului didactic. O evaluare initiala, 



 

 

urmata de o evaluare continua constituie un autentic instrument de lucru al dascalului , cu ajutorul caruia 
se perfectioneaza activitatea pusă in beneficiul școlarului. Procesul evaluativ iși îndeplinește pe deplin 
funcția majora numai atunci când , atât dascalul 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 Bucuresti ,1981. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CHINAN RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION SIMIONESCU” IAȘI 

 
Rolul evaluării inițiale este acela de a oferi elevului și profesorului o reprezentare a nivelului de 

cunoștințe, dar și a eventualelor lacune ce trebuie remediate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Prin intermediul acestui tip de evaluare cadrul didactic nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor. În acest sens se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere), fără a se trece în catalog rezultatele obținute. 

Evaluarea inițială are și scopul de a-i pregăti pe elevi pentru evaluările ce urmează, de a-i acomoda 
cu ideea de verificare fără a se crea o stare de frică, emoție negativă. Cu cât se reușește să se determină 
elevii 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, cu atât rezultatele obținute vor fi mult mai concludente pentru profesor. Înțelegând-
o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții negative, 
elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot 
reflecta obiectiv dacă aceștia 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 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 nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, să dezvolte un proces de autoevaluare. Cunoaşterea rezultatelor, a 
criteriilor de evaluare, îi face pe elevi mai conştienţi şi îi motivează să se implice în sarcină. Evaluarea 
eficientă este urmată de dezvoltare, 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 cadrelor didactice 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.  

 Metodele şi instrumentele de evaluare trebuie proiectate și utilizate 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)  

 Impactul pozitiv al evaluării inițial poate fi conturat prin evidențierea reușitele elevilor până în acel 
moment deoarece astfel se obține creșterea încrederii în forțele proprii și catalizarea 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. Se recomandă alegerea 
cu mare atenție a itemilor 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. 

Concluzionând, evaluarea inițială este necesară și importantă în învățământul primar deoarece oferă 
un feed-back cadrului didactic asupra unor aspecte ale procesului didactic, cum ar fi: nivelul de cunoștințe 
al elevilor, pregătirea pentru activitatea didactică ulterioară (strategii didactice, metode, procedee, forme de 
organizare), pregătirea formativă a elevului, nu informativă.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR: CHINDEA ANCA 

 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare.  
Evaluarea este un act necesar şi obligatoriu în conducerea procesului instructiv. Prin evaluare avem 

posibilitatea de a cunoaşte nivelul indicilor calităţilor motrice, complexitatea şi varietatea sistemului de 
deprinderi şi priceperi, modul de manifestare a subiecţilor, eficienţa mijloacelor de acţionare folosite şi 
capacitatea didactică a profesorului.  

Evaluarea este un proces permanent, ritmic, finalizarea sa furnizând datele şi informaţiile declanşării 
unui nou proces optim, instructiv-educativ.  

Fazele evaluării în procesul instructiv-educativ sunt:  
1.- verificarea;  
2.- aprecierea;  
3.- notarea, acordarea calificativelor.  
1.- VERIFICAREA este procesul prin care un subiect este supus unui efort generat de o probă 

sportivă. Natura probelor este diferită şi strict legată de disciplinele practicate: atletism, gimnastică, 
autoapărare, exerciţii fizice specifice etc. 

Toate probele de verificare sunt însoţite de norme. Normele sunt exprimate cantitativ şi calitativ şi 
se materializează prin bareme. Acestea se găsesc în ordinele privind activitatea de educaţie fizică, în 
programele analitice, în „testele de evaluare a capacităţii fizice, etc. şi reprezintă, din punct de vedere 
didactic, finalităţile unui proces instructiv-educativ. După înregistrarea rezultatelor obţinute la verificare se 
face, judecarea acestora. Ele sunt comparate cu sistemul de valori prestabilite şi transformate în note sau 
calificative. 

2.- APRECIEREA reprezintă reflectarea realităţii, şi-i permite profesorului realizarea unei judecăţi 
de valoare. Rezultatele sunt măsurabile (m, km, minute, secunde, kg, etc.) favorizând o apreciere obiectivă, 
adevărată, dar şi interpretativă în sensul judecării execuţiei cu ajutorul analizatorului vizual şi care se referă 
la amplitudine, precizie, integralitate, formă etc. care ţin mai mult de subiectivism.  

3.- NOTAREA reprezintă materializarea actului de evaluare; constituie rezultatul dialecticii dintre 
verificare şi apreciere. Dincolo de a exprima sub altă formă o anumită cantitate sau calitate, nota joacă un 
rol deosebit în asigurarea cadrului didactic moral şi volitiv în care se desfăşoară procesul instructiv. 

Funcţiile notei sunt:  
a-didactică:  
- să răspundă corect la cât a „recepţionat subiectul şi cum a fost transmisă informaţia (cum a 

„funcţionat emisia ). Totul trebuie raportat la cerinţele programei de specialitate.  
b-educativă:  
- determinarea la subiecţi a unei atitudini active, conştiente, pozitive faţă de educaţia fizică;  
- motivarea valorii ei;  
- asigurarea „coincidenţei‖ între profesor-colegi-subiect.  
c-socială: să surprindă evoluţia ulterioară optimă a militarului prin ierarhizarea aptitudinilor sale. Între 

cele trei funcţii trebuie să existe o corelaţie optimă. 
Criteriile de evaluare decurg din obiectivele educaţiei fizice şi asigură un sistem logic de notate.  
Principalele criterii de evaluare sunt:  
- performanţa motrica;  
- progresul;  
- nivelul însuşirii programei;  
- capacitatea de practicare sistematică şi independentă a activităţii;  
- atitudinea faţă de disciplina educaţie fizică.  
Metode şi tehnici de evaluare  
a-metode şi tehnici de verificare:  
- trecerea probelor de control;  



 

 

- executarea unor deprinderi şi acte motrice în condiţii concrete de concurs (luptă, parcursuri 
aplicative); 

- îndeplinirea unor sarcini speciale –exerciţii fizice specifice;  
- observarea curentă a subiecţilor.  
b-metode şi tehnici de apreciere şi notare:  
- aprecierea pe baza normelor = metodă absolută;  
- aprecierea prin comparaţie = metodă relativă;  
- aprecierea şi notarea progresului individual;  
- aprecierea şi notarea nivelului de execuţie. 
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. Ca profesor de educație fizică, evaluarea iniţială este foarte 
importantă pentru mine, deoarece prin intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite 
probleme. 

Evaluarea sumativă include:  
- o declaraţie rezumativă asupra eficacităţii programului (procesului);  
- o descriere a programului;  
- o declaraţie documentară despre realizarea scopurilor programului;  
- rezultatele neanticipate ale programului;  
- competiţii cu rezultatele programelor-proceselor-desfăşurate anterior.  
Evaluarea formativă include:  
- identificarea problemelor potenţiale din cadrul programului de pregătire;  
- identificarea componentelor procesului care are nevoie de întărire (creştere valorică);  
- identificarea punctelor forte ale programului;  
- monitorizarea obiectivelor programului.  
Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 

autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 
În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 

diferite de către profesor. 
Profesorul trebuie să se străduiască să includă cât mai multă informaţie comparativă cu putinţă în 

evaluarea programului, lucru util în aprecierea calităţii unui program, în comparaţie cu alte programe de 
acelaşi tip. 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. CHIOREAN GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLOVĂSTRU 

 
 Evaluarea este un proces care conduce la expunerea unor decizii privind, de obicei, ameliorarea şi 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi orientarea viitoarelor activităţi.  
Rezultatele evaluării sunt repere principale la care se raportează atât elevii şi profesorii, cât si părinţii 

elevilor, atunci când se doreşte o analiză obiectivă a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite 
pe parcursul unei perioade de formare. 

 Evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de predare-învățare 
și se bazează pe analiza nevoilor și capacităților elevilor. Evaluarea inițială are un caracter de 
diagnosticare,preventive pentru dezvoltarea personală.Permite depistarea lacunelor si trecerea imediata la 
acoperirea lor. 

 În acest sens, un instrument important pentru profesor este PLANUL REMEDIAL.  
Planul remedial are ca scop derularea de activităţi remediale care nu se referă la reluarea procesului 

de predare.  
Pentru realizarea planului remedial am parcurs următorii paşi:  
 1. IDENTIFICAREA ASPECTELOR CARE TREBUIE REMEDIATE  
 2. DIAGNOZA 
 3. STABILIREA CAUZELOR 
 4. STABILIREA ACTIVITĂŢILOR REMEDIALE  
 5. DATE DE ÎNCEPUT ŞI SFÂRŞIT 
 6. PERSOANA RESPONSABILĂ  
 7. RESURSE  
Pentru identificarea aspectelor care trebuie remediate am aplicat un test de evaluare inițială la clasa a 

VII-a, disciplina chimie. 
După aplicarea testului la clasa a VII -a şi corectarea acestuia, am consemnat rezultatele într-un tabel 

centralizator, numit borderou de corectare şi notare pentru fiecare elev în parte. Prin comparare cu matricea 
de specificaţie am realizat un tabel centralizator/ competenţe în care sunt corelate punctajul maxim pe 
fiecare item şi nivel taxonomic cu punctajele obţinute de fiecare elev.  

 În urma analizei rezultatelor înregistrate, a discuţiilor individuale şi interpretării chestionarelor de 
satisfacţie aplicate, am identificat următoarele aspecte: Itemii cu alegere multiplă, itemii duali şi tip pereche 
sunt preferaţi de elevi, dar exista si elevi care nu au răspuns corect la aceşti itemi. Acest lucru impune 
planificarea unor masuri de recuperare a materiei, deoarece elevii respectivi nu au achiziţionat cunoştinţele 
de specialitate la un nivel mulţumitor.Testul conţine şi itemi de tip rezolvare de probleme – doar doi elevi 
au reuşit să rezolve corect problema; majoritatea elevilor au identificat care sunt formulele de calcul dar nu 
ştiu să aplice aceste relaţii într-un anumit context. Se impun măsuri de dezvoltare a competenţelor de 
comunicare orală şi în scris Capacitatea de analiză şi sinteză este de nivel mediu.Elevii întâmpină greutăți 
la itemii de tip semiobiectivi și subiectivi.Se va urmării pe viitor să se reia noțiunile ce se regăsesc în 
exerciții de calcul și rezolvări de probleme. 

 Procesul de evaluare își îndeplinește funcția numai atunci când profesorii și elevii reușesc să 
colaboreze nu pentru că trebuie,ci pentru că își doresc acest lucru. 

 
 Bibliografie: 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic,Ed.Didactică și Pedagogică,București,2000 
www.tvet.ro 



 

 

  

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

EDUC. CHIRA MIHAELA IOANA 
GRĂDINIŢA P.P. PITICOT CÎMPENI/ ALBA 

 
Ce e bine, ce e rău? 
 
În ce imagine copiii se comportă corect? Unește faţa zâmbitoare cu imaginea în care copiii fac fapte 

bune şi fața tristă cu imaginea unde copiii nu se comportă civilizat . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Comportamente măsurabile: 
- sǎ descrie faptele prezentate din imagini; 
-să identifice și să marcheze comportamentul ; 
 
Itemi: 
Item subiectiv  
1. Descrie faptele prezentate în imagini; - maxim 3 puncte  
1.a) Descrie o imagine – 1 punct; 
1.b) Descrie 2 imagini – 2 puncte; 
1.c) Descrie 3 imagini – 3 puncte. 
 
Item obiectiv (de asociere tip pereche) 
 
2. Identifică și marchează comportamentul corect prin unirea cu bulina corespunzătoare - 3 

puncteItem  
 
2.a) Identifică și marchează o imagine – 1 punct; 
2.b) Identifică și marchează o imagine 2 imagini – 2 puncte; 
2.c) Identifică și marchează o imagine – 3 puncte. 
 
Comportament care necesită sprijin– 0-2 puncte 
Comportament în dezvoltare – 3-4 puncte 
Comportament atins – 5-6 puncte 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
LA DISCIPLINA BIOLOGIE 

 
PROF. CHIRAC DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I. PETROVICI”, TECUCI/ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, GHIDIGENI, JUD. GALAȚI 

 
Evaluarea constituie un proces fundamental prin care se realizează orientarea și optimizarea învățării, 

inclusiv la disciplina biologie. Precizia şi eficienţa evaluării sunt strâns legate de formularea competențelor 
şi de desfăşurarea demersurilor de instruire. În aceste condiții, probele de evaluare trebuie selectate şi 
elaborate în strânsă legătură cu acestea şi, mai ales, în funcţie de gradul de complexitate al competenței, 
precum şi în funcţie de rezultatele aşteptate ale instruirii (cunoştinţe, deprinderi sau capacităţi intelectuale, 
priceperi şi deprinderi practice, comportament). 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și vizează în principal 
identificarea nivelului performanței, a punctelor tari și slabe, pe diferite domenii de performanță, precum 
și estimarea zonelor/ domeniilor cu performanțe viitoare maxime. Putem spune astfel că evaluarea inițială 
a elevilor are o funcții diagnostice și prognostice, în vederea pregătirii noului program de instruire la 
disciplina biologie. 

Aceasta este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări în mediul școlar. 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 ce urmează pe întreg parcursul educațional. Se 
efectuează, de regulă, la începutul unui program mai amplu de instruire (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. 

Acest tip de evaluare oferă atât profesorului, cât și elevului date necesare privitoare la potențialul de 
învățare a elevilor, a unor lacune ce trebuie completate și chiar remediate. Astfel de evaluări se pot realiza 
utilizându-se o gamă variată de modalități: teste cu diferite tipuri de itemi, chestionarul biologic, 
investigația sau harta conceptuală.  

De exemplu, în luna septembrie a anului școlar 2019-2020, am evaluat elevii de la clasele a V-a pe 
care le am în încadrare. Astfel, prin intermediul unui test inițial cu diferite tipuri de itemi am vizat 
verificarea nivelului de cunoștințe dobândite de elevi în perioada ciclului primar, cunoștințe de bază 
necesare pentru înțelegerea noțiunilor de specialitate ce vor fi predate în anii următori.  

Subiectele testului inițial au fost elaborate pe baza competențelor din matricea de specificație, 
atingând cunoștințele dobândite de elevi la Științe, pe parcurcursul ciclului primar. 

Printre greșelile tipice: 
- S-au întâlnit fecvent , la toate clasele, greșeli de ortografie . 
- Majoritatea elevilor au întâmpinat probleme în descrierea unui mediu de viață cunoscut , cu toate 

că au avut de ales un mediu pe care îl cunosc mai bine. 
- Unii nu au recunoscut plantele și animalele din diferite medii de viață ci au făcut mari confuzii. 
- Ciclul de înmulțire la broasca a fost recunoscut de foarte puțini elevi . 
- Majoritatea elevilor au întâmpinat probleme în identificarea unor plante în funcție de caracteristici 

făcând mari confuzii între termeni. 
- Cu toate că se vorbește permanent despre protecția mediului și prevenirea poluării acestuia, elevii 

nu au recunoscut soluții de păstrare a echilibrului natural între mediu și om. 
Ca măsuri de remediere: 
- Se vor corecta greșelile ortografice de câte ori va fi nevoie. 
- Se va pune accent pe așezarea corectă în pagină a informațiilor și modul în care vor fi realizate 

desenele. 
- Se va insista asupra noțiunilor care pun anumite probleme. 
- La clasele aV-a, voi aduce materiale sugestive care să descrie mediile de viață și împreună cu ei voi 

da exemple de plante și animale din fiecare mediu.  



 

 

- Voi insista asupra problemelor legate de structura plantelor și importanța lor în viața noastră. 
- Voi pune accent pe folosirea termenilor botanici de maximă importanță, mai ales cei legați de plante 

și caracteristicile lor. 
- Adaptarea conținuturilor științifice impuse de programa școlară , la nivelul pregătirii inițiale, 

diferențiate a elevilor, la particularitățile de vârstă și individuale ale avestora, în scopul dobândirii 
competențelor specifice disciplinei, etc. 

Ținând cont de toate achizițiile inițiale ale elevilor, așa cum reies din proba de evaluare inițială, pe 
parcursul clasei a V-a (și nu numai) voi apela la diferite metode și instrumente științifice pentru ca elevii să 
exploreze într-un mod plăcut și atractiv sistemele biologice, procesele, fenomenele, voi apela la gândirea 
criticăși la creativitate pentru a rezolva unele situații problemă și coi insista pe comunicarea adecvată 
diferitelor contexte (științifice și sociale). 
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 Evaluarea, definită de pedagogi ca fiind o componentă majoră a procesului instructiv educativ este 

un act de valorizare ce intervine în toate activitățile umane. O regăsim cu prioritate în sistemul de învățământ dar 
se află în relație strânsă cu mecanismele sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, în vederea 
creșterii eficienței actului instructiv educativ. Viziunea asupra educatiei conduce spre o regândire a procesului 
instructiv educativ și al activităților sale specifice: predarea-învãtarea-evaluarea. Școala tradționalã a fost 
centrată exclusiv pe a învăța pentru a ști, iar evaluarea a constituit un demers de verificare și măsurare a 
cunostințelor elevilor.  

 Reforma educațională din învățământ punctează importanța activității de evaluare Direcțiile actuale 
de restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar aspectul instructiv a eficienței procesului 
didactic ci și pe cel formativ-educativ. Astăzi, demersul didactic punctează formarea la preșcolari a unor 
competențe, care sunt ansambluri structurate pe cunostințe 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 promoveazã nu doar aspectul 
informativ a eficienței procesului didactic ci și pe cel formativ-educativ. Dăcă ar fi să privim procesul de 
evaluare din perspectiva momentului efectuării acestuia și a modului de interpretare a datelor , se conturează 
utilizarea următoarelor forme de evaluare : 

 evaluarea predictivă, cunoscută ca și evaluare inițială 
 evaluarea formativă , vorbim aici de evaluarea continuă desfășurată pe întregul an școlar 
 evaluarea sumativă sau evaluarea finală . 

 Evaluarea predictivă oferă evaluatorului o reprezentare clară a potențialului de învățare precum și 
lacunele celui evaluat. Evaluarea inițială constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării cognitive a 
preșcolarului la intrarea acestuia în grădinită, constituind o premisă importantă în proiectarea activității 
didactice ce urmează a fi proiectată în vederea dezvoltării preșcolarului atît pe plan cognitiv/ informațional 
cât și pe plan socio/ afectiv. 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 a fi desfășurat. Acest tip de evaluare se desfăşoară oral sau scris şi 
stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care are funcţie predictivă, deci va indica traseul demersului 
didactic. Scopul acestul tip de evaluare este atins în măsura în care reușim să îi determinăm pe preșcolari 
să fie receptivi, cu scopul de a evidenția motivația intrinsecă pentru reușită, în vederea perceperii acesteia 
ca un exercițiu liber de exprimare care implică emoții ce crează premisa unei învățări favorabile.  

 Actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, însă aduce note specifice 
determinate de particularitățile fizice și psihice ale preșcolarilor dar şi de natura conţinutului de evaluat, 
având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor dobândite de cei care sunt evaluați, în cadrul actului 
educaţional. Astfel, concluzionând, putem spune că evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune 
realizarea mai multor operaţii intreprinse de către cadrul didactic precum :  

 măsurarea fenomenelor vizate de evaluare 
 interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
 adoptarea deciziilor ameliorative 

 În urma centralizării acestui tip de evaluare se va întocmi un raport care va ajuta la conturarea 
activității didactice pe mai multe planuri : 

 selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
 stabilirea modului și a nivelului de predare a noului conținut  
 organizarea unui program coerent pentru întreaga grupă de preșcolari ; 
 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  



 

 

 aplicarea unor măsuri recuperatori pentru unii copii din grupă, fie de sprijin și recuperare, fie 
activitate suplimentară pentru copiii supradotați. 

 Evaluarea inițială în preşcolaritate este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar 
constituie un proces important și util cadrului didactic și preșcolarilor în vederea observării nivelului atins 
în dezvoltarea personalităţii. În învăţământul preşcolar, evaluarea inițială are caracter preponderent oral, 
evaluarea desfășurându-se oral sau prin intermediul unor fişe de evaluare corespunzătoare . Preşcolarii vor 
fi evaluaţi individual ,educatorul fiind nevoit să reţină și să noteze răspunsul preșcolarului fără intervenția 
factorului de subiectivitate . Spontaneitatea, creativitatea independenţa, spiritul critic, modul de 
autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective.  

 Indiferent de forma de evaluare utilizată, procesul de evaluare este în sine unul de reglare și de 
autoreglare a activitatii didactice , fiind un proces complex, dar în același unul timp firesc și normal, integrat 
procesului de învățământ. 

 
Bibliografie: 
1.Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.; 
2.Neacșu Ioan; Potolea Ioan; Radu Ion „Reforma evaluării în învăţământ” Ministerul 

Învăţământului, Bucureşti 1996 
3. Meyer G; „De ce şi cum evaluăm?”, Edit.Polirom, Iaşi 2000; 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CHIRIAC DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER, VRANCEA 
 
Pentru noi, cadrele didactice, 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 reflectă în ce măsură se ating obiectivele propuse 
inițial prin rezultate concrete . Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Experiența ca 
profesor de matematică mi-a demonstrat 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.  

Ca profesor de matematică, 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. 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.  

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 corectă a noțiunilor matematice. La ora mea, 
evaluarea orală are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau descrierea unei metode de 
rezolvare. Încerc pe cât posibil , când îmi permite tema lecţiei, să folosesc exemple 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 atât ca evaluare inițială cât si la 
sfârşitul fiecărei unităţi sau a unui capitol, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi 
obiectivi, cât şi subiectivi. 

 La matematică, testul inițial este realizat după o matrice conceptuală bine închegată deoarece se 
urmărește gradul de asimilare a cunoștințelor din anul precedent, eventualele lacune fiind ușor de 
identificat. Evaluarea inițială se face după primele două-trei ore de recapitulare. În urma analizei 
rezultatelor la aceste teste se realizează un raport în care sunt specificate observațiile și măsurile remediale.  

Rezultă că datele oferite de evaluarea inițiala 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 și desfășurare a programului de instruire; 



 

 

* 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 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 V-a la capitolul Unități de măsură şi i-am pus pe elevi să facă un proiect 
despre distanțe și 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 metodă folosită de mine. La matematică, am 
cerut elevilor să alcătuiască portofolii care să includă toate fișele de lucru de-a lungul unui semestru urmând 
a fi evaluaţi în funcţie de cât de bine a fost alcătuit şi de corectitudinea rezolvărilor. Alte portofolii mai pot 
conţine diferite fişe cu formule matematice, teoreme 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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Împreună cu activitatea de predare și învățare, evaluarea face parte din triada procesului de 

învățământ. Evaluarea are menirea de a oferi atât educatorului, cât și celui educat, o viziune amplă asupra 
aspectelor ce trebuie îmbunătățite sau lacunelor ce trebuie completate, prin urmare nu are ca scop 
ierarhizarea subiecților.  

 Pentru R. Ausubel (1981), evaluarea 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.  
 
Activitatea educativă în grădiniță este complexă și solicită forme de evaluare variate, printre acestea 

numărându-se: 
Evaluarea inițială, îndeosebi, oferă celor două părți, informații cu privirea la potențialul de învățare, 

drept pentru care, planificarea activităților ce au loc în grădiniță, au ca punct de plecare și ca bază, 
rezultatele evaluării inițiale. 

Evaluarea formativă (continuă) ajută la prevenirea unor deficiențe în învățare și este necesară după 
fiecare secvență semnificativă a învățării/ 

Evaluarea sumativă reprezintă forma de evaluare care permite constatarea nivelul de performanță 
și eficiența activității de predare-învățare. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie, prin care rezultatele devin superioare, fapt 
pentru care este necesar exercițiu. 

Evaluarea clinică este reliazată pentru preșcolarii cu probleme în dezvoltare și se desfășoare de către 
un specialist, precum: psihiatru, psiholog, logoped, etc.  

Așa cum spune zicala: „Fiecare copil este o floare diferită și împreună alcătuiesc cea mai frumoasă 
grădină”, educatorul, are obligația de a cunoaște particularitățile preșcolarilor pentru realizarea unui demers 
evaluativ eficient. Deasemenea, cadrul didactic are în vedere alegerea unor metode, instrumente și tehnici 
de evaluare, adecvate caracteristicilor grupei de preșcolari. Prin aplicarea acestora, educatorul are 
posibilitatea de a dezvolta copilul pe toate planurile, de a îi dezvolta gândirea critică, formarea unor 
deprinderi, abilități, capacități și aptitudini.  

În învățământul preșcolar, pe lângă tehnici de evaluare tradiționale (probe scrise, probe orale sau 
practice), cadrele didactice utilizează tot mai frecvent metodele de evaluare moderne precum: lucrări 
practice, portofoliile cu lucrările copiilor, observările directe/sistematice în timpul activității și înregistrarea 
acestora, aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, discuții individuale, expoziția lucrărilor, etc. 
O analiza comparativă între tradiţional şi modern arată că majoritatea schimbărilor constau în faptul că îl 
plasează pe copil în procesul educativ. 

 Pentru că specificul activităților în grădinița de copii este ludicul, metodele și procedeele de evaluare 
capătă o valoare interactivă. Cele mai frecvent utilizate metode sunt: turul galeriei, ghicitorile, posterul, 
Jurnalul grafic, Floarea de nufăr, R.AI., metoda colțurilor, a povestirii, jurnalul grupei, etc.  

În procesul de evaluare al preșcolarilor, prognozele se realizează pe termen scurt, e preponderentă 
evaluarea ce are un caracter oral, iar copiii sunt evaluați unul câte unul, educatoarea fiind nevoită să 
consemneze cele observate în timp imediat. De menționat este faptul că, în activitatea desfășurată, trebuie 
prezentate obiectivele și criteriile de apreciere a realizării acestora. Acest lucru îl ajută pe preșcolar să preia 
unele criterii de apreciere, de aceea este necesar ca acestea să fie verbalizate, explicate clar pe înțelesul 



 

 

copiilor. Se folosesc calificative în limbaj comun (foarte bine, bine), stimulente materiale sau simbolice 
pentru recompensare sau sancționare. 

Pentru a eficientiza procesul de evaluare, cadrul didactic trebuie să urmărească în detaliu pașii 
evaluării și să respecte cu strictețe cerințele acesteia. Având în vedere studiile lui D. Ausbel, se poate afirma 
că evaluarea este o componentă importantă și necesară procesului de învățământ, ce permite decizii cu 
privire la reglarea, ameliorarea sau perfecționarea activității instructiv-educative. 

  
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 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994.  
Nicola, Ioan – „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Aramis; Oprea, C. L. ( 2007) – 
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 progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ DIN PERSPECTIVA ELEVULUI 
 

PROF. CHIRIȚĂ ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION GHICA” OLTENIȚA 

 
Din punct de vedere teoretic, evaluarea inițială are rolul de a oferi informații profesorului asupra 

punctului de plecare al cunoștințelor deținute de elevi. În practică, însă, elevii pot manifesta lipsă de interes 
față de o astfel de activitate. Acest lucru se datorează faptului că rezultatele deduse au scop de diagnoză și 
prognoză asupra bagajului de noțiuni avut, precum și a lacunelor ce necesită acoperire și completare, 
nicidecum de acțiune evaluativă finalizată prin note. 

Prin urmare, pentru a obține rezultate cât mai concludente este necesară motivarea intrinsecă a 
elevilor în procesul evaluativ. De exemplu, acest lucru se poate realiza prin întinderea analizei inițiale a 
cunoștințelor pe parcursul mai multor zile, cu un impact mai puțin resimțit de copii, cum ar fi chestionarea 
orală într-un mediu cât mai degajat, care să inspire încredere și să reducă stresul educațional.  

”Evaluarea caută răspunsul la o întrebare generală: ce merge și ce nu merge?” ([1], pag. 179). Aceasta 
reprezintă un punct de plecare pentru percepția indusă de evaluarea inițială, astfel că este necesară o 
abordare ce permite obținerea de informații cât mai reale asupra cunoștințelor deținute de elevi, fără o 
încărcătură afectivă ce i-ar putea influența în mod negativ.  

În consecință, evaluarea inițială trebuie să păstreze un echilibru între lipsa de interes care ar putea fi 
manifestată de către elevi prin absența notației efective, și distrugerea motivației spre învățătură prin 
presiunea impusă asupra importanței acesteia. 

 
Bibliografie: 
[1] Ion-Ovidiu Pânișoară, ”Ghidul Profesorului”, editura Polirom, 2017 
 



 

 

EVALUAREA PREDICTIVĂ/INIŢIALĂ 
 

PROF. CODRUȚA CHIRTEȘ 
COLEGIUL ECONOMIC „TRANSILVANIA” TG. MUREȘ 

 
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. 

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: 

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 – „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. 

Această evaluare iniţială realizează un diagnostic al pregătirii elevilor, îndeplineşte o funcţie 
predictivă, indică în ce condiţii elevii vor putea asimila conţinuturile noului program de instruire (modul 
adecvat de predare/învăţare a noului conţinut, aprecierea oportunităţii organizării unui program de 
recuperare pentru intreaga clasă, adoptarea unor măsuri de sprijinire şi de recuperare a unor elevi). 
Evaluarea iniţială indică nivelul de cunoaştere, de dezvoltare a unor abilităţi, a unor atitudini la un anumit 
moment. 

Prin intermediul acestei forme de evaluare, profesorul are şansa de a ameliora, de a acţiona în direcţia 
corectării, de a insista asupra dezvoltării unor procese şi deprinderi sau, din contră, să nu insiste asupra unor 
lucruri deja cunoscute de elevi. 

Evaluarea iniţială este utilă deoarece permite profesorului să cunoască de la început nivelul intelectual 
al elevilor săi, pentru a îşi putea adapta apoi strategiile de predare în funcţie de nivelul clasei. Este important 



 

 

să li se explice elevilor în prealabil necesitatea acestei evaluări, deoarece altfel, ei pot dezvolta reticenţă, 
frică şi dezinteres. 

Evaluarea initiala reprezinta strategia de masurare-apreciere-decizie realizata la inceputul unei 
secvente a procesului de invatamint (ciclu de instruire, an de instruire, semestru scolar, capitol, subcapitol, 
grup de lectii, lectie). 

Evaluarea initiala este realizata pentru: determinarea cunoștintelor și capaciățtilor 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. 

 În concluzie, trebuie subliniată evolutța pe care o înregistrează evaluarea initială 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. 

 



 

 

METODOLOGIA PROIECTĂRII, ELABORĂRII, APLICĂRII ŞI 
INTERPRETĂRII PROBELOR EVALUATIVE 

 
CHIS BOGDAN GHEORGHE 

 
Realizarea unei aprecieri cât mai exacte și cât mai obiective pornește de la câteva întrebări cheie, 

asupra cărora ar trebui să reflectăm atunci evaluăm.  
În cazul în suntem evaluatori la concursuri profesionale ale cadrelor didactice care susțin examene de 

definitivat sau concursuri pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante demersul nostru evaluativ ar trebui 
să debuteze cu următorul set de întrebări:  

− Care sunt competenţele generale şi competenţele specifice ale programelor de concurs, pe care 
trebuie să le realizeze candidaţii? 

− Care sunt performanţele minime, medii, maxime pe care le pot ei realiza?  
− Care este specificul grupului de candidaţi pe care îl evaluăm?  
− Când şi în ce scop evaluăm?  
− Pentru ce tipuri / forme de evaluare optez? 
− Cu ce metode, instrumente voi realiza evaluarea? 
− Cum voi proceda ca fiecare candidat să fie evaluat prin probe cât mai corecte, iar evaluarea să fie 

cât mai obiectivă?  
− Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare utilizate pentru a asigura promovarea 

fiecărui candidat, eliminând lacunele, blocajele? 
Evaluarea, este un proces complex care presupune o pregătire științifică temeinică a personalului 

didactic, precum și efortul de a diminua cât mai mult, chiar la minim, subiectivismul în aprecierile pe care 
acesta le face în mod obișnuit, prin exercitarea atribuțiilor profesionale. În acest sens, proiectarea, 
elaborarea, aplicarea și interpretarea probelor evaluative nesesită un demers explicit a căror etape vor fi 
enumerate mai jos: 

− Precizarea competenţelor specifice, realizarea unei concordanţe între acestea şi elementele 
esenţiale de conţinut; 

− Documentarea ştiinţifică, psihopedagogică ; 
− Selecţionarea problemelor reprezentative pentru întreaga materie asupra căreia se efectuează 

verificarea; 
− Specificarea tipului de test, probă evaluativă, după utilitatea vizată (orientată către un conţinut, 

diagnostic, capacitate); 
− Elaborarea primei variante a testului/probei (formularea itemilor); 
− Pretestarea formei iniţiale pe un eşantion reprezentativ ; 
− Elaborarea şi definitivare testului; 
− Aplicarea practică a probei / testului pe o populaţie şcolară determinată; 
− Prelucrarea statistico-matematică a datelor obţinute;  
− Interpretarea şi valorizarea datelor în vederea adoptării 
Perfecţionarea metodologiei de evaluare necesită: 
− Program de reformă a evaluării care cuprinde concepţia, obiectivele, acţiunile de realizare şi 

vizează următoarele domenii: 
o Examene (de capacitate, de bacalaureat, locale etc.); 
o Testări naţionale; 
− Formarea cadrelor didactice şi a altor categorii de specialişti;  
− Structuri instituţionale: Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare 
Direcţii de perfecţionare/optimizare a metodologiei de evaluare : 
− Modernizarea metodelor de evaluare atât prin creşterea calităţilor tehnice (validitate, fidelitate, 

obiectivitate) cât şi prin îmbogăţirea/diversificarea registrului lor; 
− Înlocuirea probelor de evaluare „clasice” cu teste de evaluare ce asigură un grad sporit de 

obiectivitate privind cunoştinţele, priceperile, capacităţile intelectuale ale candidaţilor; 



 

 

− 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. 
La probele scrise se recomandă: 
− asigurarea anonimatului lucrărilor scrise, procedându-se ca la examenele de selecţie şi la cele 

naţionale; 
− verificarea lucrărilor de către mai mulţi corectori; 
− schimbarea lucrărilor între profesori. 
În documentele curriculare elaborate în ultimii ani au fost stabilite standardele curriculare de 

performanţă. Acestea reprezintă un sistem de referinţă comun, criterii de evaluare a calităţii procesului de 
învăţare. Standardele arată gradul de realizare a obiectivelor urmărite în procesul de învăţare. Ele sunt 
exprimate în termeni concreţi, vizând cunoştinţele, competenţele şi comportamentele stabilite prin 
curriculum.  

Standardele de performanţă sunt utile tuturor agenţilor implicaţi în procesul educaţional: 
− candidaţii vor şti care sunt aşteptările explicite în ceea ce priveşte învăţarea în termeni de 

cunoştinţe, competenţe, atitudini, precum şi criteriile de evaluare a performanţelor la sfârşitul unei perioade 
de formare profesională şi îşi vor organiza activitatea în aşa fel încât să facă faţă standardelor stabilite; 

− conceptorii de curriculum (autorii programelor de concurs) vor avea un sistem de referinţă unitar 
privind performanţele elevilor; 

− evaluatorii vor avea repere sigure în elaborarea probelor de evaluare.  
Stabilirea baremului de notare.  
Baremul reprezintă o grilă unitară de evaluare care descompune tema /capitolul în subteme, 

stabilindu-se, prin consensul examinatorilor, un punctaj pentru fiecare subtemă. Punctele se transformă în 
note. Baremul permite asigurarea unităţii de concepţie şi de procedură în procesul de evaluare a lucrărilor 
scrise. 

În cazul aplicării baremului elaborat pe plan intern (în judeţ) se recomandă parcurgerea următoarelor 
etape: 

− În faza a doua, pe baza discuţiei colective, examinatorii elaborează o grilă comună de evaluare. 
Tema se descompune în subteme şi se stabileşte un punctaj pentru fiecare aspect ce se impune evaluat. Pe 
baza punctajului stabilit sunt evaluate câteva lucrări, comentându-se fiecare lucrare, respectiv nota, în parte. 

− În prima etapă se realizează evaluarea de fiecare profesor separat a unui număr de lucrări scrise. 
− În a treia etapă, se evaluează individual, pe baza grilei de notare, întregul lot de lucrări. 
 În cazul baremului extern (concursuri naţionale ş.a.) se impune ca acesta să fie trecut prin discuţie 

colectivă, făcându-se şi un exerciţiu de corectare şi notare în comun a câtorva lucrări (cf. Radu, I., 1999, 
p.136-137). 

Notarea lucrărilor 

Nota este un simbol căruia i se atribuie o anume semnificaţie. Ea exprimă o judecată valorică emisă 
asupra unui rezultat, reprezentând un reper pentru un profesor (privind performanţa elevilor) şi pentru elev 
(ca element de autoapreciere).Funcţiile îndeplinite de acţiunea de evaluare a rezultatelor şcolare se regăsesc 
şi ca funcţii ale notei. 

O notare corectă trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: 
− Obiectivitate: exactitate, precizie, corectitudine, responsabilitate 
− Validitatea: nota acordată să corespundă poziţiei ierarhice din sistemul de notare 
− Nota acordată de un examinator să se regăsească la oricare alt examinator.. 



 

 

O apreciere se spune că este obiectivă atunci când corespunde obiectului, când nu este influenţată şi 
nu poartă amprenta celui care o face, când nu se schimbă decât la schimbarea obiectului şi nu la modificările 
de atitudine a subiectului faţă de obiectul aprecierii. Caracterul obiectiv ţine de relaţia subiectului cu 
obiectul, relaţie din care subiectul nu poate fi în nici un caz exclus. 

 
 



 

 

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREDARE- INVĂȚARE PRIN 
PROMOVAREA METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE 

 
PROF. CHIȘ FLORIDA RITA 

LICEUL TEORETIC “PAUL GEORGESCU”ȚĂNDĂREI, JUD. IALOMIȚA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, având rolul de reglare, 

optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 
Dacă se dorește într-adevăr ca întregul proces instructiv-educativ să se desfășoare la niveluri mai 

înalte de eficiență și productivitate, atunci în mod obligatoriu trebuie să se aibă în vedere și îmbunătățiri la 
nivelul activităților evaluative, indiferent de palierul la care se derulează acestea.  

Ca demersuri care pot ameliora activitățile evaluative considerăm că pot fi avute în vedere câteva 
măsuri, dintre care mai importante sunt următoarele:  

1) utilizarea în activitatea de instruire-învățare, a tuturor formelor de evaluare;  
2) utilizarea tuturor metodelor de examinare a elevilor (orale, scrise, practice);  
3) promovarea, în mai mare măsură, a unor modalități alternative de evaluare (proiecte, portofolii, 

autoevaluare etc.), fără să se pună problema ca prin aceste modalitati alternative să se elimine evaluările de 
tip tradițional;  

4) eliminarea, sau măcar diminuarea la maximum, a efectelor factorilor perturbatori ai notării sau, 
eventual, a altor factori care pot altera desfășurarea procesului evaluativ.  

Utilizarea metodelor de evaluare trebuie să se fundamenteze pe o serie de premise precum:  
• metodele de evaluare sunt complementare, fără a se putea afirma că metodele traditionale sunt 

„depășite”, iar cele alternative reprezintă unicul reper metodologic;  
• ele trebuie utilizate în strânsa legatură cu obiectivele educaționale vizate și în acord cu tipul de 

rezultate ale învățării/ natura achizițiilor ce se doresc a fi surprinse (competențe și cunoștințe);  
• metodele de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, cât si elevilor informații relevante cu 

privire la nivelul de pregatire a elevilor, si, implicit la calitatea procesului de învatamânt.  
Ne oprim la valențele formative ale metodelor alternative ca practici de success, atât pentru evaluare, 

cât și pentru realizarea obiectivului central al învatamântului, si anume învățarea:  
• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceștia fiind mai conștienți de responsabilitatea 

ce și-o asumă;  
• asigură o mai bună punere în practică a cunoștințelor, exersarea priceperilor și capacităților în variate 

contexte și situații;  
• asigură o mai bună clarificare conceptuală și o integrare ușoară a cunoștințelor asimilate în  
sistemul noțional, devenind astfel operaționale;  
• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, ofera o perspectivă de ansamblu asupra activității elevului pe 

o perioadă mai lungă de timp;  
• asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând și stimulând potențialul creativ și originalitatea acestuia;  
• descurajeaza practicile de speculare sau de învățare doar pentru notă;  
• reduce factorul stres în măsura în care profesorul este un consilier, iar evaluarea are ca scop în  
primul rând îmbunătățirea activității și stimularea elevului, și nu sancționarea cu orice preț, activitățile 

de evaluare cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval mai mare de timp.  
Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează crearea unui climat de învățare  
plăcut, relaxat, elevii fiind evaluați în mediul obișnuit de învătare, prin sarcini contextualizate.  
Proiectul reprezinta o metodă mai complexă de evaluare, care poate furniza informatii mai bogate în 

legatură cu competențele elevilor și, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp.  

Informațiile pe care le poate obține evaluatorul sunt variate și, în esență, fac referire la  
următoarele aspecte:  
a) motivatia pe care o are elevul fata de domeniul din perimetrul caruia a selectat tema;  
b) capacitatea elevului de a se informa si de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a 

subiectului luat în discutie;  



 

 

c) capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ si de a utiliza o serie de metode care să-l 
ajute să atingă obiectivele pe care și le-a propus;  

d) modalitatea de organizare, prelucrare și prezentare a informațiilor dobândite ca urmare a utilizării 
diverselor metode de cercetare;  

e) calitatea produsului (produselor) obținute în urma finalizării proiectului, care se pot distinge prin 
originalitate, funcționalitate, calități estetice deosebite.  

Ca și în cazul altor metode alternative de evaluare, și în cazul proiectului trebuie avuți în vedere o 
serie de determinanți, precum: vârsta elevilor, motivația acestora pentru un anumit domeniu de cunoaștere, 
varietatea experiențelor de învățare pe care elevii le-au acumulat în timp, rezistența acestora la efort etc.  

Fiind o modalitate de abordare inter şi multidisciplinară, oportună pentru dezvoltarea orizontului 
cognitiv al elevului modern, conceperea proiectelor WebQuest, bazată pe formularea de probleme şi 
investigaţie, solicită capacitatea creativă a profesorului. Aplicarea lor la clasă răspunde din plin aşteptărilor 
elevilor ce iubesc calculatorul şi pot descoperi în „prietenul” lor un mijloc de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, 
dar şi de a-şi petrece într-un mod plăcut timpul liber. Oferă cadrului didactic posibilitatea de a proiecta un 
curs modern, util şi plăcut sau de a alege un tip de evaluare modernă a elevilor, prin proiecte. 

În ceea ce privește structura proiectului WebQuest, precizăm că există o „formulă” ce trebuie 
respectată atunci când se proiectează un WebQuest. Acesta trebuie să cuprindă următoarele secţiuni: 

• Introducerea – „The Introduction” – orientează elevul şi îi captează interesul; 
• Sarcina de lucru – „The Task” – în care se descriu activităţile ce premerg produsului final. 
În WebQuest există mai multe tipuri de sarcini:  
 rezolvarea unei probleme sau a unui mister; 
 formularea şi argumentarea unei poziţii; 
 proiectarea şi crearea unui produs; 
 analiza complexităţii unui aspect din realitate; 
 reflecţia asupra porpriei persoane; 
 crearea de rezumate, sinteze; 
 crearea unor mesaje persuasive sau a unor reclame, produse jurnalistice; 
 activitate creativă; 
 orice activitate a cărei rezolvare presupune procesarea şi transformarea informaţiilor acumulate de 

elevi.  
• Procesul - „The process” – în care se explică strategiile pe care elevul trebuie să le utilizeze pentru 

a-şi îndeplini sarcina de lucru;  
• Sursele de informaţie – „The Resources” – site-urile pe care elevii le accesează pentru a-şi îndeplini 

sarcina de lucru; 
• Evaluarea – „The Evaluation” – ce măsoară rezultatele activităţii lor; 
• Concluzii – „The Conclusion” – un rezumat al întregii activităţi prin care se încurajează elevii să 

reflecte asupra beneficiilor cursului şi asupra rezultatelor pe care le-au obţinut. 
 Ca profesor de Limba și literatura română am propus elevilor realizarea unor proiecte Webquest 

cum ar fi: Timpul în creația eminesciană, Lumi fantastice, Literatura și celelalte arte ș.a. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ PRIVIND INFLUENȚA ACȚIUNILOR 
DUHOVNICEȘTI EDUCATIVE ASUPRA SPIRITULUI DE REBELIUNE LA 

ADOLESCENȚI 
. 

PROF. DRD. CIASCAI CLAUDIU 
 
Evaluarea privind influența educației religioase la adolescenții de azi, desigur, este o preocupare 

constantă atât pentru profesorii de religie cât și pentru societatea civilă care sunt preocupați în egală măsură 
de evoluția morală a tinerei generații. 

Evaluarea s-a desfășurat în municipiul Baia Mare, la Seminarul Teologic liceal Sfântul Iosif 
Mărturisitorul din Maramureș, fiind utilizate efectivele celor două clase de a IX fete și băieți. Evaluarea 
inițială a presupus aplicarea două chestionare diferite atât ca structură, cât și ca obiective urmărite. În 
principiu, am optat pentru metoda chestionarului, întrucât aceasta oferă posibilitatea colectării unei mari 
cantități de date, iar chestionarele au avantajul suplimentar că, și atunci când solicită păreri și atitudini 
despre alte persoane decât cea care răspunde, în subsidiar aceste răspunsuri sunt tot expresia atitudinii față 
de sine, ele caracterizând propria perspectivă asupra faptelor, evenimentelor, persoanelor în discuție.26 

Metodele evaluării pedagogice, mai precis folosirea lor, urmărește validarea sau invalidarea oricărei 
ipoteze de lucru pe care profesorul și-o propune în cadrul demersului său. Alegerea metodelor s-a făcut 
conform următorului criteriu: identificarea unor modalități prin care să se asigure stimularea dezvoltării 
competențelor de cunoaștere a valorilor religioase în diferite contexte sociale, precum și modificări 
dezirabile la nivel atitudinal și comportamental, în relația cu ceilalți.  

Metoda analizei produselor activității elevilor în actul de evaluare inițială a fost combinată cu metoda 
testelor și a altor probe de evaluare scrisă, cea ce a permis colectarea de date referitoare la activitatea elevilor 
și conturarea unei imagini de ansamblu asupra organizării și desfășurării activității instructiv-educative. 
Ancheta pe bază de chestionar ca metodă de cercetare de timp interactiv care presupune un schimb de direct 
de informații între profesor și elevii evaluați a facilitat culegerea celor mai multe informații despre 
personalitatea și comportamentele acestora. Avantajul acestei metode în evaluarea inițială constă în faptul 
că permite colectarea unei palete largi de date ( opinii, fapte, nevoi educaționale, interese, 
motivații,cunoștințe, comportamente,dorințe,aspirații,) în legătură cu anumite fenomene situații și 
manifestării considerate relevante pentru evaluarea inițială la adolescenți.27  

Prin aplicarea chestionarelor se poate inventaria o bogată colecție de răspunsuri referitoare la 
fenomenele, situațiile și manifestările investigate, greu de accesat direct și personal dată fiind răspândirea 
lor în spațiu și timp28 

Chestionarele întrebuințate în actul de evaluare inițială au cuprins atât întrebări cu cuvinte deschise, 
cât și închise,întrebările fiind astfel adresate, încât să permită într-un grad crescut apelul la conștiința vie și 
la sinceritatea elevilor. 

După compararea răspunsurilor oferite de elevii chestionați putem trage concluzia că în ceea ce 
privește spiritul de rebeliune adolescenții îl prezintă ca fiind o etapă de neacceptare a regulilor, neascultarea 
părinților, libertate deplină, o stare de revoltă care poate fi diminuată cu sprijinul celor din jur. 

Acțiunile educative duhovnicești ale profesorului reușesc să diminueze individualismul și spiritul de 
rebeliune, dominante în societatea postmodernă în rândul adolescenților, precum și să înregistreze o creștere 
educativă și încurajatoare în procesul de cunoaștere a propriei persoane și a semenilor, fiind astfel mai 
sensibili la drama bătrânilor abandonați în aziluri, în cazul bolnavilor de cancer și a copiilor care trăiesc în 
sărăcie. 

Prin urmare concluziile evaluării inițiale întreprinse ne permite să afirmăm că obiectivul propus s-a 
atins și că evaluare afirmă că ipoteza lansată astfel : unele din aspirațiile vârstei adolescenței, respectiv 

 
26 Ion Dafinoiu, Personalitatea elevilor. Temperamentul și caracterul, în Psihologie școlară, volum coordonat de Andrei 
Cosmovici și Luminița Iacob, Ed. Polirom, Iași, 1999, p.62 ; 
27 Bandiu, A. Dan, Rădulescu Sorin M., Voicu Marin, Adolescenții și familia, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 2000, 
p.75; 
28 Monica Opriș,Dorin Opriș,Mușata Bocoș,Cercetarea pedagogică în domeniul educație religioase și al educației morale, Editura 
Sf. Mina, Iași 2006, p.110 



 

 

individualismul și spiritul de rebeliune se diminuează direct proporțional cu răspunsurile pozitive ale 
elevilor la acțiunile duhovnicești educative ale profesorului de religie s-a confirmat. 
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CIBU EUGENIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
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  

 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". 

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.  

Probele orale  
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de 

lucru, oral sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu 
precădere ca verificare curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. 
Examinarea orală constă, în toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului 
poate fi orală, scrisă sau practică.  

Caracteristici ale evaluării orale:  
- în funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate întrebările:  
*frontală (când interogaţiile se adresează întregului grup de elevi);  
*individuală (când se vizează un elev anume);  
*pentru un grup (când sunt antrenaţi doar elevii dintr-un grup).  
- în funcţie de modul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic:  
* evaluare orală curentă (desfăşurată în fiecare lecţie / oră);  
* evaluare periodică (după un număr variabil de lecţii / ore);  
* evaluare finală (la terminarea lecţiilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol). 
Probele scrise  
Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de 

şcolaritate şi la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. Probele scrise îndeplinesc funcţii de 
diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), corectivă şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu 



 

 

sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210). Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare 
obiectivă şi operativă pe baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona 
procesul instructiv-educativ.  

Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 
şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor. Metoda apelează la anumite suporturi scrise, 
concretizate în extemporale (lucrări scrise neanunţate), lucrări de control (anunţate), fişe de muncă 
independentă în diferite etape ale lecţiei, teme pentru acasă, teste de cunoştinţe (docimologice).  

 
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. 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.  

 



 

 

METODA-UN DRUM EFICIENT SPRE REALIZAREA SCOPURILOR 
PROPUSE 

 
PROF. CIBU MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI 
 

În condiţiile în care obţinerea unei eficienţe mai înalte a devenit un obiectiv fundamental al oricărei 
activităţi, este firesc ca procesul de instrucţie şi educaţie să răspundă la această comandă socială. În 
ansamblul acţiunilor menite să asigure creşterea eficienţei procesului de instrucţie şi educaţie se impune ca 
o condiţie necesară ridicarea calităţii muncii celor care conduc acest proces, adică modul în care e conceput 
şi realizat actul pedagogic. 

Preocuparea şi eforturile pentru a asigura un înalt nivel calitativ activităţii de formare a omului devin 
legitime, în condiţiile dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, a afirmării ştiinţei şi învăţământului ca factori hotărâtori 
ai progresului social. În legătură cu acest fapt, poate fi menţionată o nouă viziune asupra desfăşurării 
activităţii instructiv-educative, pe care o promovează tehnologia didactică modernă, ca sistem de procese 
ce urmăreşte proiectarea, organizarea şi alegerea mijloacelor, tehnicilor şi formelor de desfăşurare în 
vederea realizării conţinuturilor şi obiectivelor propuse. 

Nivelul de performanţă realizat de activitatea instructiv-educativă depinde, în mare măsură, de 
precizia cu care sunt:  

• stabilite obiectivele urmărite;  
• determinate condiţiile de realizare şi prevăzută folosirea resurselor anticipate de desfăşurarea 

procesului şi interacţiunea componentelor;  
• eliminate acţiunile de prisos;  
• prevenite împrejurările cu efecte perturbatorii, situaţiile necontrolabile etc. 
Deci, activitatea didactică devine cu atât mai rodnică cu cât este mai temeinic şi minuţios pregătită, 

anticipată. 
Dintre procesele şi situaţiile componente ale actului didactic de proiectare pedagogică se detaşează - 

prin dimensiuni, complexitate şi importanţă - etapa de stabilire a activităţilor de predare - învăţare. În cadrul 
acestor activităţi, fiecare acţiune implică în structura ei funcţională o modalitate practică de lucru, un mod 
specific de acţiune, un anume fel de a proceda, adică o anumită METODĂ. 

Ca o consecinţă firească a accentuării laturii formativ - educative a învăţământului contemporan, a 
îmbogăţirii şi diversificării disciplinelor de studiu, a formelor de organizare, a mijloacelor de învăţământ, 
în ultimele decenii se constată o puternică diversificare a metodelor didactice.  

Una din componentele esenţiale ale curriculum-ului şcolar o constituie metodologia didactică, 
respectiv sistemul de metode şi procedee didactice.  

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 
sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter 
formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale(e-learning), în contaminarea şi suprapunerea 
problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să aducă o însemnată contribuţie 
la dezvoltarea întregului potenţial al elevului.  

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip 
de interactivitate determină identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este identificat, 
ceea ce duce la transformarea elevului în subiectul şi obiectul propriei educaţii. 

Interactivitatea presupune atât competiţia - definită drept “forma motivaţională a afirmării de sine, 
incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei 
situaţii sociale sau a superiorităţii” – cât cooperarea care este o “activitate orientată social, în cadrul căreia 
individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun ” (Ausubel, 1981). Ele nu sunt antitetice; 
ambele impică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual. 

Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru 
autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. 



 

 

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. 
Activ este elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune 
mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştiinţe. 
“Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material “activismului interior”, psihic, mental, 
să devină purtător al acestuia (Ioan Cerghit, 1997). 

Clasificarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor interactive de grup: 
 Metode de predare- învăţare interactivă în grup:  
Metoda predării /învățării reciproce; Metoda Jigsaw(Mozaicul); Citirea cuprinzătoare; Cascada 

(Cascade); STAD (Student Teams Achievement Division) - Metoda învăţării pe grupe mici; 
TGT(Teams/Gamos/Tournaments)-Metoda turnirurilor între echipe; Metoda schimbării perechii (Share-
Pair Circles); Metoda piramidei; Învăţarea dramatizată. 

 Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare 
Harta cognitivă sau harta conceptuală; Matricele; Lanţurile cognitive; Fishbone maps (scheletul de 

peşte); Diagrama cauzelor şi efectului; Pânza de păianjăn (Spider map-Webs); Tehnica florii de nufăr 
(Lotus Blossom Technique); Metoda R.A.I.; Cartonaşele luminoase. 

 Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii 
 Brainstorming; Starbursting (Explozia stelară); Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats-

Edward de Bono); Caruselul; Multi-voting; Masa rotundă; Interviul de grup; Studiul de caz; Incidentul 
critic; Phillips 6/6; Tehnica 6/3/; Controversa creativă; Fishbowl (tehnica acvariului); Tehnica focus grup; 
Patru colţuri (Four corners); Metoda Frisco; Sinectica; Buzz –groups; Metoda Delphi 

 Metode de cercetare în grup. 
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie 

diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de 
cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR MIRELA CIFU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”O. C. TĂSLĂUANU” – HARGHITA 

 
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 etc. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 
performanţelor elevilor, după cum urmează: 

 proba 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. 

 proba 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.  

 proba practică – metoda ce 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 
 executarea unor experienţe sau lucrări experimentale 
  întocmirea unor desene, schiţe, grafice 
 trecerea unor probe sportive. 
În învăţământul primar de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele complementare, 

cum ar fi: 
 observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor - este o practică din ce în ce mai 

folosită deoarece oferă informații care privesc abilitățile motrice, obiceiurile și personalitatea elevilor, 
atitudinile sociale sau comportamentul în public 

 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. 

 metoda proiectului - presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. 
Etapele realizării unui proiect sunt: colectarea datelor şi realizarea produsului.  

Pentru realizarea proiectului este obligatoriu ca elevii să 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 clasă, 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.  

- portofoliul - este 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. 

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 elevii. 

- autoevaluarea și interevaluarea au un rol esenţial în întregirea imaginii elevului. 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 la elevi a capacităţii de autoevaluare și 
interevaluare. 

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. 

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. 

 
Bibliografie: 
  Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
  Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CÎMPAN RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE LUCACIU” ȘIȘEȘTI, MARAMUREȘ 
 
Evaluarea reprezintă măsurarea și aprecierea prin diferite forme a cunoștințelor dobândite de elevi, 

prin prisma obiectivelor propuse de profesor și a resurselor materiale folosite la clasă. De asemenea, 
evaluarea ne pune în situația de a lua măsuri, de îmbunătățire a modului de predare al profesorului și de 
învățare al elevilor.  

Există și se utilizează trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se 
oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul de pregătire.  

 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.  

Evaluarea inițială are și ea rolul ei în procesul instructiv-educativ. Desfașurată la începutul anului 
școlar, in cazul acesta,(ca profesor de geografie), ea arată nivelul de pregătire al elevilor, cunoștințele 
dobândite până atunci de elevi, fiind un criteriu important pentru profesor. Astfel, profesorul își cunoaște 
,,materialul uman” cu care va lucra putând să remedieze, să coreteze, să umple lacunele și cunoștințele care 
lipsesc pe parcursul anului școlar care urmează. 

Aceasta are loc în urma recapitulării materiei din anul anterior, pentru a actualizea anumite cunoștințe 
deja asimilate și pentru a trece la acumularea altor noi.Dacă profesorul este continuator pe aceeași disciplină 
de cele mai multe ori el cunoaște nivelul de pregătire al elevilor. De aceea, părerea mea este că cel mai 
indicat este ca acest test să fie dat elevilor de clasa a V-a. 

Testele inițiale vizează achizițiile dobândite în anul școlar anterior. Acestea, de obicei, nu sunt notate 
în catalog. Ele reprezintă capacitatea de învățare a elevilor,dar și golurile care trebuie umplute sau corectate. 
Ele trebuie tratate de elevi cu seriozitate pentru că pe baza cunoștințelor deținute ei pot face față situațiilor 
de învățare care urmează. Faptul că rezultatele nu sunt notate în catalog îi face pe elevi să lucreze fără 
stresul testului propriu zis, situații în care rezultatele sunt la fel de bune ca și în cazul testelor notate. Elevii, 
de asemenea, trebuie să conștientizeze că ei nu învață pentru note, ci pentru formarea lor ca viitori tineri cu 
un bagaj de cunoștințe obținute din plăcre.  

 Concret, eu am dat testul inițial la geografie clasei a V-a. A fost realizat pe baza materiei de clasa 
a IV-a, cunoștintele cerute urmând să stea la baza materiei predate anul următor. L- am structurat pe trei 
părți: partea I, cuprinde itemi cu alegere multiplă și itemi cu răspuns scurt.În partea a II-a am folosit harta 
mută a României, elevii trebind să identifice unitățile de relief din țară și vecinii țării, iar în partea a III-a 
elevii au avut de rezolvat cerințe legate de orizontul local. Punctajul aferent fiecărui punct din cerințe a fost 
notat pe lucrare, elevii putând să se autoevalueze și să-si aproximeze nota. După test 

se desfășoară activități de ameliorare a deficiențelor constatate.   
 Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise, considerate 

tradiționale. Alte metodele complementare de evaluare sunt: proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

În prezent, tendința este de a-i implica pe elevi în procesul instructiv educativ, ei fiind parte activă în 
desfășurarea lecțiilor și atingerea competențelor propuse la finalul lecției. Acest lucru înseamnă utilizarea 
metodelor participativ-active. 

Concluzia este că orice metode de evaluare s-ar folosi ele trebuie centrate pe elev astfel încât elevii 
să asimileze și apoi să foloseasca cunoștințele dobândite cât mai bine. 

Bibliografie: 
ȘTEFAN PĂUN, Didactica istoriei, Editura Corint, 2001; 
NICOLAE ILINCA, Didactica geografiei, Editura Corint, 2007. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, CIOACĂ DUMITRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ALEXANDRU VECHIU” – ZĂVOAIA/BRĂILA 

 
Orice activitate umană orientată spre un scop presupune un moment al evaluării. Evaluarea este 

procesul prezent în activitatea didactică ce-i implică pe elevi și în urma căreia cadrul didactic poate oferi o 
imagine cât mai completă a rezultatelor actului instructiv-educativ asupra copilului. 

 Evaluarea este în primul rând, parte integrantă a procesului de pedare-învățare. Ea este apreciată nu 
ca scop în sine, ci ca un element relevant, dar dependent în complicatul proces educațional. Evaluarea face 
dovada calității actului de predare, oglindit în calitatea învățării, iar elevului și familiei acestuia le dă măsura 
nivelului învățării. De asemenea, ea este un continuu punct de referință al procesului la care participă elevul 
și învățătorul, un permanent ameliorator în pregătirea școlarului. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul 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. Învăţătorul 
trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie de 
particularităţile clasei de elevi. 

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 

Deoarece este un proces ce implicaă o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 
forme 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). 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, 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). 

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”. 

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 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”.  

Putem afirma că procesul de evaluare 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DĂMUC, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 

şcoală. 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.  

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 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. 

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. 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 INIŢIALĂ - ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CIOANCĂ RAMONA 
 
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 și 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 iniţială din acest an școlar a vizat progresul înregistrat de copii până în prezent, în vederea 
reglării demersului didactic din perioada următoare care are ca obiectiv prioritar socializarea şi integrarea 
copilului în activitatea din grădiniţă. 

 Am considerat că evaluarea trebuie adaptată la faptul că învăţământul preşcolar nu face din 
transmiterea şi acumularea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, ci se foloseşte de acestea pentru a 
uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, dar şi pentru a declanşa şi stimula 
dezvoltarea potenţialului biopsihic nativ al acestuia. 

 Din aceste considerente, evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe cu caracter practic-aplicativ 
pentru a verifica îndeosebi capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de 
dezvoltare a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate şi metode clasice cum sunt fişele, 
dar au predominat cele interactive în grupuri mici.  

  Evaluarea a fost orientată către evidenţierea progreselor pe care le realizează copilul în capacitatea 
de a opera cu informaţiile, de a realiza transferuri, aplicaţii, fapt care conduce la îmbunătăţirea parametrilor 
generali ai dezvoltării psiho-fizice, dar şi în dobândirea unei autonomii acţionale şi funcţionale. Probele 
evaluării iniţiale au fost stabilite în funcţie de domeniile de dezvoltare, dar au fost alese şi probe care 
transcend graniţele acestora. 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. 

Evaluarea iniţială constituie un reper indispensabil în construirea viitorului parcurs al învăţării, 
indiferent de nivelul de vârstă al copilului. Tocmai de aceea, evaluarea presupune o cunoaştere cât mai 
profundă atât a nivelului de cunoştinţe al copiilor, dar şi a modului în care se dezvoltă procesele psihice şi 
operaţiile gândirii preşcolarului. De cele mai multe ori însă, fişele pe care le aplicăm în cadrul evaluărilor 
se axează mai mult pe cunoştinţele asimilate, şi implicit pe memorie, şi mai puţin pe procesele şi operaţiile 
gândirii, pe imaginaţie sau creativitate. De aceea, propunem ca în cadrul evaluării iniţiale să se aplice și 
probe care să evalueze posibilităţile copiilor de a compara imagini, de a completa imagini sau enunțuri 
lacunare, de a rezolva probleme, de a opera cu noţiuni gen, tocmai pentru a identifica nevoile exersării 
operaţiilor gândirii în această direcţie.   

Descriem în continuare o astfel de probă pentru evidenţierea capacităţii de înţelegere: 
Desfășurare: 
Se adresează individual, rar şi cu accentul necesar, următoarele întrebări: 
1. Ce trebuie să faci când ţi-e somn? 
2. Ce trebuie să faci când ţi-e frig? 
3. Ce trebuie să faci când ţi-e foame? 
4. Ce trebuie să faci dacă te tai la un deget? 
5. Dacă plouă atunci când mergi la grădinită, ce trebuie să faci? 
6. Dacă arde casa în care locuiesti, ce trebuie să faci? 
7. Dacă strici o jucărie care nu este a ta, ce trebuie să faci? 
8. Dacă un copil te loveste din greseală, ce trebuie să faci? 

  



 

 

Evaluare: 
Se acordă un punct pentru fiecare răspuns corect (ce dovedeşte înţelegerea mesajului întrebării). 

Rezultatele vor fi considerate revelatorii pentru comportamentul verificat, atunci când copilul a obţinut: - 
la 3 ani – 3 puncte; 

- la 4 ani – 4 puncte. 
 Obținerea unui număr mai mare de puncte peste cel specific vârstei nu indică o dezvoltare 

intelectuală peste medie, ci numai o înțelegere adecvată a situațiilor problemă. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN FORMAREA 
ATITUDINILOR CIVICE ŞI AMELIORAREA TULBURĂRILOR DE 

COMPORTAMENT 
 

CIOAREC RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU 

 
Educaţia extraşcolară este o educaţie organizată care completează şi sprijină direct şi indirect educaţia 

formală, dar în afara formelor statuate explicit cu participarea altor factori sociali, într-un cadru 
instituţionalizat situat în afara sistemului de învăţământ dar şi în interiorul lui.  

Astăzi, transformările societăţii la nivel cultural şi tehnic promovează un nou mod de viaţă, 
individualist şi egoist, avem o societate preocupată îndeosebi de progresul material cu orice preţ şi lipsită 
de idealuri şi valori.  

Absenţa idealului pe termen lung şi a valorilor creează adesea în om sentimentul vidului, al 
singurătăţii şi al abandonului, determinând mulţi tineri să se refugieze în practica drogului, a violenţei, dar 
şi în sinucidere ca mod de rezolvare a problemelor.  

Factori negativi care lovesc în familie: sărăcia, şomajul, violenţa, nesiguranţa zilei de mâine, 
emigraţia spre ţări mai bogate. 

În România, criza familiei se manifestă şi în : abandonul copiilor, abandonul vârstnicilor, numărul 
mare de avorturi, creşterea numărului divorţurilor, creşterea violenţei în familie, creşterea delicvenţei 
juvenile.  

Din toată problematica enumerată mai sus, am decis să ilustrez exemplele de bune practici ale şcolii, 
în prevenirea consumului de droguri, de formare de atitudini prosociale în rândul elevilor de gimnaziu. 

În urma unui studiu efectuat în anul şcolar 2014-2015 (pe 100 de elevi de clasa a  
VIII-a) a reieşit faptul că 3 % dintre ei ar fi tentaţi să consume droguri. Cei care privesc doar prin 

prisma procentelor, ar fi probabili de acord cu afirmaţia: ,,procentul este şi situaţia este de sub control”. 
Fenomenul însă ar putea scăpa de sub control, pentru că un copil, “consumator de substanţe interzise” face 
parte dintr-un grup (familie, clasă de elevi, de prieteni) şi există un risc al multiplicării numărului de 
consumatori, al numărului de persoane care suferă împreună cu victima.  

Atitudinile pasive ale cadrelor didactice în faţa fenomenului sunt generate de: importanţa disciplinei 
de învăţământ pe care o predau, numărul mic de cazuri din şcoală, vârsta elevilor, apartenenţa la o “şcoală 
de elită”. 

În anul 2008, toţi elevii de gimnaziu au participat la un proiect european „Clase fără fumat”, sub 
coordonarea Centrului Regional de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog Bacău şi a Facultăţii de 
Medicină din Cluj. 

  În anul 2009, Direcţia de Sănătate Publică Bacău a implementat un proiect „Eu nu fumez”care şi-
a propus dezvoltarea de abilităţi personale şi prevenirea consumului de tutun în rândul elevilor şcolii 
noastre. 

 Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău a participat la Proiectul Naţional „Mesajul meu antidrog”, 
în anii şcolari 2007-2014 şi a câştigat numeroase premii la toate secţiunile şi diploma de excelenţă pentru 
activităţile organizate, devenind partener al Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, 
din 2010. Alte proiecte naţionale la care a participat şcoala pe teme antidrog: „Dependenţi de libertate”, 
„Tu eşti ceea ce contează!”, „DRUG FREE SMILE”. 

Şcoala „Spiru Haret” Bacău a iniţiat şi organizat etapa locală, judeţeană a secţiunii sport a concursului 
naţional „Mesajul meu antidrog” şi proiectul „Flori, sport nu droguri!”. 

În anul 2013, s-a desfăşurat un proiect iniţiat de elevii școlii „Spiru Haret” Bacău, „Scrisoarea celor 
şase elevi...”, (din echipa celor şase a făcut parte şi preşedintele elevilor, ales democratic, printr-un proiect 
unic, „Gimnaziul votează!”). Întreg proiectul s-a desfăşurat sub îndemnul: 

“ Alege să rămâi departe de etnobotanice! Semnează acest tabel dacă eşti de acord ca “magazinul 
de vise” de lângă Ateneu să fie închis ! De tine depinde acest lucru! Luptă împotriva celor care fură numele 
unei instituţii de cultură (Ateneu), copilăria colegilor tăi! Alătură-te proiectului elevilor claselor a VI-a C 
şi a VII-a B care vor în Bacău, doar un singur Ateneu!  



 

 

“Scrisoarea celor şase” în 1989 a influenţat cursul istoriei, “scrisoarea celor şase elevi” ai Şcolii 
cu Clasele I-VIII “Spiru Haret”, adresată domnului Prefect al judeţului Bacău va spulbera magazinele 
morţii !!!!” 

Am întrebat un elev (J.G.), la ce i-au folosit orele de consiliere antidrog, acesta mi-a răspuns imediat: 
“să-l împiedic pe prietenul meu să se drogheze”. Ţin să precizez la final, important la nivelul oricărei şcoli 
este echipa de cadre didactice, pentru ca acest elev să termine cu bine şcoala, să nu abandoneze, să câştige 
premiul I pe judeţ, la “Mesajul meu antidrog”, să decidă că este mai bine să participe de 1 Decembrie la 
Alba-Iulia, decât să participe la simularea unui examen naţional, i-a avut, foarte aproape de el, pe profesori: 
dirigintă, profesorul de religie, profesorul de istorie şi nu în ultimul rând pe consilierul şcolar.  

 
 



 

 

EVALUAREA INITIALA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: CIOBAN ALINA SILVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRIȚEI /SUCEAVA 

 
“Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de învăţământ, a 

activităţilor de instruire şi de educare.” 
Ion Holban 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, a triadei instruire-predare-

evaluare, ce presupune cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizării ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute cu ajutorul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea, rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor , pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar. Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru integrarea sa armonioasă în societate, 
pentru autonomie, autoeducație și autoevaluare. Învățătorul trebuie să stăpânească toate metodele și 
strategiile de evaluare, dar trebuie să știe să aleagă și să le aplice în funcție de particularitătile clasei de 
elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor de evaluare și notare va pune în valoare aspectul creativității, al 
gândirii critice ale elvilor și va contribui la formarea culturii generale, formarea abilităților, competențelor, 
atitudinilor, priceperilor și deprinderilor necesare integrării sociale a acestora. 

Cuvântul evaluare provine din latinescul evalesco, evalescere, evaliu care înseamnă a căpăta putere 
, a se întări, a se dezvolta (conform Dicționarului Latin- Român, autori: Ioan Nădejde, Amelia Nădejde 
Gesticone, Ed. Viață Românească, 1920). Conform explicației etimologice evaluarea este privită ca putere, 
ca întărire. Astfel, cel care este evaluat își întărește cunoștințele dobândite , iar evaluatorul este cel care are 
puterea de măsurare și de întărire a comportamentelor vizate. 

Evaluarea inițială (predictivă), spre deosebire de celelalte tipuri de evaluare, este acea evaluare care 
se realizaeză la începutul unui an școlar sau al unui ciclu de învățământ. Învățătorul trebuie să cunoască 
cantitatea și calitatea informațiilor pe care le deține elevul „la plecare„ pentru a putea să-și planifice o 
activitate de învățare ulterioară. Acest tip de evaluare are o funcție de diagnosticare. În acest sens, 
D.Ausubel 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.”(1981. p 27.) Acest tip de evaluare are 
o importanță foarte mare. Deoarece se realizează la începutul unui an școlar sau al unui ciclu de învățământ, 
evaluarea inițială ajută cadrul didactic să reconsidere planificarea, să revizuiască ritmul de parcurgere a 
materiei,să realizeze un program de recuperare pentru întreaga clasă și să aleagă metodele pe care urmează 
să le folosească în activitatea de predare-învățare. Aceasta reprezintă modalitatea esenţială de stabilire atât 
a conţinutului cât şi a participanţilor la programele recuperatorii. În mod analog, depăşirea substanţială a 
nivelului standardde performanţă va face posibilă organizarea programelor de îmbogăţire. Conţinutul 
acestor programe va putea fi însă optimizat şi în funcţie de rezultatele evaluărilor formative şi sumative 
practicate în procesul propriu-zis de învăţământ desfăşurat cu întreg colectivul de elevi. 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. 
Evaluarea inițiala se realizează de cele mai multe ori cu ajutorul probei scrise,a testului docimologic, dar 
aceasta se mai poate realiza și cu ajutorul altor metode de evaluare cum ar fi conversația de verificare.  

Interpretarea rezultatelor va fi urmată de adoptarea de măsuri cu caracter ameliorativ, în cazul 
evaluării initiale, aceste măsuri regasindu-se in următoarea proiectare didactică.  
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IMPORTANȚA ȘI NECESITATE EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘ. CIOBANU GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” BACĂU 
 
Evaluarea predictivă 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 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 feed-back 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 elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 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.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 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”. 
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ROLUL EVALUĂRII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ, CIOBANU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CONSTANTIN PĂUNESCU, IAȘI 

 
 Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, 

permițând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare și adoptarea măsurilor ameliorative.  

 Evaluarea inițială reprezintă evaluarea care are loc la începutul unui program didactic. Această formă 
de evaluare este importantă având o funcție diagnostică constând în determinarea a ceeea ce elevul are 
insuficient format în pregatirea lui și urmează să fie îmbunătățit. Este puncutl de la care se pleacă, ceea ce 
elevul nu și-a insușit suficient dar urmează să fie îmbunătățit. 

 Evaluarea continuă sau formativă are ca scop formarea elevului și a programului, se extinde de-a 
lungul întregului program pe fragmente mici.  

 Evaluarea sumativă sau cumulativă se produce pe părți mai mari de materie sau chiar la sfîsrșitul 
programului, vizând rezultatele elevilor pe aceste părți mari dar și definitivarea programului de învățare tot 
pe aceste dimensiuni. Această formă de evaluare are funcțiea de decizie prin notă care duce mai exact la 
selecția, certificarea și ierarhizarea elevilor pe baza rezultatelor obținute de ei. 

 Când vorbim de evaluare ne gândim la rezultatele școlare ale elevilor, la cunoștințele acumulate de-
a lungul anilor școlari, la dezvoltarea capacităților lor intelectuale, la modul de aplicare a cunoștințelor. 
Toate acestea duc la formarea trasăturoilor de personalitate și la formarea conduitelor elevilor. 

 Raportându-ne la derularea unei secvențe de învățare am putea desprinde trei funcții ale evaluării: 
-identificarea sau verificarea achizițiilor școlare; 
-perfecționarea, identificarea celor mai pertinente căi de instrucție și educație; 
-recunoașterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflați în formare; 
 Dacă ne raportăm la o clasă de elevi este indicat să ținem cont de trei funcții ale evaluării ca repere 

principale pentru reglarea acțiunilor educative: 
-orientarea deciziilor de natură pedagogică în vederea asigurării unui progres continuu în dezvoltarea 

elevului prin stabilirea celor mai bune căi de încorporare a cunoștințelor și deprinderilor; 
-informarea elevilor și părinților asupra stadiului formării și a progreselor actuale sau posibile; 
-stabilirea unei ierarhii prin atribuire în funcție de rezultatele obținute. 
 Evaluarea din perspectiva elevului este motivațională, stimulativă, de orientare școlară și 

profesională, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilități și de conștientizare a posibilițăților iar din 
perspectiva profesorului evaluarea este realizată pentru a ști ce a făcut și ce are de realizat în continuare. 

 Ca metode și instrumente de evaluare le reamintim pe cele tradiționale (probe orale, scrise, practice) 
și pe cele complementare (observarea sistematică a elevilor, investigația, proiectul, portofoliul, tema pentru 
acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea). Practica docimologică de la noi și din alte părți demonstrează 
că nu se poate renunța la probele tradiționale sau la cele complementare. Mizăm așadar pe o complementare 
optimă dintre cele două tendințe metodologice și nu pe o folosire unilaterală, exclusivă, concurențială a 
acestora. Totuși metodele complementare permit profesorului să adune informații asupra derulării activității 
sale utilizând instrumente pe specificul situațiilor instructiv educative. 

 Dacă ne referim la probele orale ca formă de evaluare observăm faptul că : 
- anumite situații pot influența obiectivitatea evaluării atât din perspectiva profesorului cât și din 

perspectiva elevului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor de la un elev la altul, variația 
comportamentului evaluatorului la fel cum starea emoțională a elevului în momentul raspunsului 
influențează performanța acestuia din punct de vedere al calității prestației sale. 

-consumul mare de timp având în vedere faptul că elevii sunt evaluați fiecare separat. 
Totuși avantajul evident al probelor orale constă în aceea că evaluarea devine și o activitate de 

învățare, întărire, sistematizare și aplicare a cunoașterii captate de elevi.  
 Dacă ne referim la probele scrise acestea au unele avantaje precum: 
-posibilitatea evaluatorului de a emite judecăți de valoare mult mai obiective, întemeiate pe existența 

unor criterii de evaluare clar prestabilite; 



 

 

-posibilitatea elevilor de a-si elabora independent răspunsul, reflectând cunoștințe și capacități 
demonstrate într-un ritm propriu. 

 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. 

 După cum arată Vasile Pavelcu (1968) o bună evaluare nu urmărește numai verificarea informației 
acumulate de elevi ci și capacitatea acestora de a folosi cunoștințele asimilate deja în situații variate.  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 PROF. CIOBANU TINEL 
 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE PETRESCU 

 
 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. 

 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 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: CIOBOTARU AMALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIVEZI 
 
„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, este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii mintale şi acţionale, intelectuale, 

atitudinale, afective în cadrul căreia se precizează: conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; în ce 
scop şi în ce perspectivă se evaluează; 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” (Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6 ani, 
2008, p.84). 

Conform lui Alain Kerlan evaluarea reprezintă o concepţie sistematică şi operatorie pornind de la mai 
multe întrebări cheie: 

 pentru ce se face? (ceea ce pune în evidentă – funcţii ale evaluării); 
 în raport cu ce? (destinatarii evaluării); 
 ce? (ce se evaluează); 
 cum? (instrumentele şi procedurile de evaluare). 
B. Bloom înţelege evaluarea ca „formulare, într-un scop determinat, a unor judecăţi asupra valorii 

anumitor idei, lucrări, situaţii, metode, materiale etc.” 
Evaluarea educaţională este activitatea didactică prin care se măsoară randamentul şcolar; 
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 și 
aptitudinilor profesorului. Ea este deosebit de importantă, deoarece pe baza rezultatelor pe care le oferă, 
profesorul poate să regleze și să amelioreze activitatea didactică; de asemenea, pentru elevi evaluarea este 
importantă, deoarece în urma ei aceștia vor ști cum au lucrat și ce mai au de făcut spre a-și îmbunătăți 
rezultatele. Dacă este făcută eficient, evaluarea arată profesorului măsura în care au fost atinse obiectivele 
propuse, îl ajută să facă o diagnoză a progresului elevilor și să regleze activitățile acestora în funcție de 
posibilitățile lor. Pentru perioada de evaluare, profesorul va întocmi planificări calendaristice în care 
evaluarea trebuie să aibă obiective clar definite și moduri eficiente de investigare a rezultatelor școlare 
pentru fiecare elev și pentru conținuturile care vor fi evaluate.  

Evaluarea are ca procese componente: măsurarea (ce a învăţat copilul) şi aprecierea ce cuprinde: 
predicţia (nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor şi în special pentru intrarea în 
şcoală) şi diagnoza (ce anume frânează dezvoltarea copilului). 

După modul de integrare în procesul de învăţământ, distingem următoarele moduri/ tipuri de evaluare 
(I.T. Radu, C. Cucos, D. Potolea- M. Manolescu): 

 Evaluarea iniţială, realizată la debutul unui program de instruire; 
 Evaluarea formativă(continua), realizată pe parcursul programului şi integrată acestuia; 
 Evaluarea sumativă, cumulativă, realizată la finalul programului. 
Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează, în principal: 

identificarea condiţiilor în care elevii pot sa 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. 

Modalităţi de realizare a evaluarii inițiale sunt:  
 probele orale 
 probele practice 
 testele de cunoştinţe 
 Avantaje 



 

 

 Oferă profesorului, cât şi copilului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). 

 Ajută la planificarea demersului 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 este facilă pentru determinarea cauzelor lacunelor copilului  
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PROF. CIOCAN CARMEN- 

COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 
 
Importanța evaluării inițiale , metode, tehnici și strategii aplicate pentru realizarea evaluarii 

inițiale 
Evaluarea iniţială, care se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de instruire 

în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică nivelul 
achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa de învăţământ respectivă. Informaţiile obţinute în urma realizării unei 
evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora 
la posibilităţile elevilor sau a iniţierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare. 

Evaluarea cunoştinţelor elevilor, a priceperilor şi deprinderilor prezintă importanţă deosebită atât 
pentru profesor pe care îl informează despre modul de înţelegere a materialului, calitatea cunoştinţelor, 
despre abilităţile elevilor cât şi pentru elevi, aceasta constituind o formă de autocontrol şi de aici 
cointeresarea în învăţare. Ca urmare verificarea trebuie să fie sistematică ,permanentă iar aprecierea 
obiectivă. Astfel se poate face o comparaţie, o corespondenţă dintre ceea ce s-a realizat faţă de ceea ce s-a 
intenţionat. Evaluarea educaţională este procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, 
a datelor specifice privind evoluţia şi/sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de interpretare 
contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosită în diverse moduri specificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare. 

Evaluarea 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. 

Sunt câteva întrebări la care ne dorim să răspundem ca și cadre didactice, întrebări la care căutăm 
continuu noi răspunsuri. 

De ce evaluăm ? Evaluăm pentru a îmbunătăți performanțele elevilor, pentru cunoașterea progresului 
celor evaluați. 

 Ce evaluăm? Se încearcă evaluarea cunoștințelor, deprinderilor elevilor, progresul școlar. 
 Pe cine evaluăm? Se evaluează elevii clasei. 
Cu ce scop evaluăm? Este clar scopul sumativ al nevaluării și are ca scop reglarea activității în viitor. 
Cum evaluăm? În acest caz demersul evaluativ este parcurs prin probă scrisă, și observare directă; 
 Când evaluăm? În toate momentele este bine și corect să se facă evaluare. 
 Cu ce evaluăm? Cu instrumente de evaluare orală sau scrisă;  
Instrumente de evaluare sunt probe de evaluare gândite, proiectate, administrate/ comunicate şi 

corectate de către profesor. Ele sunt stabilite în funcţie de conţinuturile de învăţat şi de obiectivele propuse, 
pentru a testa şi evalua performanţele elevilor .  

Cine beneficiază de rezultatele învățării? Beneficiarii rezultatelor evaluării vor fi elevii și profesorii-
evaluatori. 
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 IMPORTANTA EVALUARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

EDUCATOR- CIOCAN ELENA 
 
 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.  

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 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.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.  

 



 

 

SCOPUL SI IMPORTANTA EVALUARII 
 

PROF. CIONCA OANA 
GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA JUD.MEHEDINTI 

 
 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: 

 - 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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CIOREA FLORENTINA 
GRĂDINIȚA ,, 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 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.  

Metodele și tehnicile de evaluare pot fi tradiționale sau alternative : 
probe scrise ( fișe cu sarcini) ;  
probe orale și probe practice ; lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor ; aprecierile verbale, 

autoevaluarea ; 
jocurile didactice, de rol și serbările; 
obervările directe/sistematice în timpul activității și înregistrarea lor; 
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. 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; 

lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități 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;  
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CÎRJAN TAMARA 

C. N. E ,,THEODOR COSTESCU’’, DROBETA TURNU SEVERIN 
 

Plecând de la ideea necesităţii corelării proceselor de predare şi învăţare cu cele de evaluare în 
activitatea didactică, am abordat şi problematica strategiilor de evaluare interactivă, motivând importanţa şi 
funcţiile evaluării. Tehnicile de modernizare a practicii evaluative în şcoală au în vedere mai întâi 
promovarea concepţiei conform căreia evaluăm pentru a vedea ce ştie elevul, nu ce nu ştie, urmărind care 
sunt progresele lui faţă de stadiul anterior. Susţin, astfel, valorizarea aspectelor pozitive menite să 
încurajeze o nouă învăţare, concomitent cu prescrierea unor programe compensatorii de remediere a erorilor 
şi a lacunelor descoperite. Prin evaluare nu trebuie să vânăm greşelile elevilor, căci astfel vom atrage o 
percepţie negativă asupra procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Strategiile interactive de evaluare constau în implicarea elevului în procesul propriei evaluări, 
stimulând reflecţia personală asupra propriei activităţi de învăţare, conştientizând erorile şi modalităţile de 
acoperire a lacunelor. Aceste strategii pun accentul pe dezvoltarea capacităţilor autoevaluative şi stimularea 
încrederii în sine şi în propriile puteri.. 

Metodele de evaluare interactivă combinate cu formele de organizare (frontal, microgrupuri, 
individual) cuprind: metoda 3/2/1, studiul de caz, harta conceptuală de grup, portofoliu de grup, metoda 
R.A.I., proiectul de grup, investigaţia, autoevaluarea, jurnalul reflexiv, harta conceptuală individuală, 
portofoliul individual şi proiectul individual. 

În continuare, prezint câteva dintre aceste metode complementare de evaluare Portofoliul – reprezintă 
cartea de vizită a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul la o anumită disciplină, de-
a lungul unui interval mai lung de timp (un semestru sau un an şcolar). Exemple de componente ale unui 
portofoliu: eseuri, referate, proiecte de cercetare, studii, recenzii, baterii de teste, sinteze, probleme şi 
exerciţii etc. Toate acestea permit evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor intelectuale, convingerilor, 
atitudinilor, competenţelor specifice.  

Conţinutul portofoliului, termenele de execuţie, criteriile de evaluare şi notare finale se comunică 
elevilor de la început. La disciplinele industriei alimentare, metoda portofoliului este perfect aplicabilă 
pentru toate categoriile de elevi.  

Exemplu: Un portofoliu la modulul „Materii prime şi materiale în industria alimentară”, clasa a- IX-
a, ar putea să conţină: fişă de apreciere a condiţiilor de calitate a produselor, proces verbal de degustare, 
extrasuri din STANDARD, scara de punctaj pentru alimentele analizate senzorial, eseuri, aplicaţii realizate, 
lucrări prezentate la cercurile pe discipline şi la manifestări ştiinţifice, referate, fişe de observaţii ale 
activităţii de echipe, proiecte, autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului, caietul de notiţe, 
comentarii suplimentare ale profesorului, ale altor grupuri, de exemplu părinţii. 

Evaluarea portofoliului se realizează prin calificative (tabelul 6.2): 

Tabelul 6.2. Criterii de apreciere a portofoliului 

Criterii de apreciere Da Parţial Nu Observaţii 
Prezentare:     



 

 

- evoluţia evidenţiată faţă de prima prezentare a 
portofoliului (dacă este complet, estetica 
generală). 
Rezumate: 

- cu ceea ce a învăţat elevul şi cu succesele 
înregistrate; calitatea referatelor; concordanţa 
cu temele date; cantitatea lucrărilor. 

    

Lucrări practice : 

- adecvarea la scop; 

- eficienţa modului de lucru; 

- rezultatul lucrărilor practice; 

 - dacă s-a lucrat în grup sau individual; 

- repartizarea eficientă a sarcinilor. 

    

Reflecţiile elevului cu privire la diferite părţi ale 
portofoliului 

    

Cronologie     

Autoevaluarea elevului: 

- autoevaluarea activităţilor desfăşurate; 

- concordanţa scop-rezultat; 

- progresul făcut; 

- nota pe care crede că o merită. 

    

Alte materiale: 

- calitatea acestora; 

- adecvarea la tema propusă; 

- relevanţa pentru creşterea aprecierilor.  

    

 

Raportul de evaluare are în vedere toate produsele elevilor şi, în acelaşi timp, progresul înregistrat de 
la o etapă la alta. El se substituie tot mai mult modului tradiţional de realizare a bilanţului rezultatelor 
elevilor prin media aritmetică săracă în semnificaţii privind evoluţia şcolară a acestuia. 

Notarea termenilor cheie aleşi pentru portofoliu poate lua forma următoare : 

 Criterii de notare a termenilor cheie aleşi pentru portofoliu 

NUMĂRUL DE PUNCTE CRITERIILE 

20  Atingerea tuturor termenilor cheie 



 

 

10  Înregistrarea acestora în timp util 

15  Originalitatea aptitudinilor 

20  Raţionamente superioare implicate 

15  Relaţii cu alte materii 

20  Reflecţia personală 

100 TOTAL 

 

Avantajele folosirii portofoliului: 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; dezvoltă capacitatea elevilor 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. 

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 metodă 
complementară 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 pentru autoevaluare şi ca modalitate de reflecţie asupra învăţării. Poate fi considerat în acelaşi timp 
un instrument complementar folosit de profesor în aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în 
echipă, pe elaborarea de proiecte ample de cercetare. De asemenea, portofoliul este compatibil cu instruirea 
individualizată ca strategie centrată pe stiluri diferite de învăţare. Prin complexitatea informaţiei pe care o 
furnizează, sintetizând activitatea elevului de-a lungul timpului (un semestru, an şcolar sau ciclu de 
învăţământ), portofoliul poate constitui etapă integrantă a unei evaluări sumative. 

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ING. CÎRSTEA IOANA-SPS BISTRIȚA 

 
 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.Evaluarea 
inițială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se 
recomandă reportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Evaluarea inițială are drept scop cunoașterea potențialului de învățare al elevului la începutul 
programului de instruire, la intrarea în învățământul tehnic.  

Eterogenitatea pregătirii elevilor, asigurarea „continuității” în formarea/dezvoltarea competențelor si 
nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităților elevului reprezintă condiții ale proiectării 
evaluării inițiale/ predictive. 

Obiectul evaluării inițiale îl constituie acele competențe formate anterior si care reprezintă premise 
pentru dezvoltarea competențelor specifice domeniului de calificare. Competențele formate anterior, formal 
sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea programului de învățare centrată pe elev astfel încât la finalul 
parcurgerii modulelor, fiecare elev să-si fi dezvoltat integral competențele prevăzute în cuprinsul acestora. 

Scopul evaluării inițiale este cu atat mai bine atins, cu cat 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 trezita motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.Implica emoții, mai ales că rezultatele ei nu se trec în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv daca elevii au 
pregătirea necesară crearii premizelor favorabile unei noi învățării. 

 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. 

 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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*Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
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PROFIL DU GROUPE CLASSE 
DEMARCHE D'EVALUATION DIAGNOSTIQUE EN DEBUT D'ANNEE 

SCOLAIRE 
 

PROFESOR CIRSTEA SILVIA,  
COLEGIUL NAȚIONAL « IENACHIȚA VACARESCU » TARGOVIȘTE 

 
Établir son profil de salle de classe, c'est d'abord et avant tout prendre le temps de regarder les élèves 

qui nous sont confiés et que nous serons appelés à faire cheminer au courant de la prochaine année scolaire. 
Il est très important de prendre le temps de découvrir où l'élève se situe par rapport aux apprentissages 
prévus au programme ainsi que par rapport à la norme. C'est en d’autres mots, une évaluation diagnostique 
que l'on prend le temps de faire afin d'offrir un accompagnement ou des situations d'évaluation formative 
qui permettront à l'élève d'aller plus loin dans sa démarche d'apprentissage. C'est aussi le déclencheur qui 
nous permet de personnaliser notre programmation et notre intervention pédagogique pour rendre plus 
accessibles les attentes et les contenus d'apprentissage à l'étude. 

L’évaluation diagnostique c'est aussi prendre le temps de décoder les intérêts, les forces et les 
faiblesses des élèves. Ceci nous permet de développer des thématiques plus appropriées, d'offrir des projets 
personnels authentiques et significatifs pour le jeune, de bâtir sur les forces ou les talents particuliers de 
l'élève pour le valoriser et l'amener à partager davantage avec ses compagnes et ses compagnons de classe. 

L'évaluation diagnostique du début d'année est donc primordiale. L'enseignante ou l'enseignant, 
l'élève et les parents sont appelés à jeter un regard sur la situation actuelle, à réfléchir sur les activités à 
venir, à se fixer des objectifs afin de rendre l'année scolaire qui s'amorce très enrichissante et signifiante 
pour toutes et tous. C'est le temps d'établir un partenariat, de bâtir des liens professionnels solides et d'établir 
un climat de confiance et de respect avec notre clientèle. 

La meilleure façon d'y arriver : respecter les différences, accepter les élèves là où ils et elles sont 
rendu(e)s dans leur cheminement tout en se souciant d'abord et avant tout de leur offrir des défis qui les 
amèneront à cheminer et à pousser plus loin. 

La démarche qui nous est proposée vise aussi le respect des différences chez les enseignantes et les 
enseignants, elle propose diverses façons de cheminer ou d'aller plus loin tout en invitant à la réflexion 
personnelle face aux actions pédagogiques que nous serons appelés à poser. 

Voici les étapes les plus importantes à suivre dans l'élaboration du profil de notre salle de classe. Il 
est important de bien vivre ces différentes étapes afin de nous permettre d'avoir un portrait complet de notre 
réalité de salle de classe de façon à bien gérer les différences et à offrir un enseignement adapté aux divers 
besoins de nos élèves. En plus du test classique que nous faisons passer à notre groupe classe en début 
d’année scolaire, il faudrait aussi penser à parcourir ces quatre étapes qui nous permettront de mieux cerner 
le profil de nos élèves. 

PREMIÈRE ÉTAPE 
Connaître nos élèves 
Le profil socio-affectif - L'autoportrait 
À cette étape, il est important de prendre le temps de faire l'étude des développements affectif, social 

et personnel des élèves. Différents outils pourront être utilisés afin de nous aider à identifier les composantes 
essentielles à évaluer. Il existe plein d'activités spécifiques nous sont faites pour nous aider à décoder les 
intérêts, les forces ou les talents de nos élèves. 

L'historique scolaire 
C'est à cette étape que nous sommes invités à prendre connaissance du vécu de nos élèves. En faisant 

l'étude de l'historique de notre groupe classe nous pourrons par la suite identifier les besoins particuliers 
des élèves, prendre connaissance des rapports d'évaluation, des recommandations ou de tout autre 
renseignement pertinent. Une fiche contrôle nous permet de faire l'étude des documents qui peuvent nous 
donner des renseignements importants. 

 Le profil académique 
Le profil académique nous permet de tracer le portrait de notre groupe classe dans le domaine du 

français. C'est à cette étape que nous pouvons déterminer où se situent nos élèves en communication orale, 



 

 

en lecture, en écriture du français… Ces données nous permettront de bien répondre aux attentes et aux 
contenus d'apprentissage des programmes cadres, d'assurer un suivi aux recommandations issues de 
l'évaluation systémique et pour certaines et certains, d'apporter les changements souhaitables. 

DEUXIÈME ÉTAPE 
Identifier les forces et les besoins 
La compilation des données est importante pour permettre d'identifier les forces et les besoins du 

groupe classe. Il faut bien adapter les activités et les outils aux différents styles de gestion de classe. Les 
données recueillies nous permettent de faire la synthèse des données tout en notant les besoins particuliers 
de certains élèves. 

TROISIÈME ÉTAPE 
Planifier nos actions pédagogiques 
Suite à l'identification des forces et des besoins pour l'ensemble du groupe ainsi que pour certains cas 

particuliers, il est très important de planifier des actions pédagogiques qui nous permettront d'adapter notre 
enseignement et notre programmation. Suite à cette étape nous pouvons nous proposer des activités qui 
nous aideront à identifier les actions les plus importantes et à les situer dans notre démarche d'enseignement. 

QUATRIÈME ÉTAPE 
Faire l'inventaire des ressources 
Après avoir identifié les besoins de notre groupe classe et planifié les actions pédagogiques 

nécessaires, il est important que nous prenions un moment pour vérifier si les ressources qui sont à notre 
disposition sont suffisantes. Il faut tenir compte de toutes les ressources disponibles (programmes-cadres, 
collections et outils pédagogiques, matériel audio-visuels, ressources humaines, centre de ressources, 
logiciels et autres).  

Faire une évaluation diagnostique du groupe classe est une activité beaucoup plus complexe qu’on 
ne l’imagine, ce n’est pas un simple contrôle passé au début de l’année scolaire, c’est une véritable étude 
qui débouche sur des décisions lourdes de conséquences quant au progrès et au développement de nos 
élèves. 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. CÎRSTESCU MARIANA 
GRĂDINIŢA CU P.P.,,VIS DE COPIL”TG-JIU 

 
 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.  

 Activitatea didactică modernă este centrată pe demersuri intelectuale interdisciplinare şi afectiv-
emoţionale, educatoarea urmărind realizarea unor obiective interdisciplinare, ca de exemplu:  

- să culeagă informaţii despre o temă dată; 
- să identifice; 
- să rezolve probleme diferite; 
- să realizeze conexiuni.  
 Astfel, obiectivele evaluării trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele interdisciplinare ale actului 

predării.  
 1.Metoda Turul galeriei 
 Este o metodă participativă ce poate fi folosită pentru interevaluarea produselor unei activităţi de 

grup.Se realizează postere cu tema propusă şi se afişează.Grupele se deplasează pa la toate posterele ,le 
citesc cu atenţie îşi notează întrebările pe o foaie ce o etaşează posterului.În etapa următoare fiecare grupă 
răspunde întrebărilor sau adduce argumente/informaţii suplimentare. 

Pri această metodă: 
-copiii participă activ la fiecare etapă; 
-se solicită copiilor să aplice ceea ce au învăţat; 
-se exersează atitudini deschise şi creative în grup; 
-se solicită judecarea calităţii informaţiilor şi a lucrărilor realizate. 
 Utilizând această tehnică de evaluare, educatoarea poate antrena grupurile, reactualiza cunoştinţele 

copiilor şi poate evalua capacităţi şi deprinderi specifice preşcolarilor.  
 2. Diagrama Venn 
 Selecteaza asemănările dintre două noţiuni, fenomene, personaje, etc. se pot desena/forma două 

cercuri suprapuse parţial (pentru asemănări) în care să se pună de exemplu imagini specifice pentru Scufiţa 
Roşie şi Albă ca Zăpada, iar pe partea de intersecţie a cercurilor să se afle trăsături comune. Astfel, metoda 
se poate utiliza pentru evaluarea noţiunii de copil, fetită-băiat, pentru anotimpuri, fenomene, animale 
sălbatice-domestice, etc. Modul în care noi folosim această metoda sau elemenete ale acesteia este de 
împărţirea unor personaje, de ex. după trăsături: personaje pozitive/bune şi negative/rele.  

 3.Ghicitorile  
 Stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, descriere şi 

evaluare, inteligenţele multiple, iar copiii au ocazia să aplice în situaţii noi ceea ce au învăţat.  
În activitatea cu preşcolarii, educatoarea poate utiliza diferite tipuri de ghicitori:  
- ghicitori – descriere , folosite în povestiri, observări, descrieri, jocuri; 
- ghicitori – analiză, folosite în observări; 
- ghicitori de comparaţie, folosite în jocuri didactice, povestiri, lecturi ; 
- ghicitori de generalizare, folosite în observări, lecturi după imagini, poveşti create; 
- ghicitori literare; 
- ghicitori musicale; 
- ghicitori eliptice,; 
- ghicitori cu rimă.  
 Ca metode interactive de evaluare, ghicitorile pot fi folosite cu succes în evaluarea formativă, dar şi 

în evaluarea sumativă ( concursuri , de ex. „Câştigă cel mai isteţ”, „Răspunde repede şi bine!” ).  
 Metodele alternative de evaluare au valoare formativă, prin faptul că oferă posibilitatea copilului de 

a arăta ce ştie, dar mai ales ce ştie să facă; atât educatoarea, cât şi preşcolarii au o imagine permanent 



 

 

actualizată asupra performanţelor copiilor, asigură un demers interactiv actului de predare-învăţare, 
raportându-se la nivelul psihologic al preşcolarilor, prin individualizarea sarcinii de lucru.  

 În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formele 
tradiţionale, îmbogăţind practica evaluativă. Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt înlăturate definitiv, 
ci sunt completate şi susţinute în procesul evaluării de metodele alternative. Deoarece ambele tipuri de 
metode prezintă atât avantaje, cât şi limite şi 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, deobiectivele urmărite. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ CU PREȘCOLARII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CÎRȚ – URSUȚ NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 46 ORADEA JUD BIHOR 
 
 ’’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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EVALUAREA INITIALA IN EDUCATIE FIZICA 
 

SCOALA GIMNAZIALA ” NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI 
PROF. CISTENOIU MIHAELA 

 
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. 
Functiile evaluarii. 
1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 
2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti.  
3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus - eventual - la o eficienta necorespunzatoare a 

actiunilor. 
4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului 

instructiv-educativ. 
5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al 

pregatirii sale. 
6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului procesului instructiv-educativ, pentru 

a sti ce au facut si ce au realizat. 
Formele evaluarii. 

*Evaluarea predicativa (initiala) 

*Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul 
preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita 
cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. 

-Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar 
(alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), 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 (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 

2. Evaluarea continua (curenta) 
Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în 

fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire 
de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa 
caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o 
face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament. 

3. Evaluarea sumativa (finala) 
Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire 

si cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistenta, jocul sportiv. Se finalizeaza de regula 
cu notarea elevilor. 

Continutul evaluarii. 
Presupune 3 faze : verificarea, aprecierea, notarea. 
1. Verificarea. 
Este procesul prin care subiectul executa o proba. Natura probelor este diferita. Uneori proba este 

însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. 
În E.F., predomina verificarea practica, care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce 

se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. 
2. Aprecierea. 
Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). Se 

utilizeaza atât aprecierea verbala, care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
si utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este conditionata de natura probei la care 



 

 

este verificat elevul. Daca probele sunt masurabile, aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. Daca 
probele nu sunt masurabile, aprecierea poate sa capete influente subiective, depinde de competenta 
profesionala, experienta didactica, nivelul de cunoastere al modelului E.F.S. 

3. Notarea. 
Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. Se materializeaza prin acordarea de 

note sau calificative. 
Criterii de evaluare. 
Decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem. 
Performanta motrica, rezultatul probelor de control masurabile. 
Progresul realizat de subiect. 
Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. 
Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. 
Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însusite. 
Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. 
Atitudinea elevului fata de E.F.S. (frecventa la lectii, participarea la actiunile competitionale sportive, 

modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, 
PION IMPORTANT ÎN PROCESUL DE PROIECTARE DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CISTIAN MIHAELA-ROXANA 

LICEUL DE INFORMATICĂ TIBERIU POPOVICIU, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă a procesului de învăţământ, 

deoarece orice act educaţional implică, în mod direct sau indirect, evaluarea. 
Ca act didactic complex, integrat organic în procesul instructiv-educativ, evaluarea didactică vizează 

practic cunoaşterea efectelor acţiunilor desfăşurate, pentru ca pe baza informaţiilor obţinute, aceste acţiuni 
să poată fi ameliorate în timp. Astfel, evaluatorul îşi propune să obţină şi să valorifice informaţii referitoare 
la o serie de aspecte, în condiţiile valorificării anumitor resurse ale activităţii didactice şi vizează, în 
principal, următoarele: 

• obţinerea de informaţii despre prestaţia elevilor: 
o descrierea calitativă şi cantitativă a abilităţilor, a capacităţilor lor intelectuale, practice şi 

comportamentale; 
o elaborarea unor judecăţi de valoare în legătură cu acestea, respectiv în legătură cu concordanţa 

dintre performanţele dobândite şi cele anticipate o dată cu formularea obiectivelor operaţionale. 
• Obţinerea de informaţii despre prestaţia cadrului didactic: competenţele pe care acesta le posedă; 
• Obţinerea de informaţii despre programul educativ şi despre curriculum-ul educaţional: despre 

calitatea, pertinenţa şi eficienţa acestora; 
• Valorificarea tuturor informaţiilor în vederea emiterii unor judecăţi de valoare; 
• Adoptarea de decizii referitoare la viitoarele demersuri educaţionale. 
Specialiştii în teoria şi practica evaluării au propus mai multe posibilităţi de clasificare a evaluării. 

După criteriul dimensiunii temporale a acţiunii de evaluare, aceasta poate fi: 
 Evaluarea iniţială; 
 Evaluarea continuă (de progres, pe parcurs): evaluare formativă, care presupune verificarea 

permanentă a rezultatelor şcolare, pe tot parcursul procesului de instruire. 
 Evaluarea sumativă (cumulativă, de bilanţ): se realizează la finalul unei etape de instruire, la 

finalul unei unităţi de învăţare, al unui an şcolar etc. În aplicarea acestei forme de evaluare, se realizează 
compararea rezultatelor înregistrate cu cele obţinute la începutul perioadei de instruire. De asemenea, este 
necesară raportarea rezultatelor la obiectivele operaţionale urmărite pe parcursul perioadei de instruire.  

Evaluarea inițială stabileşte nivelul de pregătire al unui elev la începutul unei perioade (an şcolar, 
semestru, unitate de învăţare). Reprezintă un punct de plecare în procesul de proiectare didactică.  

Evaluarea inițială de la începutul anului școlar urmărește a observa ce și cât a uitat elevul în timpul 
vacanței de vară. Pentru a oferi date cât mai apropiate de realitate, aplicarea probei de evaluare trebuie să 
aibă loc în primele zile de școală, înaintea recapitulării inițiale. De asemenea, proba de evaluare poate fi 
evaluarea finală aplicată la finalul anului școlar încheiat anterior. Astfel, cadrul didactic poate compara 
nivelul de cunoștințe pe care elevul l-a avut la finalul anului școlar încheiat, cu cel de la începutul anului 
școlar nou. În acest mod se poate observa mai ușor ce știa elevul, ce știe în prezent și implicit care sunt 
cunoștințele pe care le-a uitat, care este nivelul de la care trebuie proiectată recapitularea inițială.  

Strategiile de evaluare reprezintă manierele operaţionale de stabilire a : 
o formelor şi tipurilor de evaluare; 
o metodelor, tehnicilor şi probelor de evaluare, a modalităţilor de îmbinare a acestora şi a 

momentului/ momentelor în care acestea se aplică, în conformitate cu obiectivele educaţionale urmărite şi 
cu conţinuturile selectate; 

o descriptorilor de performanţa, baremelor, sistemelor de notare. 
Metodele de evaluare reprezintă căi, instrumente, prin intermediul cărora, evaluatorul primeşte 

informaţii cu privire la randamentul şcolar al elevilor, cu nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, prin raportare 
la obiectivele propuse li conţinuturile ştiinţifice. 

Tehnicile de evaluare reprezintă formele concrete pe care le îmbracă metodele, modalităţi concrete 
prin care se declanşează obţinerea de răspunsuri la itemii formulaţi. 



 

 

Ex. tehnica elaborării răspunsului, tehnica răspunsului la alegere/ cu alegere multiplă etc. 
Tehnicile presupun utilizarea de probe de evaluare/ instrumente de evaluare, pentru a putea fi pusă în 

practică.  
Probele de evaluare/ instrumentele de evaluare sunt grupaje de itemi proiectate, administrate/ 

comunicate şi corectate de către profesor. Acestea se stabilesc în funcţie de conţinuturile învăţării, de 
obiectivele propuse.  

Metodele de evaluare se clasifică în două categorii: 
*metode tradiţionale de evaluare 
*metode alternative/ complementare de evaluare 
Metode tradiţionale de evaluare sunt: 
* Evaluarea orală: 
- numită frecvent şi ascultarea elevilor; 
- se evaluează un număr de 3-5 elevi, restul fiind solicitaţi să participe activ prin completări aprecieri, 

soluţii inedite etc. 
- variante ale metodei: prin expunerea cunoştinţelor de către elev sau prin întrebări şi dialog profesor 

– elev;   
*Evaluarea scrisă: se realizează cu ajutorul testelor scrise de evaluare, care le solicită elevilor 

elaborarea, exprimarea în scris a ideilor şi tratarea în scris a sarcinilor de lucru.  
În concluzie, putem afirma faptul că evaluarea în ansamblul ei este considerată în didactica modernă 

un proces, o activitate complexă, etapizată, desfăşurată în timp, cu caracter dinamic şi flexibil, orientată de 
scopuri şi obiective bine delimitate. E a permite monitorizarea şi verificarea stadiului atins în învăţare şi 
cunoaştere, în perfecţionarea procesului curricular, în corectarea greşelilor şi înlăturarea disfuncţiilor, în 
construirea şi reconstruirea curriculum-ului şi, nu în ultimul rând, în stimularea şi promovarea 
autocunoaşterii şi autoevaluării.  

 
Bibliografie 
* Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a, Bucureşti, 2004; 
*M. Bocoş, D. Jucan, Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 2008 
*Biblioteci virtuale 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CATANA MAGDALENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POBORU 
 
 Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate și interpretate 

informațiile privind potențialul de funcționare, starea și funcționarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informațiile obținute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite și fundamentarea deciziilor ce 
urmează a fi adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și funcționării sistemului. 

 Evaluarea este ultima etapă, activitate fundamentală a procesului de învățământ, care este un proces 
de autoreglare. Cu evaluarea se încheie circuitul predare - învățare. Prin evaluare profesorul obține 
informațiile strict necesare privitoare la rezultatele activității de învățare ( cunoștințe, priceperi, desprinderi, 
capaciăți) și ca urmare, reglează activitatea următoare în vederea obținerii unor performanțe superioare. 
Cunoașterea performanțelor obținute la un moment dat, a eventualelor lacune, a cauzelor acestora constitue 
indicatorii care stau la baza aprecierii profesorului. 

 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 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 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 sau la începutul 
unei lecții. 

 Verificarea orală se realizează mai ales, prin intrebări – răspunsuri și prin îndeplinirea unor sarcini 
de lucru, oral sau în scris (la tabla). Verificarea orală se întrepătrunde cu demersurile de predare – învatare 
încât, adesea, funcțiile de instruire și cea de evaluare nu pot fi disociate. Din cauza fidelității si validității 
scăzute, verificarea orală nu se recomanda în examenele concurs, fiind înca frecvent utilizata în examenele 
semestriale/anuale și în examenele de certificare. 

 Metodologia verificării orale impune cerințe referitoare la formularea întrebărilor, elaborarea 
răspunsurilor, frecvența examinării, extinderea verificării de la informația asimilată de elevi și a posibilității 
de a reda, la capacitatea de a opera cu aceste cunoștințe, de a le transfera noi contexte. 

 Probele scrise sunt utilizate la majoritatea disciplinelor de învățământ și la toate nivelurile de 
școlaritate. Reprezintă o modalitate mai economică de verificare deoarece permit ca într-un timp relativ 
scurt să se verifice randamentul unui număr mare de elevi. În învățământul preuniversitar se utilizează : 
probele curente cu durata scurtă, probele de evaluare periodică și tezele semestriale. Mulți autori constată 
că probele scrise nu sunt desprinse de activiatea de predare/învațare, ci constituie momente ale acesteia, 
având o certă valoare formativă, contribuind la reglarea și perfecționarea procesului de învățământ. 

 Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștinte 
teoretice, precum și a nivelului de dezvoltare a deprinderilor și a priceperilor de ordin practic. În didactica 
actuală se pune accent pe trecerea progresivă de la “a ști”, la “a ști să faci” și la “a ști să fii”. 



 

 

 Rezultatele educaționale care evidențiază capacitățile de aplicare, privesc mai ales unele discipline 
aplicative și pe cele care cuprind conținuturi cu caracter experimental. Asemenea obiective sunt prezente 
și în disciplinele socio-umane, multe obiective pedagogice reprezentând o combinație de intenții 
psihomotorii și cognitive, uneori chiar afectiv-atitudinale. Se evaluează atât procesul, cât și produsul. 
Practica educațională evidențiază că atât în situații de examinare curentă, cât și în situații de examen, 
probele practice sunt puțin utilizate, deși oferă posibilitatea elevilor de a-și proba competențele generale, 
cât și pe cele specifice, aplicative, capacitatea de a utiliza instrumente de lucru, capacitatea de a înregistra 
și interpreta rezultatele. 

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 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 . 

 
 



 

 

DE CE SUNT IMPORTANTE TESTELE INIȚIALE 
 

PROF. CĂTĂNESCU IOANA-SIMINA 
LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI NOVAC” ORAVIȚA 

 
 Acest tip de teste fac trecerea de la vacanță la stresul obișnuit de la școală. Ele sunt primele care se 

dau începând, de obicei, cu a doua săptămână de școală și ne “ne trezesc la realitate”. 
 Chiar dacă „pe vremea noastră” nu am avut astfel de teste, de recapitularea de la începutul anului 

școlar nu am scăpat la nicio materie. Când reveneam la școală, la absolut toate materiile, toată lumea, de la 
mic la mare, făcea recapitularea materiei. 

 Dar, totuși, de ce sunt testele inițiale importante? 
 Voi încerca să răspund la această întrebare astfel încât să clarific cât de cât lucrurile în ceea ce îi 

privește pe elevi-profesori-părinți. 
1. Pentru elevi: cei mici sunt cei care se stresează cel mai mult cu orice tip de test. Dar, pe măsură ce 

cresc, înțeleg că nu trebuie să fie atât de speriați sau de stresați. Se obișnuiesc lucrând modeled teste 
asemănătoare și făcând recapitulări temeinice. 

2. Pentru profesori: pe noi ne ajută să vedem de la ce nivel pornim cu clasa respectivă în anul școlar 
în curs.  

Din punct de vedere personal, consider că aceste teste sunt importante in clasa a v-a, in clasa a IX-a, 
sau în cazul în care predăm la o clasă cu care nu am mai lucrat în anii anteriori, nu cunoaștem elevii și 
dorim să vedem ce nivel de cunoștințe au aceștia. Astfel ne facem o idee de unde să pornim, cum să lucrăm, 
ce grad de dificultate să aibe exercițiile etc.  

3. Pentru părinți : aceștia sunt , de cele mai multe ori , mai stresați decât copiii când vine vorba de 
teste sau examene . Sunt părinți care așteaptă cu sufletul la gură rezultatul acestor teste și , tind să cred că 
ei , au impresia că nota primită de copil este oarecum ”nota lor”.  

 Dragi părinți , nota reprezintă un punctaj , nu înseamnă că de acum înainte copilul dumneavoastră 
este ”de 7„ sau ”de 10”. Nu li se pune o etichetă de care nu mai pot scăpa.  

 În concluzie, rămâne la latitudinea fiecărei școli, fiecărui cadru didactic dacă teste inițiale sunt 
considerate ca fiind esențiale sau doar o altă sursă de stres pentru elevi, dacă se vor trece în catalog sau nu.  

 Baftă tuturor! 
 



 

 

SPECIFICUL EVALUĂRII INIȚIALE LA ELEVII CU DIZABILITĂȚI 
VIZUALE 

 
CAUACEAN ROSI CRISTIANA 

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea inițială se utilizează la începutul unui program de învățare cu scopul de a avea un punct de 

pornire pentru activitățile de învățare. Finalitatea acesteia este de a stabili un curs al învățării care se 
pretează exact pe nevoile elevilor, nefiind nici prea detaliat și greoi, însă nici prea simplu. 

În evaluarea elevilor cu dizabilități vizuale, psihodiagnoza şi prognoza au o serie de caracteristici 
specifice în psihopedagogia specială, acestea fiind rezultate din diferenţele psihoindividuale ale persoanelor 
cu dizabilități vizuale. 

În evaluarea unui elev cu deficienţă, este necesar ca un terapeut să urmărească câteva aspecte, şi 
anume: 

a. – nivelul motricităţii generale şi fine, care se referă la caracteristicile mişcărilor corpului în 
ansambl, precum şi caracteristicile mişcărilor de prehensiune şi manipulare, implicate în tăiat, colorat, 
scriere, etc. 

b. – nivelul de dezvoltare al percepţiei mişcărilor, care se referă, în principal la recepţia şi 
decodificarea stimulilor prin toate categoriile de analizatori – vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic 
proprioceptiv – şi la coordoanarea mişcărilor. 

c. nivelul de dezvoltare al aptitudinilor cognitive, sociale şi de comunicare, care se referă la 
caracteristicile interacţiunilor interpersonale ale subiectului în diverse situaţii, precum şi la modul în care 
înţelege comenzile şi instrucţiunile verbale; foloseşte formulele de politeţe, etc. 

d. – caracteristicile activităţilor de viaţă cotidiană, care include studierea deprinderilor implicate în 
igiena personală, autoîngrijire şi autoservire. 

Investigațiile efectuate în etapa evaluării inițial urmăresc nu numai evidențierea nivelului actual al 
dezvoltării, ci își propune să anticipeze dinamica dezvoltării ulterioare sub influența învățării. 

Legătura între evaluarea inițială și intervenția educativ-terapeutică este evidențiată prin afirmația lui 
T. Kulcsar “cunoaștem mai bine elevii educându-i și educându-i îi cunoaștem mai bine”. 

In funcție de specificul deficienței vizuale, metodele folosite în evaluare sunt probe verbale prin 
observație, conversație, teste verbale și nonverbale, analiza produselor activității, anamneza – studiul de 
caz. 

Mijloace de investigare: 
- grilă de evaluare inițială 
- fișa psihopedagogică 
- fișe de evaluare a progresului 
- activități de tipul jocului de rol, etc. 
În realizarea testării inițiale vor fi utilizați itemi de diferite tipuri într-un context familiar, de siguranță, 

necesare realizării unei testări la nivel oprim. 
 Pentru realizarea unei psihodiagnoze riguroase și stabilirea modalităților de intervenție educativ-

terapeutică, dosarul trebuie să cuprindă și date obținute prin anamneză, chestionar, observație. Triada 
testare – evaluare – diagnosticare este esențială în procesul instructiv educativ al elevilor cu dizabilități 
vizuale. 

Rezultatele evaluării inițiale nu vor fi utilizate pentru emiterea de judecăți, nici pentru notarea 
elevilor, ci au caracter informativ pentru întocmirea unui plan personalizat de învățare și de compensare a 
nevoilor elevilor cu dizabilități vizuale. 

Bibliografie: 
1. Verza, E.F., (2002). Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţa socială. Bucureşti: Editura 

Fundaţiei Humanitas 
2. Gherguţ, A. (2001). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale-strategii de educaţie 

integrată. Iaşi: Polirom 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
CAZACU GEORGIANA MADALINA 

 
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.  
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE, METODE, TEHNICI ȘI 

STRATEGII 
APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
INST. CAZAN CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLIMNIC, TÎMBOEȘTI, VRANCEA 
 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi învățare şi 

furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora.  
Unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la încrederea elevilor, a părinţilor, a comunităţii 

şi a societăţii în sistemul de învăţământ este calitatea evaluării. Procesul de evaluare ar trebui să fie atât 
riguros, cât şi corect. Ca să ducă la încredere, evaluarea trebuie să fie credibilă, practică, corectă, utilă şi 
validă. 

Evaluarea iniţială este importantă pentru a stabili nivelul la care se situează elevii,pentru a asigura o 
instruire diferenţiată şi pentru a alege cea mai potrivită strategie didactică ;constituie un punct de plecare al 
activității de instruire viitoare. 

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).  

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- 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). 
 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 şcolarului. 

 Metodele utilizate pentru realizarea evaluării inițiale, se aleg sau se elaborează atât în funcție de 
obiectivele concrete urmărite, cât și în raport cu particularitățile persoanelor supuse unor asemenea 
acte.Instrumentele de lucru mai frecvent utilizate în acest scop sunt testele de cunoștințe, chestionarele, 
analiza produselor activității etc., adică seturile de sarcini/itemi care satisfac, în mai mică sau mai mare 
măsură. 

 S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasă, 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 cere cu insistenţă deplasarea accentului de la evaluarea produselor 
învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare.  

 Sistemul tehnicilor şi instrumentelor de evaluare s-a îmbogăţit substanţial. În practica evaluativă 
curentă dar şi în dezbaterile teoretice şi în lucrări de specialitate de referinţă 

se solicită expres integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, în 
deplină corespondenţă cu complexitatea competenţelor şi performanţelor vizate prin programe şi 
manuale şcolare etc.  

 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. 



 

 

 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. 

 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. 

 
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. 
 



 

 

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ, CLASA A X-A, SEMESTRUL AL II-LEA 

 
PROF. CERBU ALINA-VIORICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI NOVAC” ORAVIȚA 
JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
Subiectul I (45 de puncte) 
Citește următorul fragment și răspunde la cerințele de mai jos: 
 
Ceea ce caracterizează mai întâi de toate personalitatea lui Eminescu este o așa de covârșitoare 

inteligență, ajutată de o memorie căreia nimic din cele ce-și întipărise vreodată nu-i mai scăpa (…). A 
vorbi de mizeria materială a lui Eminescu însemnează a întrebuința o expresie nepotrivită cu 
individualitatea lui și pe care el cel dintâi ar fi respins-o. Cât i-a trebuit lui Eminescu ca să trăiască în 
accepțiunea materială a cuvântului, a avut el totdeauna. Grijile existenței nu l-au cuprins niciodată în 
vremea puterii lui intelectuale; când nu câștiga singur, îl susținea tatăl său și-l ajutau amicii. Iar 
recunoașterile publice le-a disprețuit totdeauna. 

Vreun premiu academic pentru poeziile lui Eminescu, de a cărui lipsă se plânge o revistă germană 
din București? Dar Eminescu ar fi întâmpinat o asemenea propunere cu un râs homeric sau, după 
dispoziția momentului, cu acel surâs de indulgență miloasă ce-l avea pentru nimicurile lumești. Regina 
României, admiratoare a poeziilor lui, a dorit să-l vadă, și Eminescu a avut mai multe convorbiri literare 
cu Carmen Sylva. L-am văzut și eu la curte, și l-am văzut păstrând și aici simplicitatea încântătoare ce o 
avea în toate raporturile sale omenești. Dar când a fost vorba să i se confere o distincție onorifică, un 
bene-merenti sau nu știu ce altă decorație, el s-a împotrivit cu energie. Rege el însuși al cugetării omenești, 
care alt rege ar fi putut să-l distingă? Și aceasta nu din vreo vanitate a lui, de care era cu desăvârșire 
lipsit, nu din sumeția unei inteligențe excepționale, de care numai el singur nu era știutor, ci din naivitatea 
unui geniu cuprins de lumea ideală, pentru care orice coborâre din lumea convențională era o supărare și 
o nepotrivire firească.  

(Titu Maiorescu, Eminescu și poeziile lui) 
 
Scrie, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe   
1. Menţionează sensul din text al expresiei o așa de covârșitoare inteligență.   9p  
2. Precizează cărui fapt s-a opus Eminescu, după cum spune autorul.   9p 
3. Indică o personalitate a vremii la care se referă fragmentul, în afară de Eminescu.  9p 
4. Precizează atitudinea lui Maiorescu față de poet, desprinsă din întreg textul.    9p 
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură de caracter a lui Eminescu așa cum reiese din text.

 9p 
  
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
Redactează un eseu de minimum 250 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile unui text poetic 

studiat, la alegere. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului studiat într-un gen literar; 
– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini 

sau idei poetice; 
– analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic 

studiat, din seria: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice. 
 
 
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 de minute. 



 

 

ROLUL EVALUĂRII ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CERNEA DORINA ANDREEA 
GRĂDINIȚA P.P „ CONSTANTIN BRÂNCUȘI ”, TÂRGU-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) 
 
 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. 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. 

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. 

 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 preșcolarilor, 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 școlarului. 

 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 
susţine 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. ( observarea copiilor, convorbire, testul, studiul produselor activității, 
probele orale, protofoliul.) 

 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. 

 
Bibliografie:  

*Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 
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*Radu, I. T. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică, 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 
PROCESUL DIDACTIC 

 
INSTITUTOR CHATZIDIMITRIOU GEORGIANA 

GRADINITA NR. 35, BUCURESTI 
 
 Alături de predare și invătare, evaluarea reprezintă o funcție esentială și o componentă a procesului 

de invătămant.  
Evaluarea initială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Evaluarea inițială se poate realiza prin 
examinări orale, probe scrise sau practice  

 Datele obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva 
adecvării acestuia la posibilitățile reale ele elevilor. Îndeplinește funcția de diagnosticare si evidențiază 
dacă elevii stapanesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii noului program, precum și o funcție 
predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea rezolvă sarcinile de învățare 
ale noului program.  

Evaluarea initială oferă profesorului o reprezentare a potențialului de invătare,dar și a eventualelor 
lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau imbunătătire.  

 Evaluarea initială oferă atât profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existențe -potențialul de invătare al studenților, lacunele ce trebuiesc completate și 
remediate .  

Metodele utilizate în activitatea de evaluare sunt diverse, în ultima perioadă făcându-se distincție între 
metodele tradiționale, denumite astfel datorită faptului că au fost consacrate în timp și sunt utilizate cel mai 
frecvent și metodele complementare care s-au impus în practică școlară mai ales în ultimii ani. În categoria 
metodele tradiționale sunt incluse:probele orale, probele scrise și probele practice.  

Probele orale (chestionarea/examinarea orală) reprezintă metoda de evaluare cel mai frecvent folosită 
în activitatea instructiv-educativă. Se realizează printr-o conversație între profesori și elevi, prin care se 
urmărește a se obține informații cu privire la volumul (cantitatea) și calitatea instrucției. Conversația poate 
fi individuală, frontala sau combinată.  

 Probele scrise ocupă un rol de prim rang în verificarea nivelului de pregătire al elevilor. Îmbrăca 
formă lucrărilor de control curent, a lucrărilor de control date la încheierea unei unități de învățare, unui 
semestru și la examene.  

Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice în rezolvarea unor probleme practice, gradul de stăpânire a unor priceperi și deprinderi. Se aplică 
în special atunci când se urmărește evaluarea conținutului experimental și practic al instruirii, dar oferă și 
informații cu privire la însușirea conținutului conceptual. Reprezintă și o modalitate importantă de 
dezvoltare a unor competențe generale și specifice, aplicative. Aprecierea în cadrul acestor probe are un 
grad ridicat de obiectivitate și este ușurată de faptul că se finalizează într-o serie de produse ce pot fi 
analizate prin raportare la criterii obiective precise.  
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O INTRODUCERE LA TEMA … 
 

PROF. INV.PRIMAR CHELARIU MARIANA 
SCOALA GIMNAZIALA „SF. GHEORGHE”, CRAIOVA 

 
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 util. 

Intre metodele si instrumentele complementare de evaluare portofoliul este considerat un instrument 
complex de evaluare care presupune o selecţie sistematică făcută de către elevi si dascal a unor produse 
relevante ale activităţii elevilor, grup sau individual .  

C Cucos, 2008 :„Caracterul complementar implică faptul că acestea completează arsenalul 
instrumentar tradițional (metode orale, scrise, practice) şi că se pot utiliza simultan în procesul evaluative.”  

El poate include şi rezultatele deosebite obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare ( probele 
scrise, practice, sarcini specifice fiecărei discipline, fişe de lucru, poezii, texte narative , rebusuri, desene 
realizate de ei sau ilustraţii care pot fi folosite pentru identificarea unor părţi ale corpului animalelor, 
fenomene ale naturii, serbari scolare, etc.). 

C. Cucos, 2008 : „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.”  

Poate fi : 
- de prezentare - cuprinde acele piese alese doar de elev și considerate reprezentative pentru activitatea sa; 
- de evaluare - constă în strângerea unor elemente ce redau performanțele elevilor după o etapă de învățare; 
- ca sursă de învățare - cuprinde lucrări care scot în evidență progresele elevilor precum și reflecții ale 
elevilor asupra acestora. 

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 elevii. 

Notarea se va face într-o manieră holistică pe baza unor criterii clare, care vor fi comunicate elevilor 
înainte să înceapă proiectarea portofoliului. 

Este o metoda complemetara care pune în valoare o serie de capacităţi sau comportamente: 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. 

Se realizeaza o evaluare a performantelor elevilor prin sarcini de lucru complexe, care necesita 
rezolvare si in clasa si acasa, pe o perioada de timp de la cateva ore, zile, pana la cateva luni. Este o 
alternativa la metodele traditionale, oferind alte optiuni instrumentale care imbogatesc practica evaluativa. 

Portofoliul prezintă atractivitate pentru cadrele didactice creative şi cu disponibilitate pentru 
experienţe noi, permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării elevilor, determină un nivel crescut de 
implicare şi de motivare al elevului, oferă posibilitatea modulării acţiunilor de evaluare în funcţie de 
răspunsurile elevului, intervenţia factorilor emoţionali este atenuată de timp. 

Portofoliul asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate 
în sistemul noţional, devenind in acest fel operaţionale. 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. 

 
Bibliografie: 
Cucoș C.: Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008; 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF.INV. PRESCOLAR CHENDRU MARIA 
G.P.P ,,LICURICII” OVIDIU 

 
 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 copi. 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 5 cunoaştere, 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 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, 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, 
ClujNapoca Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ĂNVÎȚÎMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNVĂȚĂTOARE, CHERIM ELIF 

 
 Pentru noi, învățătorii, 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. 

 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. Ca învățătoare, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru 
mine, deoarece prin intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme 

 * 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 . Prin intermediul evaluărilor sumative, 
care se pot manifesta prin teste de progress, fișe de evaluare, la sfârşitul unor unităţi sunt cele care atestă 
nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

 * Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. De 
asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă ca și evaluarea inițială, deoarece mă ajută să îmi dau 
seama la fiecare oră 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. 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 și dezvoltarea competenţei de exprimare orală . 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, 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 iar itemii sunt de cele mai multe 
ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi.  

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

 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 învățătorului 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.De 
exemplu, le-am cerut elevilor să completeze o fișă cu bibliografia autorilor studiați la orele de Limba și 
literatura română. . Alte portofolii mai pot conţine diferite imagini la lecțiile de Științe ale naturii, pentru 
ora de Educație civică elevii au avut de prezentat o fișă cu poza celui mai bun prieten specificând calitățile 
și defectele acestuia. 

 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. 



 

 

REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CONDIȚII OPTIME 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CHIHAIA IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COROCĂIEȘTI 

 
 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. 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 iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor conținuturi ce urmează a fi parcurse în anul școlar. Acest tip de 
evaluare oferă elevului şi profesorului o imagine generală a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor 
lipsuri 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. Prin prisma obiectivelor pe care și le propune, în evaluarea inițială se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare / apreciere.  

 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 efectuarea unei comparații între ceea ce s-a predat predat și ceea ce a învățat elevul. 
 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. 

 Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât profesorii , dar și părinții, 
reuşesc să-i determine pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare.  

 Este important ca profesorul/învățătorul să creeze o atmosferă propice desfășurării tesului, lipsită de 
stres, în scopul motivării elevilor de a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse şi concentrarea 
forțelor proprii pentru soluţionea corecte a problemelor enunţate.  

 Stresul este un fenomen care decurge din dezechilibrul perceput între situațiile trăite și capacitățile 
persoanei de a se adapta cu succes acestor situații. Stresul are o puternică componentă subiectivă, adică 
ceea ce este perceput ca dificil și amenințător pentru o persoană poate părea ușor pentru o alta. Profesorul 
are datoria de a împiedica transformarea evaluării inițiale într-o sursă de stres. 

 Unii copii trăiesc o stare accentuată de neliniște, un sentiment de nesiguranță și chiar frică atunci 
când sunt în fața unei testări. Dacă această stare apare în raport cu o un test sau un examen o numim 
anxietatea față de testare . Acești copii trîiesc o stare de stres resimțit la nivel mental și fizic: sunt nesiguri, 
îngrijorați, au tot felul de incertitudini, de gânduri și întrebări,au dureri de cap, mușchii sunt încordați, 
respirația accelerate, palmele transpirate, lipsă de concentrare. 

 Se poate face diferența între anxietatea sănătoasă și cea nesănătoasă. O doză mica de anxietate este 
normal, întrucât acționează ca o infuzie de adrenalină care-I stimulează pe elevi să facă față testului.Acest 
tip de anxietate îi mobilizează să învețe , să pună întrebări, să ceară lămuriri. Însă îngrijorările excesive, 
irascibilitatea, durerile de cap sau de burtă, chiar plâns necontrolat toate acestea denotă o anxietate 
nesănătoasă. Aflându-se într-o stare de stres, copilul devine neproductiv și nu va aborda rezolvarea 
sarcinilor în deplinătatea forțelor sale, a cunoștințelor pe care le deține. 

 Pentru a crea o atmosferă relaxantă, pozitivă, profesorul trebuie să dea dovadă de tact pedagogic, 
abordând o atitudine senină, explicând ce așteptări are, ce-și propune prin testul dat. Elevii sunt anunțați că 
notele/ calificativele obținute în urma evaluării inițiale nu vor fi trecute în catalog. Astfel, ei au ocazia de a 



 

 

se concentra mai ales asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, că este o evaluare propriu-
zisă, ci un demers 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.  

 Părinții și cadrele didactice trebuie să le formeze elevilor convingerea că nu învață doar pentru notă 
ci, în primul rând, din dorinţa de a ști, de a cunoaște.  

 Se va avea în vedere și starea inversă de fapte, și anume tratarea cu indiferență a acestui tip de 
evaluare, cu o relaxare peste măsură, fără o abordare cu seriozitate a cerințelor, care va avea un efect negativ 
asupra rezultatelor obținute. 

 Un rol important pentru formarea unei atitudini pozitive pentru testările viitoare îl are evidențierea 
punctelor forte ale elevilor, a rezultatelor bune. Se dezvoltă încrederea elevilor în forțele proprii, în 
abilitățile lor de a rezolva sarcinile propuse. Discutarea cerințelor la care elevii au întâmpinat dificultăți, 
găsirea răspunsurilor împreună, la clasă, este un punct important în desfășurarea oricărui tip de evaluare. 

 Pentru ca evaluarea inițială să nu fie o sursă de stres, se vor alege cu atenție itemii, metodele de 
evaluare, având în vedere prevederile programei, specificul vârstei, se vor formula cerințe clare, corecte, 
care să reflecte , prin rezolvarea lor nivelul de pregătire al elevilor. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când ,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentrucă atmosfera creată e una bazată pe încredere, 
respect, înțelegere, siguranță, dorința de a evolua împreună, de a descoperi, de a cunoaște. 

 Putem privi evaluarea prin prisma următoarelor afirmații ale genialului Albert Einstein: 
 ”Majoritatea profesorilor își pierd vremea punând întrebări care urmăresc sp dezvăluie ce nu știe 

elevul, în vreme ce adevărata artă a examinării constă în a afla ce știe de fapt elevul sau ce poate să 
stie.” 

 ”Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoașterii.”  
  
 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-EVALUAREA CU ROL HOTĂRÂTOR ÎN 
PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, CHIOREAN CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”, TÂRNĂVENI 
 
Întreaga viață a omului stă sub semnul valorii și valorizării. Orice persoană își stabilește anumite 

scopuri în viață și, uneori se privește în urmă, analizând și cântărind, stabilind, dacă este cazul, noi căi de 
realizare. Dorind să-și atingă scopurile, omul se autoevaluează continuu. 

 Acțiunea didactică vizează atingerea unor scopuri, iar evaluarea școlară este cea care stabilește gradul 
în care acestea au fost urmărite.  

Evaluarea școlară constă într-un ansamblu de activități dependente de anumite intenții care transcend 
datele imediate și contingente și se raportează la o serie de funcții și scopuri bine determinate. Scopul 
evaluării este de a perfecționa procesul educativ, nu de a parveni la anumite date. Evaluarea nu urmărește 
doar stabilirea unor judecăți asupra randamentului școlar, ci instituirea unor acțiuni precise pentru a adapta 
necontenit strategiile educative la particularitățile situației didactice, la cele ale elevilor, la condițiile 
instituționale existente etc. Evaluarea ne ajută să transformăm situația educațională într-o realitate 
convenabilă, adecvată obiectivelor în extensie ale școlii.  

În funcție de perspectiva temporală, se identifică trei tipuri de evaluare: inițială, continuă și sumativă 
sau finală.  

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească 
nivelul de pregătire al elevilor, în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care 
urmează. Evaluarea inițială reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. O condiție 
hotărâtoare pentru reușita activității didactice este cunoașterea capacităților de învățare ale elevilor, a 
anivelului de pregătire de la care pornesc și a gradului în care stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare 
asimilării conținutului etapei care urmează. Această relație devine evidentă la început de ciclu de 
învățământ sau atunci când un cadru didactic nou în școală, începe relația cu elevii.  

 În concordanță cu rolul acestei modalități de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru 
cunoașterea elevilor dobândește o importanță deosebită, fiind una dintre condițiile integrării copiilor, cu 
șanse de reușită, în activitatea școlară. Făcând referire la importanța acestui tip de evaluare pentru integrarea 
elevilor, 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.” 

 Performanțele obținute de elevi în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la 
capacitatea lor generală de învățare, însă aceste informații nu sunt suficiente pentru a merge mai departe. 
Cadrul diactic trebuie să probeze cunoștințele și abilitățile pe care elevii le au la momentul începerii unui 
nou an școlar și care sunt necesare înțelegerii conținutului programului care urmează. Astfel devine utilă 
evaluarea elevilor prin probe orale și scrise. Aceste probe realizează un diagnostic al pregătirii elevilor și 
îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile în care elevii vor putea asimila conținuturile ce urmează 
a fi parcurse. Datele obținute în urma elvluărilor inițiale ajută la conturarea activității următoare în trei 
planuri: 

 modul adecvat de predare-învățare a noului conținut 
 aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru unii elevi sau pentru 

întreaga clasă, dacă este cazul 
 adoptarea unor măsuri de sprijinire a unor elevi 
Elaborarea testelor inițiale presupune reluarea obiectivelor cadru și de referință specifice anului școlar 

precedent, care sunt puncte de plecare pentru anul școlar care începe. Un cadru didactic dedicat meseriei 
știe să transforme în avantaj acest tip de test, recuperând ceea ce s-a pierdut, asigurându-i elevului o 
dezvoltare armonioasă și complexă. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE: METODE, TEHNICI, STRATEGII 
 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR CHIOREAN MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IULIU HAȚIEGANU – CLUJ-NAPOCA 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ care 

furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia. Evaluarea este procesul prin care se 
stabilește dacă obiectivele sistemului sau procesului de învățământ sunt realizate. Informațiile obținute în 
urma activității de evaluare sunt absolut necesare pentru reglarea și perfecționarea activității de predare-
învățare.  

În evaluarea inițială dorim să cunoaștem efectele acțiunilor desfășurate, pentru ca, pe baza 
informațiilor obținute, activitatea de predare- învățare să poată fi ameliorată și perfecționată în timp, 
respectiv în cursul anului școlar. 

Scopul evaluării inițiale este realizat dacă 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 
fie trezită motivația cunoașterii, dorința soluționării corecte a tuturor cerințelor enunțate. 

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. 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.  

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 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 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, în cadrul procesului de evaluare, 
prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a copilului poate contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea profesorului . 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CHIPĂILĂ NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56, SECTOR 2, BUCUREŞTI 

 
Evaluarea reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane care solicită raportarea 

rezultatelor obţinute, într-o anumită activitate la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea 
luării unei decizii optime. (Dicţionar de termeni pedagogici, S. Cristea).  

Evaluarea educațională este un proces menit să măsoare şi să aprecieze valoarea rezultatelor 
sistemului de educaţie sau a unei părţi a acestuia, precum și a eficacității resurselor, a condiţiilor şi 
operaţiilor folosite în desfăşurarea activităţii educaționale, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea 
sau îmbunătățirea activităţii educaționale în etapele următoare. 

Scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. Toate evaluările se realizează pe 
baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de 
pregătire. Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor 
individuale de învățare. 

Funcţiile evaluării sunt: de diagnoză şi prognoză, de selecţie şi clasificare, didactică, de conexiune 
inversă, de feed-back în relaţia predare - învăţare, socială: informează societatea despre eficienţa cu care 
au fost folosite "intrările în sistem", educativă: formează conştiinţa la ambii parteneri de relaţie 
educaţională, motivează, demobilizează, dezarmează moral, conduce la autoapreciere etc. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială 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. Este utilă pentru 
remedierea cunoştinţelor, pentru recuperarea noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea 
învăţării următoare, pentru omogenizarea cunoştinţelor şi abilităţilor indispensabile unui nou proces de 
învăţare. 

Evaluarea iniţială sau evaluarea preliminară (Y.Abernot, 1996) sau evaluarea didactică predictivă 
(J.Cardinet, 1988) are ca funcţii dominante: funcţia prognostică şi funcţia diagnostică. 

Funcţia diagnostică „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program” (I. T. Radu). Astfel, pot fi 
identificate: competenţele, cunoştinţele, dar şi lacunele pe care le are, capacităţile de învăţare, conceptele 
şi reprezentările cu ajutorul cărora va putea asimila şi înţelege conţinuturile noi, nivelul clasei şi al fiecărui 
elev, ţinând seama de capacitatea de a lucra independent, abilităţile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor 
în plan teoretic şi aplicarea lor. 

Funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfăşurării demersului pedagogic, 
care permit anticiparea rezultatelor. Pornind de la diagnoza stabilită, profesorul va selecta strategiile: 
obiectivele, conţinuturile, metodele eficiente de predare – învăţare – evaluare, formele de organizare a 
activităţii. Funcţia prognostică presupune: raţionalitate, gradul de realizare, determinare, dar şi flexibilitate 
în alegerea obiectivelor şi a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 

Evaluarea inițială se dovedeşte a fi deosebit de utilă la toate clasele, la început de an şcolar 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. Oferă atât profesorului, cât şi elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente şi de a formula cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Pe baza evaluării iniţiale 
se planifică demersul pedagogic pentru perioada următoare, precum şi programele de recuperare sau de 
intervenție specializată. Se are în vedere 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 şcolară este un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine. Evaluarea inițială 
nu are un rol de control, ci este utilizată pentru cunoaşterea comportamentului cognitiv al elevului, deci 
pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este necesară procesului educational: competenţe, 



 

 

cunoştinte, capacităţi, abilităţi. Profesorul nu îşi propune să aprecieze performanţele globale ale elevilor şi 
nici să le ierarhizeze, aceste performanțe raportându-se la bareme de evaluare sau de apreciere. Evaluarea 
trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia, trebuie să stimuleze activitatea elevului şi 
să faciliteze progresul său. Dacă elevii înțeleg evaluarea iniţială ca pe o parte integrantă a activității de 
învățare, 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. 

În concluzie, evaluarea iniţială trebuie realizată pentru a putea determina cunoştintele şi capacităţile 
care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi pentru formarea unor competenţe noi. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INITIALA IN INVATAMANTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR CHIRA DANIELA 
 

 Evaluarea initiala este foarte importanta in procesul instructiv-educativ.Acest tip de evaluare ofera 
elevului si cadrului didactic o reprezentare a potentialului de invatare dar si a eventalelor lacune ce trebuie 
completate ori a unor aspect ce necesita corectare sau imbunatatire. 

Pe baza informatiilor evaluarii initiale, cadrul didactic planifica demersul pedagogic imediat urmator 
si eventual a unor programe de recuperare.Practic putem spune ca evaluare initiala este punctul de plecare 
spre realizarea demersului pedagogic urmator.Prin evaluare initiala se verifica nivelul achizitiilor initiale 
ale elevilor in termini de cunostinte, competente si abilitati. 

 Cadrul didactic trebuie sa stapaneasca metodele si instrumentele de evaluare si sa le aplice in functie 
de caracteristicile clasei pe care o conduce.Pentru ca evaluarea initiala sa fie urmata de rezultatele scontate 
e nevoie sa se tina seama de unele asprecte cum ar fi:tratarea diferentiata a elevilor , selectia riguroasa a 
continuturilor invatarii, utilizarea metodelor si procedeelor menite sa antreneze cat mai mult capacitatile 
intelectuale.In evaluare initiala se pot utiliza atat metode traditionale cat si metode moderne. 

 Evaluarea initiala poate fi realizata prin mai multe modalitati :teste, harti conceptuale, investigatii, 
chestionare.Evaluarea initiala ofera elevilor si cadrelor didactice posibilitatea de a avea o reprezentare cat 
mai exacta a situatiei existente si a putea formula cerintele urmatoare. 

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 initiala are un rol important in procesul instructiv –educativ. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN EFICIENTIZAREA 
PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR CHIRA EMŐKE ECATERINA 

 
 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. 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 tradiţiona- le şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele eva- luării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea/practicarea/experimentarea diverselor mo- dalităţi 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, asigurarea 
validităţii, a relevanţei și 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 pregătirea necesară 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) și este interesată de acele 
cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe, premise cognitive şi atitudina- le, capacităţi, interese, motivaţii, necesare integrării în 
activitatea următoare.  

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul sau testele. Evaluarea inițială 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, se pot evidenția 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. 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. 



 

 

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 la evaluarea iniţială calificativele 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 

 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”. 

 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA: 
METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 
AUTOR : PROFESOR CHIRAN MAGDALENA 

 
 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). 

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. 

 
Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări [5]: 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. 

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 te situiezi la acest nivel....” 
· funcţia diagnostic – „pentru că ai aceste lacune” 
· funcţia prognostică şi motivaţională – „ar trebui sa faci ...ca să ajungi...” 
Conceptul de metodă provine din limba greacă (“methodos”) şi semnifică “drumul spre” sau “calea 

de urmat”. 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 

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”. 

 
Bibliografie  

*Tribuna Invatamantului Revista Natinala de Educatie si cultura 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
G.N.P. BÂRLĂLEȘTI, COM. EPURENI, JUD VASLUI 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR, CHIRIAC ANA-MARIA 
 
 “Educatia este ceea ce supravietuieste dupa  tot ce a fost invatat,a fost uitat” 

 
 
 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 înseamnă: 
 MĂSURARE 
o Preocedee specifice 
o Instrumente de masurare 
 INTERPRETAREA SI APRECIEREA REZULTATELOR 
o Criterii unitare si obiective 
 ADOPTAREA DECIZIEI  
 Judecata expert 
 Evaluarea reprezintă un ansamblu de activităti dependente de anumite intentii.Acestea transcend 

datele imediate si contingente,raportandu-se la o serie de functii si scopuri bine determinate. 
 Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date ,ci de a perfecționa procesul educativ. 
George Bernard Shaw afirma că este de preferat să vedem copilul în căutarea cunoasterii si nu 

cunoasterea in urmărirea copilului. 
În activitătile de la grădinită actul de evaluare are drept scop măsurarea și aprecierea cunostintelor, 

priceperilor și deprinderilor dobândite de copii in cadrul actului educational.Cele mai des întalnite forme 
de evaluare sunt: initială ,continuă si finală. 

Printre metodele si procedeele interactive de fixare si evaluare a cunostintelor la grădinită se înscriu: 
turul galeriei, scaunul povestitorului, ghicitori, tehnica analalitico-sintetica, harta conceptuala s.a. 

 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 . 

 Educatia presupune progrese iar evaluarea este instrumentul de evolutie,findu-i educatoarei cea mai 
la îndemână metodă de control si analiză a demersului pedagogic, în vederea atingerii finalitătilor si 
formării copilului pentru o integrare optima în următorul mod evolutiv, scoala. 

 
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 IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CHIRTES RALUCA PAULA 

GRĂDINIȚA PN PETELEA 
 
’’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. 



 

 

TESTE ȘI… PRETEXTE 
 

PROF. CHISCOCI OLGUȚA 
LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MARIA”, GALAȚI 

 
Începutul anului școlar nu înseamnă doar planificările materiei pe cele trei dimensiuni (calendaristice, 

anuale, unități de învățare, ci și testarea elevilor, încât prognoza și diagnoza să se constituie într-o dulce 
armonie sau …poate nu. 

Testarea la clasa a IX-a, la prima disciplină din catalog, adică Limba și literatura română, are valoare 
de diagnoză pentru că și pe baza ei se construiește demersul ulterior: remediere, dacă este cazul, parcurgerea 
programei curente. Dar, de obicei, aici întotdeuna este ceva de reluat. Și nici testarea nu se produce chiar 
din primele zile de școală, deși un diagnostic curat ar trebui să fie precedat de testarea din primele două zile 
de școală. 

După o reactualizare a noțiunilor, după un ușor antrenament privind rigorile școlii, ale programului 
și învățării, se aplică și testarea. 

Obiectivele testării inițiale sunt: 
a) cunoașterea elevilor și a problemelor pe care le poartă cu sine (caligrafie, ortografie, noțiuni de 

gramatică, lexic, frazare, gândire, sensibilitate) 
b) competențe de care dispun (înțelegerea textului la prima vedere, exprimarea unui punct de vedere, 

aplicarea unor concepte operaționale, recunoaștere, identificare, selectare, comparare etc.) 
La toate clasele, dar mai ales la a IX-a, structura testării inițiale, formulată după modelul examenelor 

curente, a cuprins următoarele tipuri de subiecte: 
a) înțelegerea textului la prima vedere 
b) exerciții de cultivare a limbii (rescierea unor fraze/structuri, alegerea formei corecte, corectarea 

unor enunțuri, construirea unor enunțuri cu o serie de cuvinte date) 
c) identificarea figurilor de stil dintr-un text dat și explicarea sensului acestora 
d) argumentarea unui punct de vedere pe o temă dată.  
 Evaluarea a urmărit în esență modul în care elevii înțeleg cerințele, își organizeaă răspunsurile, 

argumentează ideile, utilizează instrumentul lingvistic. 
Notele variate au semnalat probleme tipice legate de înțelegerea textului la prima vedere. Explicarea 

sensurilor cuvintelor (ex.strajă, pieziș, pribeag etc.), unele cu circulație relativ frecventă, s-au dovedit 
dificile pentru generația de azi. Cu două decenii în urmă aceste cuvinte nu puneau probleme. 

Prin urmare, testarea este și un prilej de a măsura frecvența cu care unele cuvinte circulă în anumite 
epoci, de asemenea, același lucru se poate spune și despre expresii/locuțiuni/frazeologie. 

Nici exercițiile despre sensurile cuvintelor, figurat/propriu, nu s-au bucurat de rezolvări depline la 
nivelul clasei, chiar cuvinte ca aripă sau vis au creat dificultăți. 

Exercițiile cu alegerea formei corecte însă întrunesc adeziunea elevilor. Încercuirea formei corecte 
într-un context dat, deci alegerea din două sau mai multe variante de răspuns, este o activitate preferată. 
Implică efort mai puțin, elevii au simțul limbii, identifică forma corectă. 

Nu de aceeași adeziune se bucură exercițiile de identificare și explicare a figurilor de stil. Aici 
lucrurile sunt mai complexe. Evident, orice adjectiv este epitet! Rezolvarea este parțială mai ales când 
implică opțiuni, iar un epitet aporoape că nu pune probleme, dar cu metafora este altă poveste… este 
percepută ca ceva nou și în mare parte este numită imagine! 

Nici argumentarea unui punct de vedere nu intră în preferințele elevilor. A argumenta înseamnă 
desfășurare de forțe, căutarea celor mai puternice motive care să susțină o temă, deci efortul e mare. Acest 
tip de exercițiu implică efortul de a căuta exemple, de a pune în evidență subtilitățile gândirii, sensibilității 
și știința utilizării limbii. Se ajunge la performanță după îndelungă lectură, chibzuință, este aproape un 
exercițiu de creație. Aici este măsura adevăratei performanțe. 

Elevii pot susține o anumită idee, dar limbajul este adesea simplu, încă abordează tematica după un 
calapod, așa cum li se imprimă la școală, fapt ce e de reținut, dar întâmpină greutăți în formularea concluziei 
și exemplificarea ideilor cu argumente forte și exemple potrivite. 

După o astfel de testare urmează planul de măsuri. Acestea derivă din specificul disciplinei: 
a) lectura repetată pentru înțelegerea cerinței 



 

 

b) motivarea elevilor pentru îmbogățirea lecturilor și discutarea pe marginea celor citite 
c) momentul ortografic abordat constant 
d) exerciții de cultivare a limbii (recunoașterea sensurilor în context, identificarea figurilor de stil și 

explicarea rolului și a sensurilor acestora, exerciții de exprimare corectă) 
d) exerciții de imprimare a unui algoritm de lucru (lectură, explicarea cuvintelor necunoscute, idei 

principale, rezumat)  
e) compoziții pe diverse teme (caracterizări, interpretări, rescrierea finalului, alt final, alternative de 

modificare a textului, argumentarea unui punct de vedere etc.) 
Testarea inițială ajută profesorul să afle unde sunt problemele, ce are de făcut, cât poate să facă din 

ce are de făcut, cum poate să facă, până unde poate să facă. În fond, testarea oferă semnale care trebuie să 
fie valorificate. Ținta este aceeași, adică atingerea competențelor disciplinei, dar gradul în care acestea pot 
fi atinse este important, iar efortul profesorului se dozează între ce trebuie și ceea ce poate cu speranța că 
în fiecare zi se înalță peste ce-a construit ieri. 

Testarea inițială se situează ca puntea peste două maluri între ce-a fost și ce va să fie, între ieri și azi, 
realitate și exigență, putință și nevoință. 

 
 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CHISIU IOANA - TEODORA 
LICEUL ORTODOX ”EPISCOP ROMAN CIOROGARIU”, ORADEA 

 
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.  

 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:  

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 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. 
 În învăţământul primar, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele 

complementare, cum ar fi: 
a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor 
b) investigaţia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea. 
Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje, limite, plusuri şi minusuri şi că 

nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare de tehnici. 
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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EVALUAREA INITIALA 
 

PROF. CHITESCU ADRIANA 
GRADINITA NR.248, BUCURESTI 

 
 Alaturi de predare si invatare, evaluarea reprezinta o functie esentiala si o componenta a procesului 

de învățământ. Nu poate exista act educational care sa nu implice direct sau indirect, sistematic sau 
nesimistematic, procese evaluative si autoevaluative. 

 Evaluarea a fost definite diferit de-a lungul timpului, conceptul evoluand pana in zilele noastre.  
 Elementele comune ale celor mai multe definitii recente pot conduce la intelegerea evaluarii ca pe 

un proces de emitere a unor judecati de valoare in legatura cu invatarea, prin raportare la un binom ( 
obiective+criterii de apreciere adecvate obiectivelor), in vederea adoptarii unor decizii. 

 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. Ea 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) 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 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. 

 Este importantă astfel detectarea acelui potenţial de instruire, 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. 

 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, 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 EVALUARII INIȚIALE 
 

AUTOR: CHITU ALICE MIRELA 
 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea inițială reprezintă o funcție esențială în cadrul 

acestuia, un rol important în cunoașterea nivelului copilului. Pentru reușita activității de instruire evaluarea 
inițială reprezintă o condiție hotărâtoare, fiind menită să ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul de 
învățare al elevilor, de cunoaște care sunt interesele acestuia, care activități îl atrag cel mai mult. Copiii 
sunt atât de speciali, unici, încât cadrului didactic îi va fi mult mai ușor să identifice deprinderile intelectuale 
folosindu-se de aceasta funcție a procesului didactic.  

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. 

Există nenumărate metode de a realiza evaluarea, acestea rămân la alegerea cadrului didactic, la 
imaginația și inspirația acestuia de a utiliza aceste metode astfel încât să obțină informațiile necesare, dorite. 

Astfel cadrul didactic își poate proiecta niște strategii adecvate, își poate perfecționa metodologia de 
instruire care să permită copilului obținerea performanței. 

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. 

Deși utilizată încă demult în practica școlară, evaluarea inițială este deseori realizată în treacăt, fară a 
dobândi precizia și completitudinea necesară furnizând educatorului și elevilor informațiile de care au 
nevoie pentru ceea ce au de făcut în continuare.  

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. 

În concluzie evaluarea inițială este foarte importantă în demersul didactic, utilizată în mod corect nu 
poate aduce decât beneficii celor care participă la activitate. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 
 CHIVU DANIELA IULIANA 

 
 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. 
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. 

 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 inițială 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 : stabilește modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut, continuarea unui program de 
recuperare pentru tot colectivul de copii și măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii. 
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 este etapa cea mai importantă a procesului de evaluare, deoarece dă șansa cadrului 
didactic de a cunoaște nivelul de pregătire al preșcolarilor, nivelul de dezvoltare al acestora, indicând de 
asemenea traseul pe care cadrul didactic trebuie să-l urmeze în viitor, pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ. 

 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 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. 



 

 

 Principala funcție a evaluării inițiale o reprezintă funcția predictiva, ce constă în anticiparea, 
proiectarea , organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de instruire. Prin 
urmare, indică drumul de urmat al procesului educativ. 

 Așadar, 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. CILIBIA VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRUNIȘOR-JUD. MEHEDINȚI 

 
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. 

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. 

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; 
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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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CIMPEANU VALENTINA 

SCOALA GIMN. NICOLAE BALCESCU, JUDETUL VALCEA 
 
 ,,Fiinţele umane au drepturi şi şanse egale de dezvoltare şi manifestare” 
 (Declaraţia drepturilor omului-ONU-1948) 
 
 Este cunoscut faptul că fiinţele umane nu se nasc egal înzestrate ca posibilităţi psihofizice şi că nu 

au condiţii identice de dezvoltare şi manifestare. Fiecare fiinţă umană se naşte şi se dezvoltă astfel încât 
ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice relativ comune, dar şi anumite particularităţi psihofizice, mai 
ales psihice deosebite, particulare, care alcătuiesc individualitatea fiecăruia. Ideea democratică şi optimistă 
că fiecare fiinţă umană este destinată să ajungă un succes, animă educatorii şi factorii de decizie socială şi 
educaţională să accepte concepţia, pozitivă de altfel, că inegalitatea psihofizică nu duce în mod automat şi 
fatal la inegalitatea de şanse în dezvolatare, şi că tratarea individuală şi diferenţiată corespunzătoare a fiinţei 
umane poate să aducă contribuţii benefice în dezvoltarea personalităţii şi profesionalităţii.. 

 Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce 
deosebesc, în mod evident, persoanele unele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi individuale, relativ 
comune unor grupe de persoane. Din această perspectivă obiectivă a apărut principiul tratării individuale şi 
diferenţiate a elevilor. 

 Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptării (potrivirii) dinamice 
a încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturilor şi a strategiilor instructiv educative atât la 
particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, cât şi la particularităţile diferenţiate, reletiv comune unor 
grupuri de elevi, în vederea dezvoltăriilor integrale ca personalitate şi profesionalitate. 

 Principiul urmăreşte să asigure unitatea dintre particular şi general în educaţie, dintre obiect şi 
subiect, dintre strategiile de educaţie de grup cu cele de educaţie individuală. 

 Individualizarea învaţării (tratarea individuală) exprimă necesitatea de a valorifica cât mai bine 
posibilităţile şi eforturile individuale, atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate, cât şi pe cele mai puţin 
înzestrate. 

 In acest context, sunt folosite strategii de individualizare a învaţării ca: 
 - sarcini instructive (teme, lucrari etc.) individualizate în funcţie de aptitudinile, înclinţiile, 

opţiunile, nivelul de dezvoltare intelectuală, coeficientul fiecărei persoane; 
 - fişe de lucru individualizate , de genul: 
 * de recuperare, pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură ;  
 * de dezvoltare, pentru elevii buni şi foarte buni;  
 * de exerciţii, pentru formarea priceperilor şi deprinderilor ;  
 * de autoinstruire , pentru însuşirea tehnicilor de învăţare individuală şi independentă ; 
 - fişe de evaluare , pentru constatarea nivelului de pregătire şi asigurare a feedback-ului ;  
 - pregatirea individuală sub forma de meditaţii, consultaţii, discuţii şi autoinstruire . 
 Tratarea diferenţiată a elevilor în ciclul primar este încă văzută de cei mai mulţi învăţători în mod 

unilateral, ca fiind tratarea într-un anumit mod, prin mijloace, mai ales a unei anumite categorii de elevi, a 
celor predispuşi eşecului şcolar. 

 Accentul care se pune acum pe procesul educaţional, pe dinamica acţiunii didactice, ne obligă să ne 
schimbăam punctele de vedere privitoare la tratarea diferenţiată. 

 Tratarea diferenţiată rămane o necesitate de necontestat susţinută de cauze cunoscute, generale si 
situaţionale, care în principiu, se leagă de particularităţile individuale ale elevilor, de care nu putem să nu 
ţinem seama, dar şi de mediul socio-familial din care provin elevii. Fiecare copil este unic în felul lui, este 
o minune irepetabilă şi profesia ne cere ca prin acţiunea noastră să nu uniformizăm aceste individualităţi. 
Prin urmare, tratarea diferenţiată a elevilor trebuie să capete o accepţie mai generoasă, ea devenind o calitate 
a management-ului educaţional situaţional, o abilitate a învăţătorului în dezvoltarea personalităţii fiecărui 
copil. 



 

 

 Învăţătorul este managerul clasei pe care o conduce. El formează elevii în cadrul unui proces 
educaţional în care îşi are locul bine determinat, dar nu preponderent . El va trebui să-şi formeze, în timp 
competenţele manageriale şi să dezvolte la clasă anumite tipuri de relaţii, care să favorizeze cunoaşterea 
elevilor şi tratarea lor diferenţiată. Prezentarea separată a acestor relaţii (aşa cum o voi face în continuare) 
este didacticistă, în realitate ele acţionând sincronic şi integrat. 

 1. Relaţii de comunicare cu elevii, presupun folosirea diferitelor canale şi limbaje ce conduc la 
schimbul de informaţii pe verticală, între învăţător şi copil, fundamentează cunoaşterealui.. Aceste relaţii 
având la bază punerea copilului în situaţii de comunicare, îl antrenează într-o acţiune comunicativă, şi îşi 
vor dovedi eficienţa dacă vor conduce la depistarea cauzelor eşecului şcolar. Prin urmare, nu ne vom grăbi 
să subapreciem elevii, până când, pe baza unor astfel de relaţii, care cer mult tact, nu vom determina 
schimbările necesare reuşitei şcolare . Misiunea educatorului este aceea de a dezvolta commpetenţele de 
comunicare ale elevilor, oferindu-le prin comunicare, posibilitatea să se dezvăluie pentru ai cunoaşte şi a 
intreveni modelator. 

 2. Relaţii de educaţie, prin care învăţătorul solicită elevul sistematic şi intenţionat pentru propria 
dezvoltare, cultivându-i încrederea în sine, prevenind descurajarea. Învăţătorul caută modalităţi atractive 
pentru a stimula spontanietatea, iniţiativa, creativitatea, acţiunea elevului sau pentru a înlătură timiditatea 
şi temerile lui, dezvoltând o motivaţie favorabilă formării acestora. 

 3. Relaţii de responsabilitate, în contextul cărora învăţătorul ia decizii bine motivate când trece un 
elev dintr-o grupă în alta (în funcţie de evoluţia lui), dacă procedează la o notare într-un anumit ritm, până 
când va considera că elevul poate fi notat. Dezvoltarea responsabilităţii la elev este o altă latură a aceloraşi 
relaţii, care favorizează transpunerea în practică a tratării diferenţiate, elevii primind sarcini, responsabilităţi 
în funcţie de ce poate fiecare, de ceea ce face bine fiecare. 

 4. Relaţii de putere, înţelegând prin aceasta putere de a influenţa comportamentul unui grup (clasa), 
al unui individ (elev), pentru ca acesta să realizeze ceva. De câte ori nu simţim cerbicia unor elevi care se 
opun unor cerinţe! Învăţătorul are nevoie de mult tact pentru a influenţa, pentru a-i motiva pentru activitate, 
dându-le satisfacţia că ei sunt solicitanţii unei acţiuni. 

 Privind tratarea diferenţiată din acest unghi al management-ului educţional, interrelaţiile din grupul 
clasei vor favoriza evoluţia fiecărui copil conform potenţialului său. Relaţiile prezentate generează o 
atmosferă propice învăţării, tratarea diferenţiată presupune şi o proiectare atentă şi dinamică, pentru care 
nu se pot da reţete. Este normal să pornim întotdeauna de la punctele forte ale elevilor şi ale noastre, ca 
învăţători, cum ar fi: ce ştie elevul, ce poate să facă, ce înclinaţii are, de ce abilităţi dispune . 

 Trebuie să avem în vedere slăbiciunile elevilor pe care vrem să le îndreptăm: ce nu ştie, ce n-a înţeles, 
ce nu reuşeşte să facă, ce prag nu poate să depăşescă, ce nu pot eu, învăţătorul să fac, necesitatea unei bune 
cunoaşteri a elevilor şi a autocunoaşterii. 

 Un alt reper în proiectare îl reprezintă oportunităţile pe care ni le oferă mediul (sprijinul părinţilor, 
mijloace de învăţământ ce pot ajuta); de asemenea ar fi grav dacă n-am ţine seama de pericolele şi 
ameninţările ce pot apărea, pentru a le preîntâmpina (reacţia colegilor, a părinţilor, stresul copilului etc.). 

 Nu se poate vorbi de activizarea elevilor fără a se avea în vedere individualizarea procesului de 
predare-învăţare şi evaluare. De fapt, este vorba de o activizare diferenţiată pe fondul unei individualizări 
corect practicate.  

 Individualizarea şi tratarea diferenţiată a elevilor constituie două dintre tehnicile principale de 
ameliorare a randamentului şcolar şi de înlăturare a insucceselor. 

 Natura, structura şi scopul modurilor de organizare a activităţilor diferenţiate cunosc traiecte variate 
după realităţile educaţionale cărora le sunt destinate.  

Astfel putem identifica următoarele tipuri de acţiune diferenţiată: 
• Terapeutice –destinate elevilor aflaţi în limitele situaţiei normale, dar cu unele lacune în 

cunoaştere, datorate fie unor ritmuri mai lente, fie unor situaţii de adaptare mai greoaie la sarcinile didactice, 
precum şi datorită unor momente critice în dezvolatrea psihofizică (tulburări psihoafective, instrumentale, 
etc.); 

• Recuperatorii- destinate elevilor aflaţi în situaţii de deficienţă uşoară (dizarmonii ale proceselor 
psihice-gândire, atenţie, memorie, limbaj sau noncognitive, cum ar fi cele de natură motivaţională, volitivă, 
relaţională); 



 

 

• de suplimentare a programului de instruire destinat elevilor care dispun de capacităţi şi abilităţi 
sau de structuri motivaţionale şi preferenţiale conturate şi orientate favorabil spre o anumită disciplină; 

• de orientare sau reorientare,verificare şi control, destinate celor care solicită sau li se impun 
asemenea programe. 
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“Nicio aventură a libertăţii nu este de imaginat fără o prealabilă evaluare a hotarului ce-mi 

aparţine.” 
(Gabriel Liiceanu, Despre limită) 
Evaluarea este o componentă de seamă a procesului de învăţământ, privită din punct de vedere pur 

didactic. Restrângând sfera termenului, se poate spune că evaluarea încheie ciclul predare – învăţare, 
devenind, ea însăşi, un proces prin care se estimează măsura sau nivelul la care profesorul şi elevii au 
realizat, la parametrii doriţi, performanţele propuse. Se poate spune, că evaluarea apare ca o activitate de 
autoreglare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, în persectiva obţinerii unor performanţe superioare. 

Evaluarea şcolară, în sens larg, reprezintă activitatea de emitere a unor judecăţi de valoare despre 
procesul şi produsul învăţarii elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea luării unor 
decizii în funcţie de semnificaţia acordată demersului evaluativ (Manolescu, 2010). 

Activitatea de evaluare presupune un caracter procesual, ce se realizează în etape şi care vizează 
emiterea unei aprecieri asupra prestaţiei elevului. Aceasta presupune operaţii precum măsurarea, aprecierea 
şi decizia. 

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. 

Sunt recunoscute trei tipuri de integrare a actelor evaluative în procesul didactic: evaluare iniţială / 
predictivă, evaluarea cumulativă / sumativă şi evaluarea continuă / formativă. 

Dintre cele trei tipuri de evaluări, 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, 2007). Ea 
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. Dificultatea 
realizarii evaluării iniţiale constă în identificarea acelor achiziţii care constituie premizele cognitive, 
motivaţionale şi atitudinale necesare integrării cu şanse de reuşită în activitatea de învăţare care urmează. 
Astfel, pe baza informaţiilor obţinute, 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. Se are 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 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. Ea 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, în urmare acestei evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, cadrul 
didactic trebuie să încerce să organizeze înainte 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. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gabriel+Liiceanu
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Gabriel+Liiceanu&d=Despre+limit%E3


 

 

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. 

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). 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât educatorii, reuşesc să-i 
determine 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.Cunoscând, de la început, faptul că notele 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 (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. 

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”. 

 
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. 
 Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române, Ed. Corint, Bucureşti,1993. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITARE 

 
AUTOR: CIOATA VALERICA 

 
Întreg procesul educativ se bazează pe evaluare. În calitate de profesori, trebuie să punem mereu 

accent pe precizia, obiectivitatea și importanța ei în cadrul demersului instructiv-educativ. 
Evaluarea trebuie centrată pe elev, pe nivelul de achiziție și pe gradul în care obiectivele au fost atinse 

de către acesta. Din perspectiva unui cadru didactic implicat, evaluarea e acel moment în care îi arăți 
elevului unde se află pe drumul educativ. Educația nu se oprește odată cu evaluarea, acel moment al lecției 
care s-a ajuns la final. E ca o mică pauză în care i-ai spune ...să vedem unde am ajuns, apoi continuam!.. 

Evaluarea nu se rezumă doar la notă. E acel moment în care continui să încurajezi elevul să continue. 
Chiar și o notă mică, urmată de o apreciere și o încurajare poate determina un progres la un moment dat.  

Profesez într-o perioadă dominată de metode moderne. Sunt foarte eficiente însă doar combinate 
corect, astfel încât elevul să fie conectat cele 50 minute la ceea ce tu dorești să investești în el. Experiența 
mi-a dovedit că putem să folosim aceste metode ca atare însă, de cele mai multe ori trebuie să le adaptăm 
la cerințele lor individuale și colective, să le adaptăm în mod constant, în funcție de traiectoria activității 
desfășurate.  

Evaluarea e în strânsă legătură cu cât de eficient reușim să realizăm ceea ce ne-am propus inițial. 
Metodele de evaluare sunt diverse. Metodele moderne, în special cele bazate pe colaborare și cooperare 
reușesc să mobilizeze elevul în a se autoevalua și a percepe importanța actului evaluativ. Implicarea elevului 
în evaluare dezvoltă la acesta simțul autocritic constructiv. 

Metodele tradiționale sunt eficiente în măsura în care trebuie să cuantificăm rezultatele învățării pe 
termen lung sau pentru un volum mare de achiziții informaționale. Cel mai bun rezultat însă în obținem 
combinând cele două tipuri. E ca o adaptare la un ritm de viață alert, noi tehnologii, noi cerințe și noi 
modalități de percepere a educației de către noile generații. 

În învățământul preuniversitare elevul este incă un copil iar copiii învață prin tehnici ludice. Trebuie 
să le aduci mereu argumente chiar și când îi evaluezi. Trebuie să le oferi siguranță și încredere.  

Evaluarea este pasul către perseverență, este punctul în care afli dacă poți merge mai departe atât 
pentru tine, ca profesor cât și pentru elevi. 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
GRUPA MICĂ 

 
PROF. CIOBAN AURELIA 

 
IATA-MĂ LA GRĂDINIŢĂ! 
BINE AŢI SOSIT ÎN GRUPA BROSCUŢELOR! 
 

DOMENIUL 
ŞI 
CATEGORIA 
DE 
ACTIVITATE 

COMPORTAMEN
TE 
EVALUATE 

TIPUL 
ACTIVITĂ
ŢII ŞI 
SUBIECTU
L 

MATERI
AL 
DIDACTI
C 

ITEMI CALIFICAT
IV 
ACORDAT  
 

DLC 
 
EDUCAREA 
LIMBAJULUI 
 
 

- să pronunţe relativ 
corect cuvintele, fără 
omisiuni sau 
inversări de sunete 
ori de grupuri de 
sunete; 
- să formuleze 
propoziţii simple ca 
răspuns la întrebările 
primite. 

Joc didactic: 
Camionul cu 
jucării 
 
Joc 
Ce face 
copilul? 
 

jucării a) Pronunţă 
corect 
sunetele;  
b) 
Denumeşte 
4-5 jucării; 
c) Formează 
o propoziţie 
simplă 
despre o 
jucărie 
numită.  

Atinge: 
3 itemi-CA 
2itemi-CD 
1item-NS 

D. S. 
 
ACT. 
MATEMATICA 
 

- să clasifice obiecte 
după criteriul formei 
şi mărimii; 
- să construiască 
structuri după un 
model dat; 
- sa sesizeze relatii 
spatiale intre grupe 
de obiecte; 
- sa plaseze obiecte 
in pozitiile indicate. 

Exerciţii cu 
material 
individual:  
Copiii harnici 
 
Joc 
Unde se află 
ursuleţul? 

Jucării: 
păpuşi, 
maşini mari 
şi mici, 
cuburi roşii 
şi albastre. 
 
Ursulet de 
jucarie 

a) Separă 
jucăriile de 
alte obiecte;  
b) Grupează 
maşinile 
după 
mărime; 
c) 
Construieşte
, după 
model, un 
tren din 
cuburi (1 
roşu, 1 
albastru); 
d) 
Denumeste 
pozitia 
ursuletului: 
sus, jos, pe 
sub;  
e) Asaza 
ursuletul in 
pozitia 
ceruta: sus, 
jos. 

Atinge: 
4-5itemi-CA 
2-3itemi-CD 
1item-NS 
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CUNOASTERE
A MEDIULUI 
INCONJURAT
OR  
 
 

- să enumere părţile 
componente ale 
corpului uman; 
- să denumească 
unele obiecte de 
îmbrăcăminte şi 
încălţăminte; 
- să denumească 
alimente de bază  
( lapte, ouă, pâine, 
biscuiţi); 
- să acţioneze 
conform cerinţelor 
educatoarei. 

Joc didactic: 
Ne jucăm cu 
păpuşa 
 
Joc 
Să hrănim 
păpuşa! 

O păpuşă a) Spune 
care sunt 
principalele 
părţi ale 
corpului 
(mâini, 
picioare, 
cap) ; 
b) 
recunoaşte 
şi 
denumeşte 
2-3 obiecte 
de 
încălţăminte 
şi 
îmbrăcămint
e;  
c) 
Denumeşte 
cel puţin 4 
alimente de 
bază (lapte, 
ouă, pâine, 
biscuiţi);- 
 

Atinge: 
4itemi-CA 
2-3itemi=CD 
1item-NS 

D. O. S. 
 
EDUCATIE 
PENTRU 
SOCIETATE 

- să dobândească 
autonomie în 
activitatea zilnică; 
- să cunoască norme 
elementare de 
convieţuire în grup 
(formule de politeţe); 
-sa mototoleasca 
hartia creponata. 

Joc : 
Cu cine îţi 
place să te 
joci la 
grădiniţă? 
Mâncare 
pentru 
papusica. 

Jucării 
 
 
 
 
Hartie 
creponata 

a) Se încalţă 
singur; -  
b) Foloseşte 
formulele 
Te rog şi 
Mulţumesc; 
 
 
a)reuseste sa 
rupa in 
bucati mic 
hartia  
b) reuseste 
sa rupa si 
mototoleasc
a  

Atinge: 
2itemi-CA 
1item-CD 
0 itemi-NS 
Atinge: 
2itemi-CA 
1item-CD 
0itemi-NS 

D. E. C. 
 
EDUCATIE 
MUZICALA 
 

- să audieze cu 
interes cântece cu 
linie melodică 
simplă; 
- să intoneze linia 
muzicală a unui 
cântec. 

Exercitiu 
muzical  
Cântă ca 
mine! 
Audiţie 
muzicală-
cântece 
despre 
vieţuitoare 

 a) Asculta 
cu interes si 
atentie 
cantece;  
b) 
Reproduce 
relativ 
corect, după 
modelul dat, 
un cântec 
simplu. 

Atinge: 
2itemi-CA 
1item-CD 
0itemi-NS 
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ACTIVITATI 
ARTISTICO -
PLASTICE 

- să traseze cu 
îndrăzneală linii pe 
suprafeţe limitate; 
- să discrimineze 
culori după criterii 
asociate unor aspecte 
întâlnite în mediul 
apropiat. 

Desen:  
Colorăm şi ne 
jucăm cu 
baloane! 
Modelaj: 
Mingi mici şi 
mingi mari 

fişă a) Ţine cu 
destulă 
uşurinţă 
creionul în 
mână;  
b) 
Colorează 
baloanele cu 
sau fără 
depăşirea 
liniei de 
contur;  
c) Numeşte 
2 din 
culorile 
primare 
(roşu ca 
mărul. 
Galben ca 
soarele, 
albastru ca 
cerul).  

Atinge: 
3itemi-CA 
2itemiCD 
1item-NS 

D. P. M. 
 
EDUCATIE 
FIZICA 

- să execute la 
comandă mişcări ale 
diferitelor segmente 
ale corpului 

Joc: 
Păpuşa face 
gimnastică! 
 
Jocuri de 
mişcare şi 
jocuri 
sportive 

 a) Merge în 
direcţia 
indicată;  
b) Intinde 
mâinile;  
c) Bate din 
palme;  
d) Ridică 
mâinile.  

Atinge: 
4itemi-CA 
2-3itemi-CD 
1item-NS 

 
LEGENDĂ: CA=comportament atins; CD= comportament în dezvoltare; NS= necesita sprijin 
 
Bibliografie:  
*Curriculum pentru Educaţie timpurie-2019 
*Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani 

(RFÎDTC - aprobat prin OM nr. 3851/2010 
 



 

 1131 

RAPORT EVALUARE INIŢIALĂ 
GRUPA MICĂ 
 
Evaluarea iniţială la grupa mică a vizat, 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.Itemi 

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit nivelul la care se află copiii la intrarea în 
grădiniţă, în ceea ce priveşte: 

● Dezvoltarea intelectuală – exprimarea , 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 au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârsta mică 

şi de faptul că grupa este formată din 20 copii intre doi si trei ani, dintre care la evaluarea iniţială au 
participat un număr de 17 copii, care nu au încă cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice. De aceea s-
a urmărit 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 au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului şcolar 
după perioada formării deprinderilor, unui număr de 17copii iar comportamentele urmărite au fost 
stabilite pe domenii de dezvoltare.  

La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că _14_ copii au un comportament atins în 
ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează comportamentul şi reacţiile la 
circumstanţele sociale, _3_ copii manifestă un comportament în dezvoltare, iar _0_ copii au nevoie de 
sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol şi stabilitate emoţională.  

 În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea _10 copii au o exprimare şi o pronunţie corectă, __6 
copii întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, iar _1_ copii nu reusesc sa 
articulezae cuvintele avand nevoie de sprijinul educatoarei când se exprimă. Rezultatele obţinute la 
dezvoltarea cognitivă arată că 11__ copii sunt capabili să înţeleagă şi chiar să găsescă soluţii pentru o 
,,situaţie-problemă”, _6_ copii întâmpină dificultăţi, dar sunt capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune 
simplă, iar _0_ copii posedă cunoştinţe minime şi au nevoie de sprijin pentru a cunoaşte lumea 
înconjurătoare.  

 _10__ copii manifestă capacităţi şi atitudini de învăţare, __5 copii întâmpină greutăţi în trasarea 
liniilor sau colorare, iar _2_ copii nu participă la activităţile de învăţare sau la cele de joc, nu au 
deprinderea de a ţine creionul în mână şi necesită sprijin. 

 Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltaţi, îşi coordonează suficient de bine mişcările pentru 
nivelul lor de vârstă . 

 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. 

 Măsuri ameliorative: 
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii; 
- jocuri şi activitaţi de îmbogăţire a vocabularului; 
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor;  
- activităţi în care să folosim diferite tehnici de lucru;  
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- activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor;  
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile primite;  
- formarea unor deprinderi de muncă individuală;  
- diferite jocuri cu conţinut matematic ; 
- activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei;  
- socializarea cu adulţii , copiii; 
- jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut;  
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse;  
- stimularea şi încurajarea copiilor; 
  Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurător ( 

intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii înconjurăţoare a cauzalităţii acestora 
în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume). 

  Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective 
accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de 
datele culese, utilizarea acestor mijloace , metode , tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi 
deprinderilor de bază , necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar. 

 
RAPORT DE EVALUARE FINALĂ 
GRUPA MICĂ 
 
 
 Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul anului şcolar 2013-2014 , a avut drept scop 

evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite , socializarea copiilor în cursul acestui an 
şcolar . Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă. 

 Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva 
indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din acelaşi 
perspective .  

 Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi 
capacitatea de aplicare a acestora în practică. 

 Prin evaluarea interdisciplinară , datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se folosi de 
cât mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.  

 Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu 
cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii: 

I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului  
 Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului 

cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi 
gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab 
dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau 
poveste . 

Măsuri ameliorative  
 Copiii care e exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de 

recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru 
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri . 
Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind 
solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat. 

 II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică  
 La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice . 

Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în limitele 1 – 3 . 
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale 
ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei 
la unii copii , folosirea defectuoasă a limbajului matematic.  
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Măsuri ameliorative  
 Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii . 

De asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage maoi mult copiii 
în fixarea cunoştinţelor matematice. 

III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului  
 În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul 

înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale , 
obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; nu toţi denumesc corect 
animalele domestice sau sălbatice , nu asociază corect imaginea animalului cu mediul de viaţă ; nu 
respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică. 

Măsuri ameliorative 
 Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune cât şi la 

jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi 
sistematizeze cunoştinţele referitoare la animale, caracteristicile acestoraşi mediul de viaţă . Se vor 
organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudoini ecologice faţă animale şi de mediul 
înconjurător. 

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate  
 Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi unii copiii 

care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru 
realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul) individual. 

 Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă , 
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi 
adaptează comportamentul la diferite situaţii . 

 Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă, 
dar răspund bine provocărilor. 

Măsuri ameliorative  
 Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua 

iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe 
grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.  

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice  
 Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le corect în 

cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.  
 Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui 

componente ; coordonarea ambelor mâini nu estre perfecţionată. 
Măsuri ameliorative  
 Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura activităţi pentru 

a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă. 
VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice  
 În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor 

de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite 
utilizând tehnici specifice. 

 Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea 
proporţiilor; rigiditatea mâinilor. 

Măsuri ameliorative  
 Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze lucrări 

îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea.. 
VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală  
 Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului , audiază cu atenţie 

un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul . 
 Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu 

cântă toţi deodată la unison. 
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Măsuri ameliorative  
 Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate la care se 

folosesc bătăi din palme, observaţii sonore.. 
 
VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică  
 În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice 

învăţate şi reuşesc să le utilizeze corectîn diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită 
orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale , în 
păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc.. 

Măsuri ameliorative  
 Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru 

a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi 
sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice. 

 Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de 
cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce 
priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii 
grupei pot urma cu succes grupa mijlocie. 

 
 Rezultatele evaluării finale la Grupa Broscuţelor (mică ) se reflectă astfel: 
 

Nr. crt. Categoria de activitate  Nr.copii testaţi Obiectiv atins (A) Obiectiv în 
dezvoltare (D) 

1 DLC –Educarea limbajului 20 15 5 
2 DS –Activitate matematică 20 17 3 
3 DS –Cunoaşterea mediului  20 18 2 
4 DOS – Educaţie pentru societate  20 16 4 
5 DOS –Activitate practică 20 14 6 
6 DEC – Activitate artistico-

plastică 
20 13 7 

7 DEC – Educaţie muzicală 20 13 7 
8 DPM – Educaţie fizică 20 19 1 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

PROF. CIOBĂNELU MIHAELA,  
LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” BALȘ 

 
În procesul învățării profesorul folosește mai multe strategii de evaluare. 
La începutul unui program de instruire, profesorul folosește evaluarea inițială. Prin ea se urmărește 

cunoașterea nivelului de pregătire al elevilor și gradul de stăpânire a cunoștintelor și abilităților noului 
program de instruire. Acest tip de evaluare se realizează prin examinări orale și probe scrise. 

În evaluarea iniţială: 
 SCOPUL URMĂRIT: 
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). 
 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 EVALUĂRII: 
 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 
 AVANTAJELE: 
 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: 
 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: 
 nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
Evaluarea inițială 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. Înainte de evaluarea de la începutul fiecărui nou 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 
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Evaluare la începutul unui ciclu 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 acele conținuturi pe care le consideră relevante.  

Evaluarea la începutul predării unei unități de învățare: învățarea se bazează pe fundamentul 
achizițiilor anterioare, în cazul învățământului concentric. E bine să se păstreze rezultatele elevilor într-o 
matrice de evaluare. Exemple de matrice de evaluare: elev - item -total realizat; elev - obiectiv – total; elev 
- competență – total. 

Principalele tipuri de teste folosite în predarea matematicii sunt testele cu itemi subiectivi sau cu 
răspuns deschis. Ele verifică abilități de învățare de nivel înalt. Pentru abilitațile de învățare de nivel scăzut 
sunt foarte utile testele cu itemi obiectivi sau semiobiectivi. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Ghid de evaluare la Matematica, Ministerul Educatiei Nationale, SNEE, Trithemius Media, 

Bucuresti, 1999  
2. Geoff Petty, Profesorul azi, Metode moderne de predare, Ed. Atelier Didactic, Bucuresti, 2007 



 

 

IMPORTANTA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

CIOBANIUC MARIA  
GRADINITA P.P.NR.7 DEVA 

 
 Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei, 

care permite cadrului didactic să aprecieze gradul de atingere al obiectivelor procesului de învățământ şi 
dificultățile acestuia. 

 Evaluarea inițială, ca formă a evaluării didactice, constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării 
copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale 
preşcolarităţii şi constituie o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei 
acesteia. Se realizează în scopul cunoaşterii capacităţilor generale de învăţare ale copiilor, a nivelului de 
cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care urmează.  

 Evaluarea se desfăşoară oral, scris sau practic şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, îndeplinind 
funcţia predictivă. Indică 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. 

 Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la stabilirea obiectivelor, alegerea strategiilor 
adecvate pentru obținerea performanţei, ritmul de parcurgere al conținuturilor, stabilirea modului adecvat 
de predare al noilor conținuturi, organizarea unui program coerent de măsuri recuperatorii şi de activităţi 
suplimentare pentru copiii supradotați. 

 În funcţie de specificul vârstei preșcolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă pot fi:  

*Observarea sistematică constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. Rezultatele observării se materializează în aprecieri deschise, directe, cu valoare 
evaluativă, dar pot fi consemnate într-o fişa personală de observaţie 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 
raport 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. 

*Metoda proiectelor este o modalitate modernă de optimizare a potenţialului intelectual al copiilor. 
Este o investigare a unui subiect a idealului către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. 
Proiectul îi implică pe copii în conducerea investigaţiei în mediul imediat şi poate fi dus la bun sfârşit de 
un grup mic de copii, de întreaga grupă sau ocazional de un singur copil. 

 Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi implicarea familiei şi a 
comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare şi dezvoltarea 
organismelor societăţii civile. 

Reforma sistemului de învăţământ promovează sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi 
strategii şi convertesc învăţământul din preponderent reproductiv în creativ.  

Conţinuturile sunt orientate spre copil şi pun în valoare creativitatea. Prin metodele interactive, de 
grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina lucruri de care vor avea nevoie în viața de şcolar 
şi de adult. Însă conexiunile pe care le fac aceştia uimesc mintea unui adult.  

Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive ce 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 critică comportamentul, fapta nu critica personajul 
din poveste sau copilul ori adultul.  



 

 

Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt care reflectă relaţiile 
dintre tema propusă, domeniile de cunoaştere şi centrele de cunoaştere. Această planificare trebuie să fie 
flexibilă, deschisă, adaptării la evenimentele speciale şi presupune capacitatea educatoarei de adaptare la 
schimbările care pot interveni, determinate de interesele copiilor.  

Educaţia integrală permite realizarea tematicii astfel încât copiii acumulează informaţii îşi satisfac 
interesele, participă prin implicare atât efectivă cât şi afectiva, prin antrenarea unor surse cât mai variate, 
prin prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, a exersării tuturor analizatorilor, al învăţării 
prin descoperire. Îl determină pe copil să observe, să gândească, să exprime idei, să interpreteze date, să 
facă predicţii, să-şi asume responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR, CIOBANU ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION SIMIONESCU-IAȘI 

 
 ’’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. 

 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 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 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.  

 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. 

 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 (...)". 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: observarea sistematică, testele, harta 
conceptuală, investigaţia, chestionarul. Aceste metode prezintă 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,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.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, CIOBANU BRÎNDUŞA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA ŞOIMULUI 
 
 “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) 

 
 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. Aceasta determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Obiectivele sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca 
predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 Cu toţii 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. 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 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 , 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 prin- 

tr-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 . 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. 
Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de altă natura 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 

 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 finalizarea 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. 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. 

 În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Acesta 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, JUDEȚUL GORJ 
PROFESOR: CIOBANU CRENGUȚA-CRISTINA 

 
În reforma educațională întreprinsă în momentul de față în învățământ, importanța activității de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuată , deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învățământ, precum și dificultățile acestuia. 

Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii si tehnici referitoare la măsurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. 

În învățământul gimnazial actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, 
având drept scop măsurarea si aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educațional. În același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
profesorului, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de elev prin procesul de învățământ. 

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învățământul gimnazial a următoarelor tehnici 
de evaluare: 

*evaluare inițială - predictivă 
*evaluare cumulativă - sumativă, certificată 
*evaluare formativă - continuă 
Evaluarea inițială. Se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 

de pregătire al elevilor, potențialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea inițială 
se identifică volumul de cunoștințe de care dispun elevii, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, 
nivelul dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea 
obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reușita viitoarei a activități didactice. Datele 
obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva adecvării 
acestuia la posibilitățile reale ele elevilor. 

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. 

Rezultă că 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 și desfășurare a programului de instruire; 
*aprecierea necesității de a iniția un program de recuperarea pentru intreaga clasă, când se constată 

rămâneri in urmă la învățătura care ar putea impiedica desfășurarea eficientă a activității; 
*adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
Evaluarea inițiala se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul unui an școlar, dar 

și in condițiile în care profesorul preia spre instruire și educare un colectiv de elevi al cărui potențial nu-l 
cunoaște. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

CIOBANU IRINA IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 ROATA DE JOS 

 
 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. 

 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. 

Importanța evaluării inițiale: 
- identificarea lacunelor pe care elevul le are în pregătire 
- 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 
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. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII PRIN EXPERIMENT LA FIZICĂ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ULMU  
PROF. MARIANA CIOCOI 

JUD. CĂLĂRAȘI 
 
Evaluarea prin experiment este utilă deoarece vizează evaluarea capacităţii elevilor de a aplica 

informaţii, folosind priceperi, deprinderi şi abilităţi, punând astfel în evidenţă originalitatea elevului în 
situaţii reale, concrete care îi direcţionează şi spre “a face” şi nu doar de „a şti”. 

Indiferent de tipul de evaluare, aceasta are ca scop şi ghidarea spre cele mai eficiente metode didactice 
de predare – învăţare – evaluare pentru realizarea progresului şcolar al elevului. 

Analizând proverbul chinezesc: "Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, 
implică-mă și voi înțelege.“ , ne dăm seama că experimentul reprezintă o activitate necesară în dezvoltarea 
procesului de învățământ.  

În procesul de evaluare, proba prin experiment nu ar trebui exclusă ci îmbunătăţită pentru că 
experimentul în sine, chiar dacă este inclus ca metodă de evaluare, creşte interesul, curiozitatea şi 
creativitatea elevilor. Astfel, pornind de la exemple reale din viaţa de zi cu zi, procesul de evaluare prin 
experiment devine o provocare a elevului de a cunoaşte cum ar trebui să acţioneze în diferite situaţii, astfel 
încât viaţa lui şi a celor din jur să nu fie pusă în pericol , să îmbunătăţească modul de trăi şi să utilizeze 
informaţiile în vederea dezvoltării personale. 

Evalurea prin experiment devine un proces lejer, plăcut, atât pentru profesor, cât şi pentru elev şi fără 
investiţii financiare majore. Folosind materiale simple elevii pot astfel să realizeze experimentele şi în 
timpul liber sau în cadrul unor activităţi extraşcolare, experimentele devenind pentru ei un mod de a se 
afirma în faţa celorlalţi. 

Evaluarea prin experiment provoacă elevul să folosească cunoştinţele de fizică dobândite de-a lungul 
procesului de predare – învăţare, în timp ce:  

 recunoaşte, descrie şi apoi defineşte; 
 deduce şi apoi explică; 
 este propriul ghid - deţine controlul etapelor de rezolvare; 
 este mult mai activ şi îşi asumă rezultatele obţinute; 
 este implicat datorită curiozităţii şi nu datorită notei obţinute; 
 se afirmă în propriul ritm, dezvoltâdu-şi originalitatea şi creativitatea; 
 îşi dezvoltă capacitatea de autoevaluare; 
toate acestea conducând la dezvoltarea educativă într-un mod propriu al elevului ceea ce îi dă 

încredere în reuşita “experimentelor” de viaţă ulterioare. 
EXPERIMENTUL este metoda care determină elevul să gândească şi să îi dea încredere în el că poate 

rezolva şi o problemă de fizică. Încă o dată putem afirma că pentru a obţine rezultate bune în rândul elevilor, 
atât al notelor cât şi al implicării lor în activităţile didactice, este necesară includerea, într-o cât mai mare 
pondere a EXPERIMENTULUI! 

Metodele didactice de predare – învăţate - evaluare, de multe ori aduc elevii în situaţia imposibilităţii 
de a înţelege noţiunile primite în cadrul orelor, deoarece acestea nu corespund modului lor de a percere 
informaţia, de aceea este foarte important să folosim acele metode de predare – evaluare care îi determină 
pe elevi să perceapă informaţia pe înţelesul lor, astfel încât , de ce nu, elevul să se bucure de orele la clasă.  

În urma aplicării elevilor a unui chestionar, dintre aceștia EXPERIMENTUL a fost metoda preferată 
într-un procent foarte mare (în unele situaţii 100%), indiferent că discutăm de procesul de predare, procesul 
de învăţare sau procesul de evaluare 

EXPERIMENTUL este preferat de 100% dintre elevii chestionaţi în cazul predării – ceea ce ne indică 
şi proverbul chinezesc: "Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi 
înțelege.“ 

EXPERIMENTUL este preferat de 86% dintre elevii chestionaţi în cazul temelor pentru acasă – ceea 
ce arată că experimentul determină elevul să lucreze în timpul liber din dorinţa de a descoperi lucruri noi şi 
nu constrâns de notă. 



 

 

EXPERIMENTUL este preferat de 91% dintre elevii chestionaţi în cazul evaluării – astfel evaluarea 
prin experiment devine pentru elev un timp plăcut, în care elevul are posibilitatea să pună în evidenţă 
originalitatea şi creativitatea sa.  

Albert Einstein afirma: “Toţi suntem genii. Dar dacă judeci un peşte după abilitatea sa de a se căţăra 
în copaci, el va trăi toată viaţa cu impresia că nu este deştept.”  

Similar putem afirma că toţi elevii au capacitatea de a rezolva sau gândi un item, este important doar 
să îi dăm posibilitatea de a îl gândi şi rezolva prin metoda care îl caracterizeză cel mai bine: 
EXPERIMENTUL!  



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF. CIOCOIU ALEXANDRA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.11/ 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „FLOARE DE COLT”, BOTOSANI 
 
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. 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 preşcolari 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, preşcolarii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă preşcolarii 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 preşcolarului 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 preşcolarilor; 
- 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 
preşcolarilor, 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 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 preşcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al preşcolarilor, 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 preșcolarului. 



 

 

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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CIOLAN DOINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUȘĂTEȘTI 

 
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.  

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 nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al elevului, adică 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 am constatat faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, am încercat să organizez înaintea de a 
începe noul curs un așa numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei anumiţi elevi care 
au cerințe speciale. 

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. 



 

 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE LA LIMBA ENGLEZĂ 

 
PROFESOR CIOLOȘ ADINA-IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROȘIA 

 
” The great aim of education is not knowlwdge but action”- Herbert Spencer 
Pentru noi, cadrele didactice, evaluarea este o etapă primordială a procesului de învăţământ alături de 

predare şi învăţare. Cu ajutorul evaluării identificăm obiectivele realizate de către elevi și evaluarea ne ajută 
în planificarea activităților următoare. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt menționate în programele școlare.  

Există trei forme de evaluare: evaluarea inițială sau predictivă, evaluarea continuă sau formativă și 
evaluarea sumativă sau cumulativă. 

Voi puncta în acest referat metodele, tehnicile și strategiile pe care le aplic în realizarea evaluării 
inițiale. Evaluarea inițială o aplicăm la începutul unui semestru, an şcolar sau ciclu de învăţământ având rol 
de a diagnostica dar şi de a prognostica.  

 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 problem de învățare care trebuie 
remediate. 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.  

La evaluarea inițială folosesc doar probele scrise, testele cu barem de notare și grafic de specificații. 
Evaluarea inițială scrisă cuprinde teste pe nivel de studiu cu grad de complexitate diferit. 

Am aplicat teste inițiale la ciclul primar clasele I-IV și clasele V-VIII la ciclul gimnazial. 
Structura unui test inițial cuprinde 3-4 itemi, respectiv itemi obiectivi la clasele ciclului primar: itemi 

cu alegere multiplă, duală, itemi de completare, itemi de potrivire și itemi obiectivi și subiectivi la clasele 
ciclului gimnazial. Dintre itemii subiectivi de la ciclul gimnazial pot enumera: Describe your best friend, 
Write about your family, Write about a happy event, My summer holiday, Write a letter to a friend… 

Avantajul testelor scrise este că putem testa cunoștințele unui număr mare de elevi, respectiv toată 
clasa, în același timp, la aceeași oră. Consider că testele scrise sunt mai obiective față de cele orale. 

Aceste teste sunt prolifice pentru elevi deoarece îi ajută să observe problemele de scriere, de 
vocabular și de gramatică cu care se confruntă și care trebuie îmbunătățite, reluate sau chiar fixate. 

În conceperea unui test inițial trebuie să avem în vedere cîteva aspect importante:  
1) Este valid testul?-adică mă ajută să măsor ceea ce doresc să evaluez? 
 2) Corectitudine-un test trebuie să fie corect punctat astfel ca, indifferent de cine îl corectează, 

rezultatul/nota să fie aceeași; 
3) Beneficiu-testul trebuie să aibă beneficii în pregătirea ulterioară; 
4) Practic-să fie ușor de administrat, corectat și notat.  
În concluzie, testele inițiale sunt eficiente atât pentru dascăl cât și pentru elevi și trebuie să fie folosite 

în funcție de nivelul evaluat. Cadrul didactic este cel care diversifică evaluarea și o centrează pe obiectivele 
de la clasă. Consider că abordând metode de evaluare diversificate și bine structurate însoțite de feedback 
și evaluarea rezultatelor, elevii vor fi interesați iar rezultatele bune nu vor întârzia să apară. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE LA CLASELE PRIMARE 
 

PROF. INV. PRIMAR CIOROGARIU ILEANA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA RACOVITA, STRUCTURA SEBESU DE SUS 

  
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 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 ; 
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 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; 

 Tehnica 3-2-1 Este o tehnică modernă de evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a 
rezultatelor elevilor, ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire 
sau al unei activităţi didactice, în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a demersului care le-
a generat.  

Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează. Astfel, elevii trebuie 
să noteze:  

 trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă;  
 două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;  
 o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activităţii de 

predare-învăţare.  
 Avantajele tehnicii 3-2-1: 
• aprecierea unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); 
• conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii 

didactice; 
• cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; 
• implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 
• formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare; 
• asigurarea unui feedback operativ şi relevant; 
• reglarea oportună a procesului de predare-învăţare; 
• elaborarea unor programe de recuperare/compensatorii/de dezvoltare, în acord cu nevoile şi 

interesele reale ale elevilor etc.. 
 Limitele acestei tehnici pot fi următoarele: 
• superficialitate în elaborarea răspunsurilor; 
• „contaminarea” sau gândirea asemănătoare; 
• dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi etc.. 
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 . 
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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVẶȚẶMẬNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CIPCǍ RAMONA-MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1 PÎNCEŞTI 
 
Conform materialelor de specialitate, evaluarea reprezintǎ o activitate prin care sunt colectate, 

asamblate şi interpretate informaţii despre starea, funcţionarea şi evoluţia probabilǎ a unui sistem. Ȋn funcţie 
de perioada în care se realizeazǎ, evaluarea poate fi: initialǎ, continuǎ şi finalǎ. Importanţa fiecǎreia dintre 
cele trei tipuri de evaluare este indiscutabilǎ deoarece este foarte important ca profesorul sǎ diagnostigheze 
nivelul de cunoştinţe al elevului, atȃt înaintea actului de predare-învǎţare cȃt şi pe parcursul acestuia dar şi 
la final. 

Evaluarea initialǎ se realizeazǎ la începutul perioadei de instruire cu scopul de a diagnostica nivelul 
cunoştinţelor acumulate de cǎtre elev pe parcursul anilor de studiu anteriori. Ea are în vedere atȃt 
identificarea eventualelor lacune ale acestuia, cu scopul ameliorǎrii lor, cȃt şi descoperirea potenţialului 
mental al elevului pentru a-l putea îndruma cu succes. Ȋn studiul de specialitate Ȋnvǎţarea în şcoalǎ. O 
introducere în psihologia pedagogicǎ, psihologii americani D.P.Ausubel şi F.G. Robinson, afirmǎ ideea 
conform cǎreia descoperirea cunoştinţelor posedate de elevi la începutului unei etape de studiu este foarte 
importantǎ deoarece aceasta contribuie cu succes la iniţierea lui pe viitor: „Dacǎ aş vrea sǎ reduc toatǎ 
psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţeazǎ cel mai mult învǎţarea sunt cunoştinţele 
pe care elevii le posedǎ la plecare. Asiguraţi-vǎ de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-l în consecinţǎ". 

Ȋn general, evaluarea initialǎ se realizeazǎ prin intermediul chestionǎrilor orale şi a probelor scrise. 
Prima sǎptǎmȃnǎ a fiecǎrui nou an şcolar este alocatǎ recapitulǎrii materiei din anul anterior, care precede 
evaluarea iniţialǎ. Riscul unei mǎsurǎri optime a nivelului de cunoştinţe acumulate de elev în anul anterior 
apare şi din cauza vacanţei de varǎ, perioadǎ în care unii elevi au uitat o parte din materie. De asemenea, o 
altǎ dificultate în a realiza o verificare completǎ constǎ în lipsa seriozitǎţii cu care elevii privesc evaluarea 
iniţialǎ, ştiut fiind faptul cǎ rezultatul acestor lucrǎri nu se trece în catalog. Din acest motiv, aici intervine 
puterea de convingere a profesorului evaluator care trebuie sǎ convingǎ elevul de importanţa 
autocunoaşterii nivelului de cunoştinţe acumulat. 

Chestionarea oralǎ este un instrument traditional de evaluare ce constǎ într-o conversaţie cu elevul 
în vederea evidenţerii nivelului de cunoştinţe al acestuia. Avantajele utilizǎrii acestei evaluǎri constau în 
posibilitatea profesorului de a observa modul de exprimare al elevilor, logica expunerii şi a argumentǎrii 
acestora. De asemenea, interactivitatea dintre profesor şi elev încurajeazǎ manifestarea acestora, ce permite 
evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal dar şi stimuleazǎ participarea elevilor la rǎspuns. 

Limitele utilizǎrii acestei metode nu trebuie neglijate. Evaluǎrile orale necesitǎ un timp mai 
îndelungat iar numǎrul elevilor astfel evaluat este relativ mic. Nici gradul de emotivitate al elevilor mai 
sensibili nu trebuie omis de cadrul didactic, acesta urmȃnd sǎ-i încurajeze pentru ca aceştia sǎ-şi 
redobȃndeascǎ echilibrul psihic. 

Cu mult mai avantajoasǎ consider a fi proba scrisǎ, modalitate de evaluare prin intermediul cǎreia 
profesorul capǎtǎ un feedback mai clar, chiar dacǎ nu şi rapid, al informaţiilor deţinute de elevi. Beneficiile 
acestei metode constau şi în faptul cǎ permit evaluarea într-un timp relativ scurt a mai multor elevi şi a unui 
volum mai mare de cunoştinţe, cu condiţia stabilirii unor indici de evaluare semiobiectivi, obiectivi şi 
subiectivi elocvenţi. De asemenea, evaluarea prin aceastǎ metodǎ permite revenirea elevilor asupra 
rǎspunsurilor socotite a fi necorespunzǎtoare în vederea corectǎrii lor dar şi o obiectivitate ridicatǎ a 
profesorului la corectarea şi notarea lor. 

La fel ca toate metodele şi proba scrisǎ are limitele ei. Acestea se concretizeazǎ în imposibilitatea 
profesorului de a mai corecta elevul în cazul în care acesta porneşte pe un drum greşit. Un alt dezavantaj al 
acestei metode constǎ în riscul reproducerii de cǎtre elev a unor eventuale cunoştinţe memorate mecanic 
sau la rezolvarea unor itemi obiectivi prin alegerea rǎspunsului „la nimerealǎ". 

Indiferent de metodele şi tehnicile pentru care opteazǎ profesorul în realizarea evaluǎrii iniţiale, 
aceasta are valoarea ei incontestabilǎ, reprezentȃnd punctul de pornire în instruirea optimǎ a elevilor pe 
parcursul unui întreg an şcolar. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CÎRCIUMARIU CLAUDIA 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 11, TIMIȘOARA 

 
Evaluarea inițială 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. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoașterea capacităților de 
învățare ale 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 didctice. 

Evaluarea inițială în grădiniță constituie o condiție pentru reușita activității desfășurate cu preșcolarii. 
Necesitatea realizării evaluării inițiale decurge din: existența unor colective eterogene în cadrul 

grupelor de preșcolari; asigurarea continuității în asimilarea cunoștințelor și în formarea unor capacități, 
având în vedere că ceea ce urmează a fi învățat se întemeiază pe ceea ce a fost însușit; nevoia de a anticipa 
un proces de instruire adecvat posibilităților preșcolarilor. 

Gradul de instruire dobândit anterior este determinat pentru ca preșcolarul să parcurgă cu eficiență 
următoarea etapă de învățare. Diagnoza stării inițiale de instruire indică cum se poate concepe demersul 
didactic viitor. Rezultatele din evaluările inițiale direcționează activitatea educatoarei în două planuri: 
sugerează modalitatea de predare-învățare a noului conținut; indică necesitatea conceperii 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). 

Subliniind rolul și însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor în activitate, 
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”(R, Ausubel, 1981). 

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, 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. ( 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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ŞI PREŞCOLAR: CIOBANU CECILIA 

 
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.  

 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. 

 Metoda R.A.I. vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 
şi răspunsuri) 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. 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea progresului 
în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an 
şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). 

Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele „piese”: 
• fişe de informare şi documentare independentă, 
• pliante, prospecte,  
• desene, colaje, postere, 
• teme, probleme rezolvate 
• teste şi lucrări semestriale, 
•  chestionare de atitudini, 
• înregistrări audio/video, fotografii,  
• fişe de observare, 
• reflecţii ale elevului pe diverse teme,  
• decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;   
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

AUTOR - CIUBOTARU CLAUDIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE BANTAŞ, ITEŞTI - JUD. BACĂU 

 
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 
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 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 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 funcțional, tehnicile de evaluare orală şi în scris s-au 
răspândit şi perfecţionat relativ repede. 

 Psihologul francez Henri Pieron a fost primul care a efectuat cercetări ştiinţifice asupra evaluării 
didactice şi care a propus termenul „docimologie”. Termenul de docimologie provine din cuvântul grecesc 
„dokime” care înseamna probă, încercare. Henrii Pieron considera că docimologia este ştiinţa care se ocupă 
cu „studiul sistematic al examenelor (moduri de notare, variabilităţi inter şi intra individuale ale 
examinatorilor, factori subiectivi)”. 

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 operaționale 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 accentul pe 
aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul, pe când evaluarea modernă măsoară şi 
apreciează capacităţile elevilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul) şi pune accentul 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 
(cunoştințe, 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 sfârşitul acestei evaluări se acorda 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 
chiar 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 învățământ să fie eficient este necesar ca pedagogul să utilizeze toate formele 
de evaluare. 

 



 

 

MODALITĂŢI DE APLICARE A SISTEMULUI DE EVALUARE 
 

PROF. CIUDIN DAN NICOLAE 
L.P.S. BACĂU 

 
 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.  

 
Calitatea motrică FORŢA se evaluează de două ori pe an, prin cupluri de câte 2 probe vizând 

segmente diferite, conform opţiunilor elevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o 
notă, provenită din media notelor obţinute la cele două probe care au alcătuit cuplul. 

*La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se evaluează un singur cuplu de probe. 
Calitatea motrică VITEZA se evaluează prin proba atletică –Alergarea de viteză pe 50m. 
Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat, conform opţiunii, la una dintre acestea. 
*La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se renunţă la una din cele două probe. 
La GIMNASTICĂ, conform opţiunii elevilor, aceştia vor fi apreciaţi cu o singură notă pentru una 

din următoarele variante: 
 Gimnastică acrobatică; 
 Săritură la un aparat; 
 Acrobatică şi săritură, cumulativ. 
* La gimnastică acrobatică notarea se face astfel: 
 Elevii care optează pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciaţi din nota maximă 9; 
 Elevii care optează pentru exerciţiul la sol vor fi apreciaţi din nota maximă 10; 
La JOCURILE SPORTIVE, potrivit opţiunii comune profesor – elev, se poate preda un singur joc 

pentru întreaga clasă, sau două jocuri diferite. Notarea elevilor se realizează astfel: 
 Elevii care optează pentru executarea separată a procedeelor tehnice de bază vor fi apreciaţi din 

nota maximă 8; 
 Elevii care optează pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciaţi din nota maximă 

9; 
 Elevii care optează pentru jocul bilateral vor fi apreciaţi din nota maximă 10. 
Pe parcursul anului şcolar, la clasele care în schema orară cuprinde 2 ore săptămânal se acordă 

obligatoriu 6 note anual, după cum urmează: 
 2 note pentru calitatea motrică FORŢĂ; 
 1 notă pentru ALERGAREA DE VITEZĂ; 
 1 notă pentru altă probă de atletism la opţiunea elevului; 
 1 notă la GIMNASTICĂ: la acrobatică, săritură la un aparat, sau o medie între cele 2; 
 1 notă la JOCUL SPORTIV – care se acordă la sfârşitul anului şcolar. 
DESCRIEREA PROBELOR: 
Flotări: 
 Din poziţia culcat facial sprijinit pe palme şi pe vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte; 
 Îndoirea braţelor până la apropierea pieptului de sol şi revenire în poziţia iniţială; 
 Se înregistrează numărul de execuţii. 
Tracţiuni din atârnat: 
 Atârnat cu braţele şi corpul întinse, priza preferată, fără atingerea solului cu călcâiele; 
 Îndoirea braţelor până când bărbia depăşeşte nivelul barei şi revenire în poziţia iniţială; 
 Se înregistrează numărul de execuţii. 
Ridicarea trunchiului din culcat dorsal timp de 30”: 
 Culcat dorsal cu palmele la ceafă, genunchii îndoiţi la 90 grade, tălpile fixate pe sol; 
 La semnal executantul ridică trunchiul atingând genunchii cu coatele revenind în poziţia iniţială; 
 Se înregistrează numărul de repetări. 
Ridicarea picioarelor din culcat dorsal timp de 30”: 



 

 

 Culcat dorsal, palmele la ceafă; 
 La semnal executantul ridică picioarele întinse la verticală şi revine în poziţia iniţială, fără lovirea 

solului; 
 Se înregistrează numărul de repetări. 
Ridicarea trunchiului din culcat facial, timp de 30”: 
 Culcat facial cu braţele întinse în prelungirea corpului ţinând un baston apucat de capete, 

picioarele fixate pe sol; 
 Ridicarea şi extensia trunchiului, cu capul şi braţele peste nivelul băncii (scăunelului) de 

gimnastică; 
 Se înregistrează numărul de repetări. 
Ridicarea bazinului din aşezat, timp de 30”: 
 Aşezat apropiat cu palmele sprijinite pe sol înapoia bazinului; 
 La semnal, bazinul se ridică, corpul extins, capul pe spate (fete); 
 Aceeaşi mişcare, simultan cu ridicarea alternativă a picioarelor (băieţi); 
 Se revine în poziţia iniţială; 
 Se înregistrează numărul de repetări. 
Săritura în lungime de pe loc: 
 Stând cu tălpile uşor depărtate înapoia unei linii; 
 Săritură în lungime cu desprindere de pe ambele picioare pe un marcaj trasat pe sol; 
 Se înregistrează numărul de sărituri. 
Alergarea de viteză pe 50m: 
 Startul din picioare cls V-VI, startul de jos cls VII-VIII; 
 Se execută în linie dreaptă pe teren plat; 
 Cronometrul se porneşte la mişcarea piciorului din spate; 
 Se înregistrează timpul realizat în secunde şi fracţiuni de secundă; 
Alergarea de rezistenţă: 
 Se execută pe teren plat sau variat pe distanţele prevăzute la fiecare ciclu de învăţământ; 
 Se inregistrează timpul realizat în minute şi secunde. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR CIUDIN DORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LETEA VECHE, BACĂU 

 
 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. 

 
 Când evaluăm elevii din ciclul primar ”măsurăm”, ”interpretăm” și ”apreciem” rezultatele activității 

instructiv – educative, având în vedere obiective, particularități de vârstă și descriptori de performanță, în 
raport cu standardele curriculare stabilite.  

Elevii nu trebuie evaluați unii în raport cu ceilalți. Scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea 
evoluția, progresul, achizițiile dobândite. Prin toate activităţile educative desfăşurate la clasă, evaluarea 
realizează cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii lor: 
intelectual, afectiv, psihomotor, etc.  

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să-i îndrume pe elevi 
în activitatea de învăţare. Dascălul trebuie: 

 - să descopere ce nu știe elevul, pentru a-l ajuta;  
 - să proiecteze atent activităţile de evaluare, astfel încât acestea să răspundă nevoilor de formare ale 

elevului; 
 - să pregătească elevul pentru autonomie, autoeducaţie, autoevaluare, pentru ”a fi” şi ” a deveni”;  
 - să folosească acele metode şi tehnici de evaluare prin care elevii vor participa efectiv şi activ la 

acumularea cunoştinţelor, la formarea lor, dar şi la curiozitatea lor intelectuală;  
 - să stăpânească foarte bine metodele şi tehnicile de evaluare pe care le va aplica în funcţie de 

particularităţile clasei la care predă;  
 - să utilizeze corect şi eficient varietatea de metode şi tehnici de evaluare prin care elevii au 

posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate;  
- să folosească echilibrat metodele de evaluare şi să îmbine metodele tradiţionale de evaluare cu cele 

alternative;  
 - să evalueze cunostințe, deprinderi, abilități, competențe, atitudini și comportamente ale elevilor cu 

scopul de a lua ”decizii” măsuri ce corespund situațiilor de instruire, pentru autoreglarea activității 
educaționale, pentru diagnoză și prognoză, cu metode de evaluare.  

Metodele de evaluare sunt căi prin care elevii au posibilitatea de a demonstra cât de bine și-au însușit 
și stăpânesc cunoștințele.  

Se disting metode de evaluare:  
- tradiționale (standard): probe scrise, orale, practice;  
- aternative (moderne): observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, referatul, 

investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
Utilizând aceste metode se va ține seama de obiectivele/ competențele educaționale vizate, dar si de 

tipul rezultatelor învățării.  
Printre principalele metode alternative de evaluare utilizate de dascăl la clasă este portofoliul. Prin 

aceasta „carte de vizită” a elevului, se urmărește progresul acestuia, în plan cognitiv, atitudinal şi 
comportamental, la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp . 

 Avantajele folosirii portofoliului:  
 • se descoperă aptitudini și înclinații ale elevilor introvertiți;  
 • se stimulează spiritul de colaborare și cooperare; 
 • se oferă dascălului informații despre personalitatea elevului și a clasei de elevi; 



 

 

 • li se dezvoltă elevilor capacitatea de autoevaluare, ei devenind autorefexivi asupra muncii depuse 
și a progreselor înregistrate;  

• se stimulează creativitatea, ingenuozitatea și învățarea elevului, acesta fiind implicat direct, iar 
dascălul va fi deschis să-i sprijine căutările; 

 • se dezvoltă motivația elevului, acesta fiind angajat în activități de învățare; 
 • elevul are posibilitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite, de a exersa priceperi și 

capacități în contexte și situații diferite;  
• se încurajează exprimarea personală a elevului;  
• evaluarea va deveni motivantă și nu stresantă, elevul va fi stimulat și nu sancționat;  
• se oferă elevului posibilitatea de a avea diferite roluri: bibliotecar, coordonator de teme, fotograf, 

arhivar, etc. 
 • se stimulează emulația și întrajutorarea elevilor în cadrul unui efort comun;  
• elevii sunt atrași de diversitatea activităților;  
• se aplică strategii de instruire centrate pe lucrul în echipă;  
• se implică mai activ elevul în propria evaluare și în realizarea unor materiale, el fiind mai conștient 

de responsabilitatea ce-i revine;  
• i se oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu și de a-și urmări propriul progres;  
• elevul are ocazia de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli; 
 • contribuie la realizarea și eficientizarea procesului evaluativ.  
 
Bibliografie  
”Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” – suport curs, 2013, Editor 

I.S.J. Bihor;  
Crenguța Lăcrimioara, Oprea – Metode alternative de evaluare, revista ”Învățământul primar”, nr. 2-

4, 2002;  
Elisabeta, Marc – Metode de evaluare, revista ”Învățământul primar”, nr. 1-2, 2007;  
www. didactic.ro. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN CAZUL ELEVILOR CU C.E.S. 

 
PROF.ITINERANT/DE SPRIJIN CIUHANDU LIANA MANUELA 

C.S.E.I. / ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C.BRANCUȘI” 
CLUJ-NAPOCA 

  
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 permite profesorului stabilirea cu suficientă exactite, la începutul unei etape de 
instruire, a nivelului de pregătire al elevilor, dovedindu-și utilitatea din două puncte de vedere: în primul 
rand oferă prilejul identificării din start a unor posibile lacune în pregătirea elevilor, precum și de eliminare 
a lor, iar în al doilea rand se constituie ca punct de reper esențial pentru asigurarea obiectivității și 
pertinenței acțiunilor evaluative ulterioare. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de 
instruire. Cunoașterea capacităților de învățare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc și a 
gradului în care stăpanesc cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului etapei care urmează, 
constituie o condiție hotăratoare pentru reușita activității didactice. 

 Evaluarea elevilor se realizează prin probe orale și, mai cu seamă, prin probe scrise. Aceste probe 
realizează un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată îndeplinesc o funcție predictivă, indicand condițiile 
în care toți elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. Datele obținute, prin 
evaluările de această natură, ajută la conturarea activității urmatoare în trei planuri: modul adecvat de 
predare-învățare a noului conținut; aprecierea oportunităților organizării unui program de recuperare pentru 
întreaga clasa; adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unor elevi. 

 Evaluarea inițială este mult mai complexă în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale. În aceste 
cazuri avem nevoie de mai multă informație, drept urmare, se corelează o serie de date obținute prin: 
anamneză, diagnostic medical ( clinic, paraclinic) și diagnostic psihopedagogic ( folosind metode ca 
observația, chestionarul, ancheta, aplicarea de teste sau probe experimentale). În urma acestei evaluări 
inițiale se stabilește un diagnostic formativ ( și diferențial) și se întocmește un certificat de orientare școlară.  

Astfel, la fel cum susțin și teoriil psihologice operaționale elaborate de J. Piaget și L. S. Vigotski ( 
zona proximei dezvoltări), activitatea de evaluare și diagnoza devine o activitate investigativ-ameliorativă 
de tip cercetare-acțiune, care are ca scop facilitarea elaborării și aplicării demersului terapeutic 
compensator și recuperator, orientarea școlara a copilului în condiții optime, favorizarea integrării școlare 
și sociale, precum și normalizarea vieții copilului.  

Putem spune că evaluarea inițială a acestor elevi este raportată la domeniile de formare/dezvoltare a 
comportamentelor de automie personală și socială, rezumate astfel: - comportamente de autoservire și 
autoîngrijire, comportamente de adaptare la viața cotidiană, comportamente sociale. Aceste tipuri de 
comportamente sunt detaliate și specificate în grila educativă globală de evaluare-observare inițiala, și lista 
de verificare a gradului de dezvoltare pentru fiecare domeniu și subgrupele respective de comportamente.  

 În grila educativă-globală de evaluare-observare sunt precizate urmatoarele aspecte: 
a) autonomia funcțiilor fundamentale: alimentația, igiena corporală, îmbrăcămintea, mișcarea și 

securitatea personală 
b) comportamentul relațional și emotiv: tipuri de reacții față de sine, față de cei din jur și față de 

activitățile specifice varstei 
c) psihomotricitatea: moticitatea globală, motricitatea specifică, coordonare vizuo-motorie, schema 

corporală, lateralitatea, orientarea spațială, structurarea temporală, organizarea senzorio-perceptivă 
d) competențele logico-matematice și funcția simbolurilor: dezvoltarea numărului, relații geometrice 
e) educația lingvistică: comunicarea verbală, competențe lingvistice( semantica, gramatica, citirea) 
Lista de verificare a gradului de dezvoltare a comportamentelor conține: 
A. domeniul-comportamente de îmbrăcare 



 

 

B. domeniul –transmiterea și folosirea informațiilor, comunicarea socială, folosirea serviciilor 
publice: transmiterea informațiilor orale, transmiterea informațiilor scrise, folosirea informațiilor orale, 
folosirea informațiilor scrise, comportamente de comunicare socială, telefonul, comodități publice. 

Doar în urma acestei evaluări inițiale complexe se realizaează planul de servicii educaționale și 
programul de intervenție personalizat , instrumentele de lucru la clasă și individual.  

,,Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențeaza 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.” Astfel subliniază, foarte bine, R. Ausubel, importanța etapei de evaluare inițială, 
în procesul de învățămant. 

 



 

 

EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EDUCAȚIE 
 

PROF. CIUMETI LENUȚA DANIELA 
C.T. „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEȘTI 

 
Raportată la întregul sistem educațional, evaluarea reprezintă - un proces complex, care presupune 

măsurare și apreciere a rezultatelor activitații didactice; cuantificare și ierarhizare a diferitelor părți ale 
sistemului (intrări, proces, ieșiri) în scopul fundamentării unor decizii/ judecăți de valoare; 

- Proces de comparare a rezultatelor activității instructiv educative cu: 
o Obiectivele planificate pentru a determina evaluarea calității; 
o Rezultatele anterioare pentru a determina evaluarea progresului; 
o Resursele utilizate pentru a determina evaluarea eficienței. 
În procesul de învățământ, evaluarea are următoarele funcții generale și specifice: 
 Diagnostică – în sensul de a face cunoscute situațiile și factorii care conduc la obținerea anumitor 

rezultate ale elevilor pentru a stabili eventualele proceduri de remediere a punctelor critice. 
 Prognostică – în sensul anticipării performanțelor viitoare ale elevilor pe baza rezultatelor 

înregistrate și al planificării secvențelor următoare ale activitătii de învățare. De obicei, această funcție a 
evaluării se asociază celei de diagnoză, fiind complementare. 

 De certificare - a nivelului de cunoștințe și abilități ale elevilor la sfârșitul unei perioade lungi de 
instruire (ciclu de învățământ, învățământ obligatoriu etc.). 

 De selecție – a elevilor pentru accesul într-o treaptă superioară de învățământ sau intr-un program 
specific de instruire (gimnaziu, liceu, învățământ superior, cursuri postuniversitare etc.). Realizarea acestei 
funcții permitie clasificarea / ierarhizarea elevilor în urma rezultatelor obținute. 

 Funcția motivațională – de natură să stimuleze activitatea de învățare a elevilor prin valorificarea 
optimală a feedback-ului pozitiv oferit de către actul evaluativ în sine. 

 Funcția de orientare școlară și profesională – prin intermediul căreia evaluarea performanțelor 
elevilor furnizează informații utile elevilor în vederea alegerii formei corespunzătoare de învățământ. 

Aceste funcții ale evaluării se realizează prin intermediul unor forme specifice, tipuri și metode 
adecvate de evaluare, care au rolul de a regla activitatea de predare – învățare, în sensul adecvării și 
adaptării reciproce la cerințe particulare impuse de specificul disciplinei, caracteristicicile elevilor, stilul 
de predare al profesorului. 

Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor școlare 
1. Evaluarea inițială: 
- presupune operații de măsurare, apreciere și decizie la începutul unui program de instruire; 
- realizeaza un diagnostic al nivelului elevului (intelectual, capacității de învățare, cunoștințelor, 

priceperilor, deprinderilor, competențelor actuale și potențiale); 
- se realizeaza prin probe: orale, scrise și practice. 
2. Evaluarea continuă (formativă) : 
- evaluează atât rezultatele, cât și procesul, produsul sau activitățile care le-a produs 
- verifică toți elevii și întreaga materie de studiu (elementele esențiale) 
- se realizează prin verificări sistematice pe parcursul programului, pe secvențe mai mici (lecții, 

unități de învățare) 
3. Evaluare cumulativă (sumativă) : 
- compară rezultatele elevilor cu obiectivele generale ale disciplinei de învățământ; 
- verifică prin sondaj, în rândul elevilor și a materiei sau conținutului, cu efecte reduse asupra 

ameliorării procesului; 
- se realizează sub forma unor verificări parțiale pe parcursul programului și o evaluare globală, de 

bilanț, pe perioade mai lungi ( semestru, an școlar). 
Evaluarea inițială este necesară pentru: 
- cunoașterea nivelului de realizare a învățării prealabile, a nivelului comportamentului cognitiv 

inițial; 
- determinarea liniei de pornire la inceputul unui program de instruire (an școlar, intrare în ciclul 

gimnazial sau liceu); 



 

 

- stabilirea elevilor dacă dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei invățări 
(cunoștințe, abilități, capacități); 

- refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau 
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. 

Se realizeaza prin: 
- examinări orale; 
- 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. 
Relația predare – învățare – evaluare, este o relație de interdependență care asigură funcționalitatea 

procesului de învățământ. De nivelul și calitatea predării depind motivarea, înțelegerea și conștientizarea 
valorii practice a învățării. Evaluarea, asigură feedbackul procesului de predare – învățare, prin 
autoreglarea acestora și valențele sale formative. 

 

 



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
PROFESOR CIUPE AUGUSTIN-AVRAM, COLEGIUL NAȚIONAL 

„OCTAVIAN GOGA” MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR 
 
În orice proces instructiv-educativ evaluarea reprezintă o operație fundamentală, în scopul 

optimizării atât al predării cât și al învățării. În esență, evaluarea furnizează informații asupra 
randamentului acțiunilor de instruire, necesare reglării și ameliorării predării/învățării. 

Cunoașterea elevilor la disciplina educație fizică și sport, ca proces permanent, este foarte complexă 
indiferent de nivelul de învățământ unde are loc predarea/învățarea/evaluarea. Multitudinea și varietatea 
situațiilor școlare reclamă din partea evaluatorului utilizarea unor strategii adecvate.  

Literatura de specialitate didactică menționează trei tipuri de evaluare luând în considerare criteriul 
temporal (după C. Cucoș și M. Ionescu): evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea finală.Se 
pornește de la o evaluarea inițială, urmează transmiterea respectiv însușirea noului conținut, timp în care 
este necesar un feedback permanent – evaluarea formativă și se continuă cu evaluarea sumativă (cumulul 
informațiilor dobândite) fenomen carese poate transforma într-o nouă evaluare inițială, iar ciclul reîncepe. 

Pentru mulți autori, printre care îi amintim pe I. Radu, I. Nicola, M. Ionescu și A. Stoica, cele mai 
reprezentative metode și tehnici de evaluare ar fi următoarele: observația elevului, chestionarea orală, 
probele scrise, probele practice, scările de apreciere, verificarea cu ajutorul mașinilor, evaluarea prin 
proiecte, portofoliul, și testul didactic. 

Și la predare educației fizice evaluarea didactică cuprinde 3 componente: verificarea (măsurarea), 
aprecierea și decizia (notarea). Sintetic, conținutul și metodologia acestora se prezintă astfel: 

a) Verificarea este procesul, actul sau acțiunea prin care subiectul este supus unei probe, adică este 
pus să execute ceva precizat de conducătorul procesului de practicare a exercițiilor fizice. Când este vorba 
de elemente cantitative, verificarea este însoțită de măsurare sau, uneori, verificarea se face prin măsurare 
( de ex. verificarea nivelului de dezvoltare fizică prin măsurarea indicilor somatici și funcționali); 

b) Aprecierea urmează după orice verificare și aparține conducătorului procesului instructiv 
educativ. Ea se poate realiza și de membrii grupului de subiecți sau de către subiectul supus verificării 
(autoapreciere), dacă capacitatea respectivă s-a format și dezvoltat în procesul respectiv. Orice apreciere 
obiectivă presupune judecăți de valoare. În funcție de proba care se verifică, aprecierea are grade diferite 
de complexitate. Deosebim trei situații:  

- dacă proba efectuată de subiect este măsurabilă și există deja norme prestabilite, atunci aprecierea 
nu implică nici un efort deosebit din partea celui care o realizează, ci doar confruntarea rezultatului cu 
normele respective, cuprinse în tabele speciale; 

- dacă proba efectuată de subiect este măsurabilă și nu există deja norme prestabilite, atunci 
aprecierea implică un efort din partea celui care o face. Acesta trebuie să stabilească norme (baremuri) 
pentru diferite valori cifrice, care vor fi viitoarele note sau calificative; 

- dacă proba efectuată de subiect nu este măsurabilă ci doar observabilă, atunci aprecierea devine 
relativ dificilă, se va compara execuția cu modelul corespunzător. Aprecierea pe care o face conducătorul 
procesului instructiv educativ depinde de nivelul capacității profesionale, de competența sa profesională. 

La educație fizică aprecierea trebuie să fie realizată nu numai în urma verificării ci și a oricărei 
execuții de acte și acțiuni motrice. Se apreciază nivelul de execuție, se comunică acest nivel prin calificative 
și se fac imediat corectările necesare. 

c) Notarea este o rezultantă a verificării și aprecierii. Notarea se realizează în țara noastră prin 
calificative și note. Acestea trebuie să fie cât mai obiective, în concordanță cu aprecierea, lipsită de 
subiectivism. Ea este prezentă în situația în care se face verificarea subiecților. În cazul curent al execuției 
actelor și acțiunilor motrice nu se face notare , dar se acordă calificative privind execuția respectivă. Se 
poate realiza notarea subiecților în mod curent, pentru execuții deosebite ale acestora și bineînțeles se pot 
acorda note și pentru execuții mai puțin reușite decât modelul. 

La educație fizică și sport evaluarea se realizează conform unor criterii: 
- performanța motrică, adică rezultatul la probele de motricitate măsurabile; 
- progresul realizat de subiect între verificarea inițială și cea finală; 



 

 

- nivelul însușirii conținutului programei; 
- capacitatea de generalizare a subiectului, adică de aplicare a celor învățate în condiții variabile, 

chiar competiționale; 
- atitudinea față de disciplina educație fizică; 
- modul de îndeplinire a unor sarcini de natură organizatorică sau metodică; 
- cunoașterea unor aspecte de bază privind practicarea exercițiilor fizice, aspecte apreciate după 

nivelul cunoștințelor teoretice de specialitate. 
În „Fișa de evaluare pentru înregistrarea rezultatelor obținute la susținerea probelor de evaluare” din 

Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație Fizică și Sport sunt menționate datele semnificative care 
pot influența notarea: starea de sănătate, atitudinea față de procesul de învățământ și aptitudinile native. 

În lucrarea Teoria și metodica educației fizice și sportului, autorul, Gheorghe Cârstea, menționează 
diferite metode de verificare, apreciere și notare. 

 Metode de verificare:  

- trecerea unor probe de control stabilite pe componentele modelului de educație fizică; 

- efectuarea unor deprinderi/priceperi motrice în condiții analoage probei, ramurei sau activității 
respective; 

- efectuarea unor deprinderi/priceperi motrice în condiții concrete de întrecere , pe bază de 
regulament oficial; 

- îndeplinirea unor sarcini speciale de natură organizatorică, didactică sau metodică; 

- anchetă pe bază de chestionar privind nivelul însușirii cunoștințelor teoretice de specialitate. 

  Metode de apreciere și notare: 

- aprecierea verbală, însoțită de calificative; 

- aprecierea și notarea pe baza unor norme sau baremuri prestabilite, se mai numește și metoda 
absolută și aplicabilă în cazul probelor măsurabile; 

- aprecierea și notarea în funcție de rezultatele grupului , rezultate ierarhizate și comparate , se mai 
numește și metoda relativă sau comparativă ; 

- aprecierea și notarea pe baza progresului realizat de subiecți, progres individual calculat statistic; 

- aprecierea și notarea nivelului de execuție a deprinderilor/ priceperilor motrice în condiții analoage 
sau concrete de competiție. 

 În procesul de predare/învățare a educației fizice și sportului, cadrele didactice trebuie să 
deosebească și să utilizeze diferite metode de verificare și evaluare.Andrei Barta și Petrică Dragomir , în 
„Educație fizică – Manual pentru clasa a X-a, școli normale” (1995), deosebesc următoarele metode de 
verificare și apreciere/notare: 

 Metode de verificare: 
- probele de control , sunt structuri motrice, reprezentative, având conținut bine precizat, stabilită 

pe plan național sau de cadrul didactic, pe care copiii le susțin la anumite intervale de timp (la început de 
an școlar, la începutul și sfârșitul unei unități de învățare). Prin acestea se obțin informații asupra gradului 
în care elevii și- au însușit elementele de conținut predate. Probele de control pot conține: 

a) deprinderi motrice de bază, utilitar aplicative și specifice unor ramuri/probe sportive (săritura în 
lungime de pe loc, mers în echilibru, prinderea și pasarea mingii); 



 

 

b) exerciții prin care se exprimă calitățile motrice (alergare de durată, pentru rezistență; alergare de 
viteză; exerciții pentru determinarea forței musculaturii abdomenului, spatelui, membrelor superioare și 
membrelor inferioare); 

c) structuri de exerciții precis determinate: complexe de dezvoltare fizică, linie acrobatică și de 
gimnastică ritmică, parcurs aplicativ, structură tehnico-tactică din joc sportiv; 

d) activități complexe: întrecere, concurs, joc dinamic, joc pregătitor, joc bilateral. 
- testele sunt probe de verificare practice cu structuri foarte precis determinate care se susțin în 

condiții precizate și stabile , permit determinarea obiectivă a rezultatului și au o scară de apreciere a 
valorilor înregistrate. De exemplu „testul Eurofit ” elaborat de Consiliul Europei , prevede începând cu 
vârsta de 6 ani , probe de echilibru (Flamingo), de viteză, de execuție, de îndemânare, de rezistență, cardio-
respiratorie, etc. 

- activitățile practice globale sunt: întrecerea, concursul, jocul dinamic, jocul pregătitor, jocul 
bilateral. 

Pentru evaluarea rezultatelor obținute în urma verificărilor, se utilizează următoarele sisteme de 
exprimare a aprecierilor: 

- notarea se poate exprima cifric de la 1 la 10 și prin calificative.  
- lauda, exemplul și observația critică se utilizează cu precădere la preșcolari și elevii din clasele 

primare, având caracter reglator în procesul de instruire. 
Verificarea și evaluarea în educația fizică îndeplinesc aceleași funcții și au aceleași forme ca și la 

celelalte discipline de învățământ. Diferă tehnicile și procedurile de organizare, cât și modalitățile de 
obiectivizare a procesului de evaluare. 

Începând cu anul școlar 1999-2000 s-a introdus „Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație 
Fizică și Sport” în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.Sistemul cuprinde: metodologia de 
aplicare a sistemului, capacitățile și competențele supuse evaluării, instrumentele de evaluare (probele de 
control), criteriul minimal de promovabilitate și descrierea probelor. 

În prezent este în derulare proiectul național „PROGRAMUL BIOMOTRIC”, care are ca obiectiv 
potențialul biometic (antropometrie și motricitate) al elevilor, vizând realizarea unui instrument necesar 
pentru realizareași monitorizarea politicilor de sport din România. Conform protocolului dintre Ministerul 
Educației Naționale și Ministerul Tineretului și Sportului, Programul BIOMOTRIC se va realiza la nivelul 
tuturor unităților de învățământ, începând cu clasa I-a și până la clasa a XII-a inclusiv. 

 
Bibliografie selectivă: 
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București; 
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TURUL GALERIEI, O METODA INTERACTIVĂ 
 

CIUREL CRISTINA, LICEUL SANITAR „ ANTIM IVIREANU” 
 
 Dezvoltarea motivaţiei învăţării se realizează, pe de o parte, prin valorizarea elementelor pozitive 

ale fiecărui elev în parte (cu accent pe aspectele de ordin afectiv) şi construirea, pe această bază, a unei 
atitudini favorabile faţă de învăţarea din şcoală şi din afara ei.  

 Pe de altă parte, modelul educatorului este determinant deoarece lui îi revine misiunea de a face să 
emeargă dorinţa de a învăţa, adică de a face din ştiinţă o enigmă şi de a cultiva enigma cu bună ştiinţă. Dați 
o definiție a învățării. Altfel spus, trebuie să-i învăţăm pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu diferite tehnici 
de învăţare eficientă, pregătindu-i, în acelaşi timp, pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă. În esenţă, 
învăţarea este (ar trebui să fie tot mai mult) un proiect personal al elevului, asistat de către un educator care 
este, mai degrabă, un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de instruire care să faciliteze 
învăţarea eficientă. 

 Dezvoltarea gândirii critice constituie un important obiectiv de tip formativ şi se realizează prin 
folosirea cu precădere a unor strategii activ-participative. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele 
tradiţionale, ele marchează un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Prin metode 
activ-participative înţelegem toate situaţiile şi nu numai metodele active propriu-zise în care elevii sunt 
puşi şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi activi, 
coparticipanţi la propria lor formare. Puşi în situaţii variate de instruire, educatorii, împreună cu elevii 
trebuie să folosească acele strategii didactice de tip activ-participativ, având în vedere şi valenţele formativ-
educative ale acestor metode, procedee, mijloace de învăţământ, moduri de organizare a învăţării. Efectele 
în plan formativ-educativ se referă la implicaţiile lor asupra dezvoltării structurilor intelectuale ale copilului 
(care vor conduce la noi acomodări, ce vor permite – în spiritul teoriei lui Piaget- asimilări superioare) 

 Metoda TURUL GALERIEI “Turul Galeriei” este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi 
încurajează pe elevi să-şi exprime opiniile proprii. Produsele realizate de elevi sunt expuse ca într-o galerie, 
prezentate şi susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, 
indiferent de grupul din care fac parte.  

Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri 
de elevi.  

 Paşii metodei: 
 - elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din clasă; 
 - cadrul didactic prezintă elevilor tema şi sarcina de lucru; 
 - fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil; 
 - produsele sunt expuse pe pereţii clasei;  
 -secretarul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat; 
 - analizarea tuturor lucrărilor. 
 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte. ,,Turul 

Galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personale referitoare la tema pusă în discuţie. Elevii 
trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin demonstrarea 
valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă 
şi individuală, se dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, 
de respect pentru opinia celuilalt. 

 Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personale referitoare la tema pusă în 
discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin 
demonstrarea valabilităţii celor susţinute. 

 Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală, se 
dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de respect pentru 
opinia celuilalt. Metoda prezintă numeroase avantaje, printre care:  

 - Atrage şi stârneşte interesul copiilor, realizându-se interacţiuni între ei; 
 - Promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o 

învăţare mai activă şi cu rezultate evidente;  



 

 

 - Stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea 
propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare;  

 - Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care 
lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe; 

 - Dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 
 - Se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 
 Învățământul modern pune mare accent pe utilizarea metodelor moderne în procesul de învațare, ele 

ducând la creșterea randamentului școlar al elevului, la creșterea performanței școlare dar și la susținerea 
motivației.  
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STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE DIFERENȚIATE PENTRU 

ELEVII CU CES 

 

PROF. DE SPRIJIN CARMEN CIUȘCA 

CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ SIMERIA 

 

Organizarea activităţii diferenţiate pe grupe de elevi după nivelul achiziţiilor şcolare sau a capacităţii 
intelectuale este extrem de importantă la matematică, întrucât s-a observat de-a lungul timpului la această 
disciplină diferenţe mai mari între elevi dar şi o recuperare mai dificilă. 

Orice exagerare în sensul capacităţilor de înţelegere (suprasolicitare sau subsolicitare – 
minimalizarea capacităţilor) îi îndepărtează pe elevi de cunoaştere, diminuându-le treptat interesul pentru 
studiul conţinutului matematicii. 

Pentru a asigura fiecărui copil posibilitatea de a se dezvolta şi pregăti la nivelul capacităţilor sale, 
considerăm că tratarea diferenţiată este factorul hotărâtor în asigurarea succesului şcolar. 

Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ, organizat, cu întregul 
colectiv al clasei, cuprinzând atât elevii care întâmpină dificultăţi la învăţătură cât şi pe cei cu posibilităţi 
deosebite. 

Pentru a încuraja participarea activă la activităţile matematice, învăţătorul trebuie să-i stimuleze pe 
elevi cu ajutorul fişelor cu sarcini diferențiate, prin controlul și prin evaluarea sistematică a rezultatelor. 

Constituirea unui sistem de exerciții și probleme judicios gradate sub aspectul efortului intelectual 
pe care il solicită de la elevi și rațional programate atât în suita de exerciții cât și în cadrul fiecarei lecții, 
duce la formarea și consolidarea deprinderilor de calcul și de rezolvare a problemelor, concomitent cu 
dezvoltarea psihică a elevilor (conform obiectivelor-cadru urmărite în învățământul primar prin studierea 
acestei discipline). 

Obiectivele-cadru urmărite prin studierea matematicii la ciclul primar sunt următoarele: 

• Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice matematicii 
• Dezvoltarea capacitatilor de explorare, investigare si rezolvarea de probleme 
• Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic 
• Dezvoltarea interesului și motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate. 

Pentru realizarea acestor obiective este realizarea unei evaluări inițiale, aceasta oferind o perspectivă 
privind nivelul achiziţiilor la matematică.  

Diferenţierea activitǎţii cu elevii se realizeazǎ în toate momentele lecţiei, inclusiv în etapa de 
evaluare. Aceasta de poate realiza în mai multe moduri: de exemplu, în loc să răspundă la întrebări în scris, 
îi dăm voie elevului să răspundă oral sau le permitem elevilor să demonstreze cunoştinţele pe care le au 
prin utilizarea unor mijloace practice. Evaluarea trebuie să aibă în vedere obiectivele din planul 



 

 

personalizat de învăţare, iar accentul să fie pus pe evoluţia şi progresul elevului. În continuare propunem 
un test de evaluare inițială, utilizat la unitatea de învățare ”Figuri geometrice plane”. 

 

FIȘA DE EVALUARE INIȚIALĂ - FIGURI GEOMETRICE 

1. Numără figurile geometrice care au aceeaşi formă şi completează tabelul de mai jos. Cu câte 
o linie tăiați triunghiurile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

2. Uneşte elementele din imagine cu figura geometrică potrivită: 

 

 

 

3. Notează A dacă afirmaţia este adevărată sau F, dacă este falsă: 



 

 

 

Pătratul are 3 laturi. _____________ 

Dreptunghiul are toate laturile egale. ____________ 

Cercul este o linie curbă închisă. _____________ 

Un pătrat şi un triunghi au în total 7 laturi.___________ 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 
ÎNVĂȚĂTOR ITINERANT ȘI DE SPRIJIN, GETA CIUTACU 

CSEI BRĂILA 
 
Educația specială este destinată tuturor copiilor cu dizabilități care nu reusesc să atingă un nivel de 

cunoaștere și de comportament social corespunzător vârstei lor în cadrul învățământului obișnuit. Copiii 
cu cerințe educative speciale au o personalitate aparte față de ceilalți copii, facându-i diferiți de ceilalți. 
Educația specială este centrată pe nevoile particulare ale lor, iar intervențiile educației speciale au un 
caracter individualizat, începând cu evaluarea nevoilor fiecărui copil, formularea obiectivelor pe termen 
scurt, mediu și lung și revizuirea periodică a acestora.  

Punctul de plecare este evaluarea globală în domeniile senzorio-motor, comunicare, social, afectiv, 
cognitiv. Acest tip de evaluare are un caracter multidisciplinar care include evaluarea medicală, evaluarea 
psihologică, evaluarea pedagogică și evaluarea socială. Scopul acestei evaluări îl reprezintă stabilirea 
tipului și gradului de deficiență din perspectiva dominant psihopedagogică - evaluare curriculară, 
psihodiagnoză și predicție școlară.  

Evaluarea psihopedagogică are ca obiectiv fundamental cunoașterea nivelului de dezvoltare a 
copilului. Această cunoaștere permite stabilirea unor programe educative și corectiv compensatorii 
adecvate, analiza achizițiilor și a progreselor înregistrate și reorientarea și stabilirea noilor direcții 
terapeutice în activitatea de lucru cu copilul cu CES. 

Evaluarea copiilor cu cerințe educaționale speciale este un proces continuu de planificare şi 
programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat şi programele de intervenţie 
personalizate în baza cărora se lucrează cu aceşti copii. Acest lucru este necesar pentru că, în funcţie de 
rezultatele acestei evaluări, de colectarea de informaţii cât mai complete şi de interpretarea corectă a 
datelor, se procedează la orientarea şcolară şi terapeutică a copiilor cu CES. Probele şi testele de evaluare 
urmăresc determinarea abilităţilor şi a disponibilităţilor copiilor pentru dezvoltare. 

Evaluarea iniţială este constatativă şi are ca obiective identificarea, inventarierea, clasificarea, 
diagnosticarea dizabilităţilor, stabilirea potenţialului actual al copilului, prognoza dezvoltării ulterioare, 
bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului, stabilirea încadrării într-un nivel educational, 
stabilirea măsurilor ce vor fi cuprinse în programul de intervenţie personalizată. Evaluarea trebuie să aibă 
un caracter individual, pentru că fiecare copil cu CES este diferit de celălalt. Punctul de plecare în evaluarea 
inițială propriu-zisă, îl constituie analiza documentelor medicale ale elevilor și Certificatele de orientare 
școlară și profesională. În funcție de rezultatele preevaluării se pot stabili disciplinele la care se aplică 
evaluarea inițială, numărul de itemi, gradul de dificultate crescândă, precum și elementele de sprijin pe 
care le pot avea în rezolvarea fiecărei sarcini. 

Astfel, evaluarea iniţială realizează legătura între rezultatele activităţii anterioare şi activitatea 
viitoare, prin verificarea şi activarea acelor achiziţii necesare în învăţarea următoare. Rigoarea privind 
colectarea datelor considerate „elementele de intrare” asigură îndeplinirea, în condiţii de eficienţă, a 
funcţiilor evaluării iniţiale. 

Funcţia diagnostică este relevată prin cunoaşterea potenţialului de învăţare, a acelor premise 
cognitive şi afectiv-atitudinale determinante pentru reuşita activităţii viitoare. Sub raport diagnostic, 
evaluarea iniţială stabileşte calitatea procesului de predare-învăţare din perioada precedentă, descrie 
lipsurile ce se cer ameliorate, dar nu poate localiza totdeauna cauzele insuficienţelor din pregătirea elevilor. 
Meritul său este de a stabili măsura în care deficitul constatat ar putea fi recuperat pe parcursul programului 
viitor sau, în cazuri speciale, de a propune subsecvenţe de reluare a conţinuturilor neachiziţionate, care nu 
ar mai putea fi reluate în programul următor şi ar îngreuna şi demersul acestuia. De asemenea, evaluarea 
iniţială operează o diagnoză în cazurile de deficienţă (intelectuală, psihomotorie), evidenţiază elementele 
capacităţii de învăţare pe care profesorii se pot bizui. 

uncţia prognostică sau predictivă, bazându-se pe diagnoza efectuată, activează „gândirea 
previzională” a cadrului didactic în:  

• stabilirea obiectivelor pedagogice ale noului program;  



 

 

• identificarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea sa;  
• proiectarea unei strategii de predare-învăţare adecvate particularităţilor elevilor (grad de 

dificultate, ritm de învăţare s.a.);  
• indicarea tipurilor de studii în care educabilul va putea manifesta maximum de reuşită;  
• identificarea principalelor direcţii ale programului următor;  
• necesitatea unor măsuri recuperatorii;  
• anticiparea rezultatelor posibile.  
Evaluarea iniţială este importantă în succesul activităţii didactice şi este recunoscută ca un adevărat 

postulat al teoriei şi practicii evaluării în învăţământ: „…dacă ar fi să reduc toată psihopedagogia la un 
singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult rezultatele învăţării sunt cunoştinţele pe care 
elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă” (David Ausubel, 
1981).  

 
Bibliografie: 
• Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.; 
• Gherghuț, A. (2016) – „ Educația incluzivă și pedagogia diversității”, Editura Polirom, Iași; 
• Radu, I. T. (2000) – „Evaluarea în procesul didactic”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRESCOLAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA 

GRĂDINIȚA CU PN. NR.2 CLEJA, JUD. BACĂU 
PROF. ÎNV. PRES.: COCHIOR-BALAN ANGELICA 

 
Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului de învățământ. Importanța acestuia 

izvorâște din necesitatea de a avea, primi un feedback cu privire la activitatea care tocmai s-a încheiat. 
Evaluarea îndeplinește o serie de funcții: diagnostică, prognostică, de certificare, de selecție, 
motivațională, de orientare scolarăși profesională. Implică trei componente interdependente, cum sunt 
controlul, aprecierea și notarea. Formele evaluării sunt: evaluarea inițială – constă în aprecierea nivelului 
general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniță sau în momentul integrării lui în diferite categorii de 
vârstă, evaluarea continuă – acompaniază activități curente pe parcursul desfășurării lor și evaluarea 
sumativă – se realizează la finalul unor componente tematice, se desfășoară pe o perioadă mai mare la 
sfârșitul unui semestru. 

Metodele de evaluare sunt: metoda observației – constă în surprinderea și consemnarea 
evenimentelor definitorii dezvoltrării copilului, se realizează un protocol de observații, individual pentru 
fiecare copil în parte, metoda consemnării grafice a preferințelor – permite prelucrarea și interpretarea 
datelor obținute depsre fiecare copil prin evidenșierea zonelor de interes, a preferinșelor copilului, dar și a 
aspectelor care îl pun în dificultatea, metoda consemnării grafice a progreselor copilului – este o metodă 
comparativă, punând in evidență anumite manifestări ale copilului pe o anumită perioadă de timp, o 
perioadă inițialp și una finală și metoda portofoliului – constă în selectarea și păstrarea diferitelor lucrări 
ale copilului, o evaluare de tip comultiv, evidenșiind progresele acestora pe o perioadă de timp stabilită 
ulterior. 

Testele standardizate urmăresc modificările produse prin învățare, în special la nivel cognitive, care 
pot lua forma unui set de întrebări sau sarcini. În învățământul preșcolar, se utilizează testele docimologice, 
înțeles ca probe de cunoștințe, adaptate specificului vârstei. În funcție de rezultatele obținute prin tehnica 
testelor, alte metode și tehnici de evaluare ( chestionare orale, expunerea liberă a copilului, observația de 
evaluare, analiza produselor activităși copiilor ca metodă specific de evaluare sau ca metodă 
complementară de evaluare, care reflectă întreaga personalitate a copilului), se face o analiză a nivelului 
de realizare a obiectivelor propuse de programa activității instructiv-educative în grădiniță, pentru a folosi 
datele obținute în vederea îmbunătățirii actului didactic de proiectare, probare-învățare-evalure. Evaluarea 
reprezintă un punct cheie al procesului de învățare, indifferent de nivelul la care se desfășoară acesta. Prin 
intermediul evaluării, se poate identifica gradul de eficiență al activității desfășurate și se stabilesc 
modalități de înbunătățire a acestora. 

Aprecierea reprezintă componenta evaluării care asigură estimarea sau evidențierea valorii nivelului 
sau performanței cunoștiințelor dobândite. Evaluarea performanțelor copiilor în învățământul preșcolar se 
desfășoară în condiții specific acestui nivel de vârstă, dar și pentry a facilita și optimiza procesul 
interpretării copilului în mediul social. Evaluarea îndeplinește în raport cu munca educatoarei și a copiilor 
o serie de funcții specifice : 

• Îl ajută pe copil să-și fixeze cunoștiințele prin întărire pozitivă 
• Îi permite să le integreze în sistemele de cunoștințe 
• Îi confirmă starea de reușită, contribuie la formarea încrederii în capacități proprii 
• Îi formează interesul pentru cunoaștere 
• Îi stimulează activitatea de învățare 
• Contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea trebuinței de autoafirmare 
• Ajută cadrul didactic să descopere dacă a organizat conținutul în mod adecvat, dacă a folosit 

strategia didactică adecvată grupei de copii și individualizări 
• Permite adultului să descopere lacunele copiilor, să elaboreze un program de exerciții 

suplimentare menite să recupereze retardul sau să continue progresul 
• Îi permite să anticipeze următoarele situații de instruire.  



 

 

Este necesar ca în actul evaluativ, educatoarea să încurajeze copilul, să-i acorde încredere, pentru că 
la această vârstă nu numai imaginea de sine suportă influența imaginii pe care si-o formează adultul,dar, 
mai mult decât aceasta, conduita este direcșionată de imaginea oferită de adult. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ezechil L., Păiși Lăzărescu, M.,2002. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF ÎNV. PREȘCLOLAR. COCIOC VERONICA 
G.P.P”RAZĂ DE SOARE ”URZICENI-IALOMIȚA 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, 

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

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi: 
 - Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor, 
 - 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 și 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. 

În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de muncă independentă. 

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

actului educational 
Aprecierea -presupune emiterea unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor obţinute în urma 

măsurării 
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.  
În concluzie, evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul 

care le-a produs. 
 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 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 
Evaluarea continuă, cunoscută şi sub denumirea de evaluare formativă sau de progres, se aplică pe 

tot parcursul desfăşurării procesului de învăţământ, realizându-se prin verificări sistematice.  
Scopul acesteia este de a oferi educatoarei informaţii despre gradul în care preşcolarii stăpânesc 

conţinuturile predate, despre dificultăţile întâmpinate, dar şi de a ajuta preşcolarul să înveţe constant şi să 
se autoevalueze. 

Deoarece prin evaluarea formativă se înregistrează progresele preşcolarilor, aceasta se mai numeşte 
şi evaluare de progres. 

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. 

EXEMPLU DE EVALUARE 
Grupa mică 
Evaluare inițială 
Obiective: 
 -Să cunoască culorile de bază(roșu,balben,albastru); 
 -Să diferențieze obiectele după marime (mare-mic); 
 -Să compare obiectele sau grupele de obiecte prin apreciere globală; 
 - Să înțeleagă relațiile spațiale; 
 -Să numere în limitele 1-3,recunoscând grupele cu 1-3 obiecte. 
Itemi 
1.Cunoaște culorile de bază. 
 a) Așază în cercul roșu cuburile de culoare roșie. 
 b) Așază în cercul albastru cuburile de culoare albastră. 
 c)Așază în cercul galben cuburile de culoare galbenă. 
2.Diferențiază mărimi:mare-mic 
 ”Alege doar mașinuțele mari.Cum sunt celelelte?” 
3.Identifică câteva poziții spațiale:pe,în. 
 ”Așază păpușa pe masă.Așază păpușa în pătuț. 
4.Numără în limitele1-3. 
 ”Numără jucăriile de pe masă”. 
 
Exemple de descriptori de performanță 

ITEMI SATISFĂCĂTOR BINE FOARTE BINE 
Cunoaște culorile de 
bază. 

Grupează cuburile după 
criteriul culorii cu 
sprijin. 

Grupează cuburile 
după două culori. 

Grupează cuburile 
după 3 culori fără 
sprijin.  

Diferențiază 
mărimi:mare-mic. 

Diferențiază mărimile 
,dar nu grupează 
mașinuțele după mărime 
decât cu sprijin. 

Diferențiază mărimile 
, grupează mașinuțele 
după mărime decât cu 
sprijin. 

Diferențiază mărimile 
, grupează mașinuțele 
după mărime cu 
ușurință. 

Identifică câteva 
poziții 
spațiale:pe,sub,în. 

Identifică o poziție 
spațială (pe,în) 

Identifică ambele 
poziții spațiale cu 
puțin sprijin (pe,în) 

Identifică ambele 
poziții spațiale . 

Numără în limitele1-3. 
 

Numără fără a raporta la 
cantitate(1-3). 

Numără arătând 
obiectele cu puțină 
greutate. 

Numără obiectele cu 
ușurință(1-3)  

 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. DR. COCOȘ ELENA 

LICEUL ,,TRAIAN VUIA” CRAIOVA 
 
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 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, 
b) evaluarea acestor informații prin judecarea și 
c) luarea sau adoptarea deciziilor. 
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. 
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DEMERS PERSONAL PRIVIND POTENȚIALUL BIOFIZIC AL ELEVILOR 
DIN CLASELE V - VIII 

 
PROF. CODREANU TILI-MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 
 
A. Probe antropometrice 
Talia sau statura are ca obiectiv: stabilirea înălţimii elevilor și se măsoară între vertex şi planul 

plantelor (suprafaţa de sprijin). Elevul se află în ortostatism, cu membrele inferioare în extensie şi cu 
coloana vertebrală dreaptă (poziţia “stând drept”). Călcâiele, şanţul interfesier şi coloana în dreptul 
omoplaţilor ating tija taliometrului (peretele). Bărbia este coborâtă spre piept astfel încât marginea 
superioară a conductului auditiv extern şi unghiul extern al ochiului să se găsească pe aceeaşi linie 
orizontală. Se fixează bara taliometrului la nivelul creştetului capului (echerul, în unghi drept faţă de perete 
şi creştetul capului) şi se citeşte cifra din dreptul reperului. Se notează rezultatul în metri (cm). Elevul 
trebuie să fie descălţat. 

Greutatea corporală se măsoară cu cântarul de persoane în kilograme. Elevii sunt echipați cu 
echipament sportiv. Înainte de examinare se va verifica și eventual regla cântarul. 

Anvergura este cea mai mare lățime a corpului omenesc, cuprinzând în ea lățimea umerilor și 
lungimea ambelor membre superioare. Se măsoară între punctele digitale, subiectul stând cu membrelor 
superioare la orizontală și cu toate articulațiile în extensie. Măsurarea se poate face așezând subiectul cu 
spatele la un perete prevăzut cu scară metrică sau cu ajutorul unei tije rigide, gradate în centimetri și 
milimetri. 

Perimetrul toracic - pune în evidență grosimea toracelui. Se măsoară cu banda metrică trecută - la 
bărbați - pe sub vârful omoplaților în spate și la baza apendicelui xifoidian în față, iar la femei tot pe sub 
vârful omoplaților în spate și la nivelul articulației coastei a IV- a cu stenul în față. Subiectul stă cu fața 
spre examinator și brațele ușor depărtate de trunchi. Examinatorul apucă banda metrică între degetele mari 
și arătătoare și, palpând vârful omoplaților cu degetele care susțin banda, o așează imediat sub reperul 
localizat. Banda se trece apoi, fără a fi îndoită, pe sub axile și unul din capete este fixat la nivelul bazei 
apendicelui xifoid (coasta a IV-a) la femei, avându-se grijă să nu se intercaleze degetul între segmente și 
banda metrică. Celălalt capăt al benzii metrice încrucișează capătul fixat ți va fi astfel așezată, încăt să se 
poate citi cifrele de pe ea și să permită antrenarea sa de către mișcările cutiei toracice. 

După așezarea corectă a benzii metrice se cere subiectului să coboare brațele lângă trunchi și să 
respire liniștit. Perimetrul toracic se măsoară repaus respirator, în inspirație maximă și expirație forțată, 
fără a se mișca între măsurători banda metrică din poziția inițială. Diferența dintre perimetrul toracic în 
inspirație maximă și perimetrul toracic în expirație forțată se numește elasticitate toracică.  

B. Probe motrice  
Viteza de deplasare. Alergare de viteză – naveta - 5x10 m. Se afectuează cu start din picioare, liber, 

fără comandă. Navetă de viteză pe 5 x 10 m are ca obiectiv măsurarea vitezei în regim de coordonare. Din 
poziţia startului de sus (din picioare), la semnal individual, elevul va executa alergare de viteză dus – întors 
(navetă), de 5 ori, pe distanţa de 10 m. Profesorul va porni cronometrul la prima mişcare a piciorului 
elevului şi va opri cronometrarea când acesta va depăși cu pieptul linia de sosire. În timpul navetei, 
consemnul este ca elevul să depăşească cu ambele picioare linia marcată pe sol. Culoarul de alergare cu 
lungime de 5 m, pe teren plat, marcat la cele două capete, cu linii paralele de 1 m lungime. Terenul va fi 
curăţat înainte de susţinerea probei, pentru a se evita orice accidentare 

Forța musculaturii spatelui Din culcat facial extensia trunchiului. 
Din poziţie culcat facial, cu mâinile la ceafă, elevul va executa extensia trunchiului. Se consideră 

repetare corectă, cea care se finalizează cu ridicarea trunchiului şi menţinerea mâinilor la ceafă, astfel încât 
bărbia să ajungă la nivelul superior al unei bănci de gimnastică amplasată la 30 cm distanţă de capul 
elevului. În fişa de înregistrare se va consemna numărul maxim de repetări în 30 sec. Se acordă o singură 
serie de repetări. Proba se execută pe salteaua de gimnastică. Pentru fixarea picioarelor pe sol, elevul va 
beneficia de ajutorul unui coleg sau îşi va fixa picioarele sub ultima şipcă a scării fixe. Nu se vor număra 
execuţiile incorecte. 

Forţa musculaturii abdominale Din culcat dorsal ridicarea trunchiului. 



 

 

Din poziţie culcat dorsal, cu mâinile la ceafă, tălpile sprijinite pe sol, genunchii semi-flexaţi, elevul 
va executa ridicarea trunchiului la verticală (90 grade). Se consideră repetare corectă, cea care se 
finalizează cu ridicarea trunchiului la 90 de grade şi menţinerea mâinilor la ceafă. În fişa de înregistrare se 
va consemna numărul maxim de repetări. Se acordă o singură serie de repetări. Proba se execută pe salteaua 
de gimnastică. Pentru fixarea picioarelor pe sol, elevul va beneficia de ajutorul unui coleg sau îşi va fixa 
picioarele sub ultima şipcă a scării fixe. Nu se vor lua în considerare execuţiile incorecte. 

Echilibru. Se execută, din poziție stând, brațele întinse, ochii închiși și piciorul îndoit. Se 
înregistrează timpul în care elevul reușește să păstreze poziția inițială. 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: COHUȚ CORNELIA 

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

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 creierii premiselor favorabile unei noi învățări. 

 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. 
Exemple de 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 general, 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 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 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

PROF. COJOCAR LARISA-CĂTĂLINA 
 
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. Aceasta identifică nivelul 
achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa 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).  

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 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 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.  
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 



 

 

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. 

Metode şi tehnici de evaluare folosite în domeniul Limbii și literaturii române: 
-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, situații prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului elevului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele; 
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
 - cubul  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Clasa: a V-a 
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa elevilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris opera „Amintiri din copilărie”?  
- Ce alte opere a mai scris I. Creangă? 
- Câte părți cuprinde opera?  
- Care sunt personajele din opera studiată?  
- Cum era Nică? Cum erau părinții lui? 
- Care sunt momentele care te-au amuzat? De ce?  
- Dar cele care te-au întristat? De ce? etc.  
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. 
A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un 

real progres în dezvoltarea psihică, precum și în activitatea şcolară a elevului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: COJOCARIU GIANINA 

GRĂDINIȚA NR.3 BRĂTENI, 
COM. DOBÂRCENI 

 
  
 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.  
 
 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. 

 
 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 SI TEHNICI DE EVALUARE IN 
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROPUNATOR: PROF.INV.PRIMAR, 
COJOCARU CATALIN-VALENTIN 

LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI-OLT 
 
Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special în învăţământul primar step by step, 

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. 

 Articolul se vrea o sinteză a principalelor metode și tehnici de evaluare în învățământul primar, cu 
o aplecare particulară asupra învățământului primar step by step. 

 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: 

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 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; 
) 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. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ DIN CICLUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR COJOCARU DOINA-FLORENTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL BUJOR” BEREȘTI, GALAȚI 
 
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 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. Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea 
unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare.  

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 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 și stări afective.  

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 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, 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. 

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. 

În concluzie, consider că 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 INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

COJOCARU OLIMPIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" 

 
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. 

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. 

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. 
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: 
o Strategia de rezolvare; 
o Aplicarea cunoştinţelor, principiilor, regulilor etc; 
o Acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor; 
o Claritatea argumentării şi forma prezentării. 
Cadrul didactic poate urmări produsul, procesul sau/şi atitudinea elevului. 



 

 

Portofoliul este un instrument complex de evaluare care presupune o selecţie sistematică, făcută, de 
regulă, de către elevi (dar şi de către cadrele didactice) a unor produse relevante ale activităţii elevilor 
(individual sau în grup). Portofoliul include şi rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici 
de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise şi practice, observarea sistemică a 
comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. 

Notarea se va face într-o manieră holistică pe baza unor criterii clare, care vor fi comunicate elevilor 
înainte să înceapă proiectarea portofoliului.  

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. 
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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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. 

 In învățămantul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activitătii didactice, 
avand drept scop măsurarea și aprecierea cunoștintelor, priceperilor și deprinderilor ,dobandite de copii în 
cadrul actului educațional . În același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizată în atitudinile și comportamentele dobandite de copilul preșcolar prin procesul de 
învatămant. 

 Din perspectiva momentului efectuarii și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învățămantul preprimar a următoarelor tipuri 
de evaluare : evaluare initială – predicativă, evaluare cumulativă- sumativă, certificată, evaluare formativă- 
continuă. 

 Evaluarea initială se realizează la începutul anului școlar ,în momentul inițierii unui program de 
instruire și are rol de a stabili nivelul de cunoștinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitătile de 
învățare ale copiilor.concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției , stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activitătii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru 
obținerea performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența 
procesului de învățămant preșcolar viitor,care se va oglindi în planificarea semestrială. Datele obținute la 
acest tip de evaluare ajută la conturarea activitații didactice în trei planuri :stabilirea modului adecvat de 
predare a noului continut ; organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii 
; aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii copii din grupă , fie de sprijin și recuperare, fie activitate 
suplimentară pentru copiii supradotați. 

- 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; 
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- 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.. 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:  
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV .PRIMAR: COLDA ADINA HANNELORE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ROMUL LADEA”- ORAVIȚA, CARAȘ-SEVERIN 
 
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. 

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 repre-zentare 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, 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 fundamenta-le 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. 

Importanța evaluării 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. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. COMAN DOINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREȚEL 

 
 Termenul de evaluare, în sens larg, vizează „ operațiile de culegere 
de date despre una sau mai multe caracteristici ale unui obiect și de prelucrare a acestora, având ca 

rezultat, descrierea obiectului în termeni cantitativi sau calitativi”. 
 În domeniul învățământului, al educației în general,evaluarea este privită 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).  

 Sub aspect formal- scrie profesorul I.T.Radu- evaluarea înseamnă stabilirea unei corespondențe 
între elementele mulțimii de plecare (răspunsuri, lucruri) și ale celei de sosire( scala de notare). 

 Din punct de vedere al momentului evaluării, evaluarea poate fi: 
- Evaluare inițială,predictivă 
- Evaluare continuă, formativă 
- Evaluare finală, sumativă 

Evaluarea inițială are loc la inceputul unui program de instruire 

( ciclu de învățământ, program de instruie, an școlar, semestru). Ea este impusă de faptul că la 
începutul unei activități de instruire , oricare ar fi dimensiunea acesteia, există o oarecare eterogenitate în 
rândul elevilor în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile, în general posibilitățile de învățare a noilor 
conținuturi. 

 Așa cum spunea și Ausbel D. „ Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, 
eu spun : ceea ce influențează cel mai mult învățarea, este ceea ce știe elevul la pornire. Asigurați-vă de 
ceea ce știe el și instruiți-l în consecință” 

 Necesitatea realizării evaluării inițiale decurge din următoarele circumstanțe reale: 
- existența unei eterogenități în ceea ce privește pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere mai 

mare de activitate 
- asigurarea unei continuități în asimilarea unui ansamblu de cunoștințelor și în 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 posibilităților de învățare ale elevilor 
Putem concluziona, că pot fi considerate ca aparținând problematicii evaluării inițiale următoarele 

idei: 
- evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace 
- funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 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  
 
Bibliografie 
1.Cucoș C.(2012) – Pedagogie, Ed Polirom ; Iași 
2. I:T: Radu- evaluarea în procesul didactic, E.D.P. , R.A.  
 
a) Evaluarea iniial sau predictiv, fcut cu scopul de a stabili nivelul de pregtire a elevilor la începutul 

programului de lucru, inclusiv condiiile în care acetia îi vor desfura activitatea. Ea constituie, aa cum vom 
arata în subcapitolul 3 din lucrarea de fa, chiar una dintre premisele conceperii programului de instruire 
colar. Performanele elevilor în perioada precedent reprezint primele informaii referitoare la capacitatea lor 
general de învare. Pentru completarea acestora, îns, i, mai ales, pentru cunoaterea faptului dac elevii 
stpânesc acele cunotine i abiliti necesare înelegerii coninutului programului care urmeaz, este util evaluarea 
acestora prin examinri orale, dar mai cu seam prin probe scrise. Teoretic, evaluarea predictiv ar trebui s 
prefaeze realizarea fiecrui obiectiv, practic îns ea se produce în secvena introductiv din lecie. 



 

 

Utilizm expresia evaluare iniial sau predictiv în sensul de activitate orientat în direcia cunoaterii 
particularitilor obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace adecvate de 
investigare i având ca finalitate îmbuntirea parametrilor funcionali ai acestuia. Evaluarea poate viza 
persoane normale (copii, elevi, tineri etc.), copii cu cerine educative speciale, persoane bolnave, colective 
de conducere, grupuri sociale etc. În context clinic, evaluarea vizeaz starea de moment a bolnavului, dar 
se poate utiliza i la sfâritul perioa 

În coal se efectueaz în strâns legtur cu programul de instruire i este menit s stabileasc nivelul de 
pregtire a elevilor la începutul unei perioade date (an, trimestru sau semestru colare), precum i condiiile în 
care acetia îi vor desfura activitatea. Întrebrile i rspunsurile legate de un asemenea demers implic cel puin 
dou categorii de aspecte, unele vizând nivelul de dezvoltare a dimensiunilor fundamentale ale personalitii 
(aptitudini, atitudini, temperament, creativitate .a.), altele – volumul i calitatea achiziiilor anterioare 
(cunotine, priceperi, deprinderi, scheme de aciune etc 

ine urmtoarele afirmaii: a) Evaluarea iniial/predictiv reprezint un prim pas i, totodat, una din 
premisele fundamentale ale proiectrii i organizrii întregului program de pregtire i integrare profesional a 
tinerei generaii. În coal, aceasta se realizeaz în strâns legtur cu programul de instruire i este menit s 
stabileasc nivelul de pregtire a elevilor la începutul unei perioade colare date (an, trimestru sau semestru), 
precum i condiiile în care acetia îi vor desfura activitatea 

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, 

b) evaluarea acestor informații prin judecarea și 

c) luarea sau adoptarea deciziilor. 

Are loc la inceputul unui program de instruire (inceputul unui ciclu curricular, al unui ciclu scolar, 
al unui an scolar sau semestru, al unei unitati de invatare). Are functie diagnostica, scopul ind cunoasterea 
stadiului initial de la care se pleaca in abordarea secventelor de instruire, dar si o functie prognostica, prin 
proiectarea ecienta, realista, a continuturilor noii materii. Evaluare la inceputul unui an scolar La inceputul 
ecarui nou an scolar se face o recapitulare (una-doua saptamani) a materiei predate anul precedent. Se pune 
accentul pe acele notiuni si aptitudini ce vor folosite in predarea noii materii. In aceasta etapa evaluarea se 
face prin examinare orala. La nalul recapitularii se da un test ce contine aplicatii la materia recapitulata 
(simple si cu grad mediu de dicultate): se evidentiaza lacunele elevilor; luand evaluarea initiala ca punct 
de reper, profesorul isi face un plan de recuperare si proiecteaza activitatea diferentiata. uneori testul initial 
este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la nalul anului scolar 



 

 

 EVALUAREA INIȚIALĂ –REPERE GENERALE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR COMAN ALINA 
 

,,Ca să poți povesti sau cânta copiilor trebuie să-I iubești, să cauți să pricepi firea aparte în care 
trăiesc, să știi să cobori până la nivelul personalității lor.Trebuie să iei parte împreună cu dânșii la toate 
manifestările sufletești, într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil”. G.Coșbuc  

Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optimal, cadrul didactic are 
menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualității sale. Acceptând 
termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un proces,un instrument, un „barometru” de 
mãsurare a gradului de pregătire psihică și socio-afectivă a copilului. 

În teoria și practica educațională se disting trei strategii de evaluare : evaluarea inițială/predictivă; 

* evaluarea continuă /formativă ; 

* evaluarea sumativă /finală. 

 Evaluarea inițială /predictivă 

 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,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 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 lecții, evaluarea inițială îndeplineste o funcție pronuntat predictivă.” 

* funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajarii lor cu șanse de reușita într-un nou program  

* functia 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. 

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 continuă propune operațiile de măsurare -apreciere -decizie pe 
tot parcursul activității de instruire/educație. În perspectiva curriculară,evaluarea continuă devine parte 
componentă a procesului de învățământ, prin care profesorul culege informațiile despre efectele acțiunii 
sale, valorificabile imediat prin măsuri de corecție, ameliorare, ajustare, restructurare.Evaluarea sumativă 
propune operațiile de măsurare-apreciere -decizie în timpul sau la sfârșitul unei activități didactice 
educative în vederea cunoașterii nivelului real de stăpânire a materiei după parcurgerea anumitor perioade 
și secvențe de instruire, conform obiectivelor programelor școlare adaptate de profesor la condițiile 



 

 

concrete ale clasei de elevi. Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar cumulativă, 
cu resurse formative limitate la momentul desfașurării activității didactice . 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

PROF. COMAN CLAUDIA DANIELA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI 

LOCALITATEA GURA OCNIŢEI 
 
”…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 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 inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (ciclu de 

învăţământ, an şcolar, semestru,capitol sau lecţii) și urmărește identificarea şi stabilirea nivelului de 
achiziţii iniţiale ale elevilor–cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse, necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi. Este un act indispensabil prin care 
educabilii relevă nivelul de cunoştinţe, pregătirea necesară şi favorabilă unei noi învăţări.Este baza şi 
punctul de plecare în noul act al învăţării, pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe. 

 Acest tip de evaluare are rol diagnostic şi prognostic, adică 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. 

 Astfel, prin rolul diagnostic se depistează eventualele deficiențe în pregătirea elevilor și dificultățile 
lor de învățare, iar prin funcţia prognostică se 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. 

 Din punctul de vedere al aprecierii, acest tip de evaluare nu are drept scop aprecierea performanţelor 
globale ale elevilor şi nici ierarhizarea acestora,ci de a oferi evaluatorului, dar şi evaluatului posibilitatea 
de a avea o reprezentare concretă a potenţialului de receptare şi învăţare al elevului, lacunele ce trebuie 
completate şi remediate în continuare. Cu toate acestea, rolul evaluării iniţiale nu este de a determina 
cauzele lacunelor cognitive ale elevului, ci de a le identifica , de a le completa şi de a le remedia. 

 
MODEL RAPORT CENTRALIZAT PRIVIND 
REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA EVALUAREA INIŢIALĂ LA DISCIPLINA 

................................................... 
an şcolar ......... 
Rezultate: ŞCOALA GIMNAZIALA ...................... – prof. ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLASA a V-a  
NR. DE ELEVI PREZENŢI: ......... 
COMPETENŢE GENERALE: 
1. .................................. 
2. ......................................... 
COMPETENŢE SPECIFICE: 

Nr.crt. 
 

CLASELE MEDIA 

1. a V-a  

2. a VI-a  
3. a VII-a   
4. a VIII-a  



 

 

1.......................................................; 
2...........................................................; 
 
APRECIERI CU NOTE/ NIVEL DE STUDIU: 

NOTA/  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 MEDIA 
CLASEI 

a V -a            ......... 
 
GREŞELI FRECVENTE: 
 
Greşeli frecvente 
 
 
 
 

Măsuri ameliorative 

 
 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ - IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROFESOR: COMAN FLORIN 

LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA BĂLEANU” BĂLENI 
 
 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. 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 
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 întro 
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. 

 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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Scopul evaluării inițiale este, în primul rând, ca profesorul să se asigure că un elev poate intra într-

un program de studiu la un nivel potrivit acestuia. Ȋn al doilea rând, aceste evaluări permit și elevului să-și 
poată planifica obiectivele individuale de învățare, realizabile. De asemenea, testările permit elevului și 
profesorului să depisteze lacune ce trebuie completate, ori a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire (programe de recuperare, programe personalizate). 

Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar pentru a identifica resursele, ca volum de 
informații, golurile pe care le au elevii în pregătire și nivelul de cunoștințe pe care îl posedă pentru a avea 
reușită într-un nou nivel de studiu. 

Cu toate acestea, pot exista și părți negative ale evaluărilor inițiale; unele metode tradiționale de 
evaluare (orale) sunt nesigure: aceluiași elev îî pot fi acordate note diferite de către profesori diferiți. 

Testele inițiale cu bareme fixate sunt fiabile și obiective; determină dacă există o învățare în curs și 
sunt necesare pentru a consolida nevoile individuale pentru a progresa în învățare; sunt utile pentru a 
determina punctele tari ale elevului.  

Profesorii trebuie să-i determine pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării inițiale, 
să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse în urma aplicării testului. 

La disciplina Fizică, evaluarea inițială are ca scop: identificarea nivelului de achiziții inițiale ale 
elevilor ȋn termeni de competențe, ȋn vederea asigurării demersului educativ pentru etapa următoare; 
crearea unei punți de legătură ȋntre o stare precedentă și una viitoare ȋn vederea raportării performanțelor 
elevilor ȋn termen de progres; crearea premiselor pentru elaborarea planurilor individuale de ȋnvățare ȋn 
vederea aplicării acestora pentru susținerea ȋnvățării viitoare.  

Pentru testul inițial au fost selectate teme studiate ȋn anii anteriori (mărimi fizice, mișcarea corpurilor, 
interacțiunea, lentile, circuitul simplu), care constituie bază pentru materia ce va fi studiată ȋn viitor (liceu), 
toate competențele menționate fiind importante pentru achizițiile ulterioare ale elevului. 

Competențele asociate testului inițial sunt: identificarea caracteristicilor definitorii ale unor sisteme 
ȋntȃlnite ȋn natură;compararea și clasificarea unor fenomene și unor caracteristici fizice ale fenomenelor 
din domeniile studiate; descrierea unor fenomene fizice din domeniile studiate, a unor procedee de 
producere sau de evidențiere a unor fenomene precum și a cauzelor producerii acestora; analizarea relațiilor 
cauzale prezente ȋn desfășurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate; 
evaluarea/aprecierea/interpretarea de fenomene, fapte, procese ȋn contexte variate. 

Baremul a fost însoțit de următoarele precizări: 
• Se punctează oricare alte formulări sau modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decȃt cele precizate explicit ȋn barem. Nu se acordă 

fracțiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin ȋmpărțirea punctajului total acordat 

testului la 10. 
Ȋn urma aplicării testului, profesorul își va stabili obiectivele, conținuturile, metodele eficiente de 

predare- învățare- evaluare, astfel încât activitatea instructivă să fie un succes. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII INIȚIALE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. COMÂNDARU MARIANA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 

”VOINICEL” CĂLĂRAŞI 
 

 Evaluarea iniţială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 
instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de preşcolari.La inceputul 
lecţiei, evaluarea iniţială corespunde unei faze numită, in mod tradiţional, a verificării lecţiei anterioare. In 
funţie de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluari iniţiale, profesorul va confirma parcursul 
anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completări. Pot fi propuse noi secvenţe 
sau subsecvenţe de recuperare ,stimulare, completare. In acestă perspectivă ,chiar de la inceputul unei lecţii, 
evaluarea iniţială indeplineşte o funcţie pronunţat predictiva.'  

 Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădinița: probe orale, practice, observarea 
comportamentului în timpul activităților, dialogul cu copiii, și mai puțin utilizate au fost probele scrise și 
studiul produselor activității. 

 Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului școlar, unui 
număr de 17 copii și pe domenii de dezvoltare și comportament, urmărind, nivelul cunoștințelor copiilor, 
stadiul dezvoltării unor priceperi și deprinderi, nivelul de comunicare dintre ei, gradul de socializare, de 
interacțiune, de stabilire a relațiilor de prietenie.  

I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII - 10 puncte 
Dezoltarea limbajului și a comunicării - 10 puncte 
Comportamente urmărite: 

 discută cu colegii și educatoarea;  
 primește mesaje, îndeplinește instrucțiuni simple; 
 știe să se prezinte; 
 denumește 4-5 jucării și formulează o propoziție simplă despre o jucărie denumită; 
 răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spun 

 ●Probe aplicate 

ADP ,,Bine ați venit la grădiniță” 
 ALA Bibliotecă,,Spune-i păpușii cum te cheamă” 
 ADE Domeniul limbă și comunicare,,Spune ceva despre jucăria ta! 
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ - 20 puncte 
Dezvoltare socială - 10 puncte 
Comportamente urmărite: 

 manifestă un comportament civilizat în relațiile cu cei din jur; utilizează formulele Te rog și 
Mulțumesc; 

 încearcă să se autoservească în situații simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor); 
 reușește să aștepte într-o situație dată; 
 se joacă împreună cu alți copii; 
 știe să salute când vine și când pleacă de la grădiniță. 

●Probe aplicate 
ADP ,,Un băiat și o fetiță merg frumos prin grădiniță”, ,,Cum salut?”, ,,Cum spun mulțumesc?” 
ALA Joc de rol,,De-a grădinița (socializare) ”,  
ADE Domeniul om și societate,,Copiii la grădiniță”joc didactic 



 

 

Dezvoltare emoțională-10 puncte 

 Comportamente urmărite: 
 se prezintă pe sine; 
 răspunde la întrebări privind identitatea personală; 

●Probe aplicate 
ADP ,,Cine sunt eu, cine ești tu?” 
 ALA Știință,,Spune ce face piticul?” 
 Joc de rol,,De-a mama și puiul” 
 ADE Domeniul limbă și comunicare,,Ghici cine a venit la grădiniță?” 
La sfârșitul perioadei de evaluare inițială se constata ca 7 dintre copii au un comportament atins în 

ceea ce privește adaptarea la regimul de viață al grădiniței și își ajustează comportamentul și reacțiile la 
circumstanțele sociale, 6 copii manifestă un comportament în dezvoltare, iar 4 copii (C.A., C.F., G.E., 
M.G.) au nevoie de sprijin pentru a reuși să se adapteze și să capete autocontrol și stabilitate emoțională.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF. COMĂNESCU CRISTIANA 

LICEUL TEORETIC OLTENI 
JUD. TELEORMAN 

 
 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 competenţele propuse inițial. Aceste 
competenţe 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 şi literatura română, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, 

deoarece prin intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme pe care 
trebuie să le remediez.  

Prin intermediul evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul 
unor unităţi sau module, examene de simulare bacalaureat, examene de bacalaureat etc., sunt cele care 
atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a informaţiei predate. 

De asemenea, evaluarea formativă este la fel de importantă, deoarece mă ajută să îmi dau seama la 
fiecare oră 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 sau elev- 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 şi literatura română . La ora 
mea, evaluarea orală are loc printr-o serie de întrebări legate de lecţie , precum descrierea unei imagini, 
carateriyarea unui personaj, analiya textului, 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 şi literature romană , avem competenţele de înţelegere a textul , itemi cu alegere multiplă, cu 
alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor scrise 
avem atat itemi obiectivi cat şi itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de 
scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat, precum si cocordanţaideilor şi 
creativitatea. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 



 

 

Eseul este o metodă specifică literaturii 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 şi literatura română subiectul al doilea 
la examenul de bacalaureat contine eseul argumentativ ( eseul de opinie ). Acestea sunt eseuri structurate, 
având un anumit număr de paragrafe.  

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 şi literaturii române acestă formă 
de evaluare se foloseşte în cadrul orelor AEL, planificate coform unui orar stabilit de liceu pentru folosirea 
sălii de informatică.  

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 si dezvoltă pe 
lângă competenţele cognitive si competenţe socio-emoţionale, competenţe de care elevul are nevoie pentru 
integrarea în societate. 

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 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 şi 
literatura română, am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile , eseurile 
structurate, referatele, caracterizările de personaje 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 mine, citate 
reprezentative din operele literare, lucrări scrise etc. 

 Ca metode moderne în evaluarea formativă a elevilor folosesc turul galeriei, jocul de rol, 
cvintetul, eseul de 5 minute, studiul de caz, explozia stelara, diagram venn. Deşi sunt metode 
interactive de predare- invaţare pot fi utilizate cu success în evaluarea formativă a elevilor.  

 În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea 
şi să o centreze pe competenţele urmărite. Abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai 
interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive. 
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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 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 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. 
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Evaluarea este o dimensiune foarte importantă a procesului de învăţământ întrucât furnizează 
informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia, în ansamblul său, cât şi a unor componente ale sale 
(mijloace, metode, forme de organizare, conţinut, caracteristicile factorului uman implicat în desfăşurarea 
lui etc). 

Din perspectiva pedagogiei moderne, componentele structurale ale evaluării școlare vizează 
funcțiile evaluării, strategiile, obiectul evaluării, operațiile, referențialul evaluării, metode, tehnici, 
instrumente, și valorificarea informațiilor culese (după Manolescu, M., Frunzeanu, M. 2016, pg. 56). 

Evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune realizarea mai multor operaţii. Deşi 
acestea sunt în strânsă legătură şi se prezintă ca elemente componente ale unui sistem unitar, totuşi sunt 
diferite prin natura lor şi prin rolul îndeplinit. Actul evaluativ include operaţii (de măsurare-apreciere-
decizie) realizate în raport cu obiectivele activităţii de instruire.  

 După Cerghit (2008), cele trei operații se află într-o strânsă interdependență, deoarece „măsurarea 
există în vederea aprecierii, iar aprecierea este indispensabilă luării unei decizii”. Evaluarea reprezintă 
suma acestor trei operații: măsurare- apreciere- decizie. 

 Principalele operaţii constau în: 
- măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea; 
- interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
- adoptarea deciziilor ameliorative. 
 În evoluţia teoriei evaluării s-au desprins mai multe teze; I.T. Radu identifică două apreciind că au 

valoare programatică : 
- extinderea acţiunilor evaluative de la măsurarea şi aprecierea rezultatelor (obiectiv tradiţional al 

acestora) la evaluarea procesului care a condus la aceste rezultate;  
- conceperea unor modalităţi mai eficiente de integrare a acţiunilor evaluative în activitatea didactică.  
Analiza proceselor de evaluare prin prisma celor două abordări permite formularea esenţei acestei 

acţiuni şi anume “aceea de cunoaştere a efectelor activităţii desfăşurate, în vederea perfecţionării 
procesului în etapele următoare” ( Iucu, Romiţă. B.; M. Manolescu, 2001, pag.191). Evaluarea şcolară 
devine dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, fa-vorizând autoreglarea, autoreflecţia şi 
înlocuind acea concepţie statică, bazată pe control, exami-nare, sancţiune. În acest fel se poate ajunge la 
“învăţarea asistată de evaluare”. 

Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de obiective ale evaluării presupun 
conceperea şi aplicarea unor strategii diferite. Metodele şi tehnicile de evaluare îngăduie o anumită 
clasificare, orientându-se după două criterii principale: cantitatea de informaţie sau experienţă asimilată 
de către elevi şi momentul la care se raportează verificarea. 

Evaluarea didactică iniţială sau “răul necesar” (Yvan Abernot, apud Iucu, Romiţă.B., M. 
Manolescu, 2001) nu are rol de control, ea fiind diagnostică, stimulantă şi indicând planul de urmat în 
procesul de învăţare. 



 

 

Rolul ei este acela de a cunoaşte nivelul psihopedagogic real al colectivului (a capacităţilor 
generale de învăţare a elevilor, abilităţilor necesare înţelegerii conţinuturilor programului ce urmează la 
începutul activităţii de instruire) exprimat în termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale. 

În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru 
cunoaşterea elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare, încă din perioada frecventării grădiniţei, 
dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una dintre condiţiile integrării copiilor, cu şanse 
de reuşită în activitatea şcolară. 

Acţiunea proiectată şi realizată în cadrul evaluării didactice iniţiale vizează: 
- măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor înaintea începerii unui ciclu, an, semestru 

şcolar, respectiv înaintea începerii studiului unei discipline, capitol, subcapitol, grup de lecţii; 
- decizia centrată asupra proiectării activităţii didactice următoare, realizabilă în funcţie de nivelul 

de pregătire al elevilor, care marchează linia de start necesară pentru “intrarea în sistem” în condiţii optime, 
premisă pentru rezultate şcolare performante; 

Evaluarea didactică iniţială îndeplineste o funcţie pedagogică prioritar descriptivă și predictivă. 
Această funcţie “concentrează capacitatea evaluării de a prezice corect desfăşurarea activităţii de 
instruire, realizabilă în anumite condiţii de timp şi spaţiu. În acest context, evaluarea didactică iniţială 
este definită ca evaluare didactică predictivă” (Cristea, Sorin., 2000, pag 135). 

Prin analogie, testele de cunoştinţe elaborate si aplicate special pentru măsurarea şi aprecierea 
nivelului iniţial de pregătire a elevilor sunt denumite teste predictive. 

Importanţa deosebită a acestei strategii de evaluare a fost relevată şi accentuată de psihologul 
american David Ausubel: “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. 
Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-l în consecinţă” (în Postelnicu, Constantin., 2000, 
pag. 104). 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
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GRĂDINIȚA CU P. P. MICUL PRINŢ, NR. 22, BRAȘOV 

 
Pentru ca individul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare ”educația trebuie 

organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, care pe parcursul vieții constituie pilonii 
cunoașterii; a învăța să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea cunoașterii; a învăța să 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 să fii, un element important ce rezultă 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 tradițională a fost centrată exclusiv pe a 
învăța să știi, iar evaluarea a constituit un demers de verificare și măsurare a cunoștințelor elevilor. 

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. 

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 promoveazã nu doar aspectul informativ/ instructiv a eficienței 
procesului didactic, ci și pe cel formativ-educativ. 

Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învățământ alături de predare și învățare, poate fi 
definită ca o „activitate prin care se realizează colectarea, organizarea și interpretarea datelor obținute prin 
aplicarea unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii judecății de valoare pe care se bazează o anumită 
decizie educațională”. (Ghid de evaluare și examinare, 2001, p8). Rolul educatoarei este de observa 
comportamentul preșcolarilor nu doar în timpul activităților pe domenii experiențiale ci în timpul tuturor 
categoriilor de activități. 

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. 

Importanta 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 reusită a preșcolarului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte 
din partea educatoarei. 

La întrebarea ”Când este momentul optim al evaluării?”, în literatura de specialitate s-au impus trei 
momente care reprezintă de fapt trei mari forme ale evaluării didactice: -la începutul procesului-evaluare 
initialã, 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) 

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

Evaluarea inițială sau predictivă se realizează la începutul fiecărui an școlar și vizează stabilirea 
nivelului de pregătire al preșcolarilor. Informațiile obținute ajută profesorul/educatoarea să identifice 
nivelul de dezvoltare a competențelor, abilităților și cunoștințelor, oferind sprijin în planificarea 
activităților de predare/învățare viitoare, în cunoașterea potențialului de învățare al preșcolarilor, 
conducând astfel la stabilirea unor strategii educaționale cât mai eficiente. Evaluarea iniţială se desfăşoară 
nu atât pentru aprecierea performanţelor copiilor, cît pentru a cunoaşte potenţialul de învăţare al acestora, 
premisele cognitive şi atitudinale necesare organizării activităţilor de învăţare ulterioare. 



 

 

”Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează mai 
mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecintă” (R. Ausubel, 1981) 
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 Evaluarea îşi face simţită prezenţa şi necesitatea în toate activităţile umane. Întreaga existenţă umană 

este, de fapt o alergare între scopuri şi evaluări. Cu atât mai mult în aria educaţională suntem interesaţi de 
evaluări, de raportări permanente asupra desfăşurării actului de formare, proces prioritar în fiecare tip de 
societate. 

 Evaluarea este reconsiderată. Devine din „punct final într-o succesiune de evenimente” (Ausbel şi 
Robinson) început şi permanenţă, trece de la nivelul microsistemic la cel macrosistemic. Este unanim 
recunoscut că evaluarea reprezintă alături de învăţare o funcţie fundamentală şi o componentă a procesului 
de învăţământ, dat fiind faptul că nu exista act educaţional care să nu implice în mod sistematic sau 
nesistematic evaluarea şi autoevaluarea didactică (M. Ionescu).  

 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 și pe grupe). 
- folosirea unor mijloace de învăţământ care să fie în concordanţă cu conţinutul, 

metodele şi procedeele de evaluare utilizate; 
 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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TEMA DE REFLECTIE: 
CARE SUNT AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE EVALUARII 

DIGITALE IN RAPORT CU FORMELE CLASICE DE EVALUARE? 
 

PROFESOR CONSTANTIN CRISTINA VIORICA 
 
 Evaluarea este o componenta importantă a procesului didactic, conceput ca un proces de predare-

invatare-evaluare .Demersul didactic trebuie sa formeze concepte generale si specifice si apoi sa le 
evalueze. 

 Evaluarea iniţială are un rol esenţial în planificarea activităţii didactice pentru cunoaşterea 
nivelului competenţelor elevilor.Profesorul urmareste identificarea unor modalităţi de predare prin care sa 
se adapteze la nivelul elevilor. 

 Necesitatea evaluarii in maniera moderna a determinat crearea unor programe speciale la nivel 
ministerial si investitii materiale pe masura unor platforme speciale AEL si INSAM. 

 Aceste programe sunt un avantaj pentru profesori, in special pentru cei cu experienta didactica 
mai mica, cat si cadrele didactice care nu au competente digitale avansate, intrucat programele sunt usor 
de folosit si contin multe tipuri de itemi deja creati. 

 Un alt avantaj este varietatea intrumentelor de evaluare si flexibilitate in ceea ce primeste locatia 
evaluarii si perioada. 

 Intr-o economie de piata costurile sunt foarte importante si daca, initial evaluarea digitala poate 
costa mult din cauza investitiei in tehnologia informationala ,in timp investitia se amortizeaza si evaluarea 
are un cost redus.  

 Prin evaluarea digitala se stimuleaza dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor prin exersarea 
deprinderii de a cauta , prelucra si utiliza informatia in propria educatie. 

 Un alt avantaj pentru elevi il constitue facilitarea complexitatii unor situatii care necesita 
rezolvare, a formularii unor decizii prin confruntarea imediata cu consecintele . 

 Pentru profesor avantajul evaluarii consta si in obtinerea unui feed-back rapid si eficient. 
 Dezavantajele sunt legate de dotarea tehnica care nu este intotdeauna perfecta in toate institutiile 

de invatamant, probleme tehnice legate de energia electica care poate determina intreruperi in momente 
nepotrivite , defectiuni inerente ce pot aparea in reteaua de calculatoare. 

 Competentele evaluate pot fi restranse, deoarece itemii sunt in general obiectivi si semiobiectivi 
si nu putem verifica abilitati de executie, se pune accentul pe memorare si recunoasterea termenilor .Itemii 
subiectivi sunt mai dificil de tratat de elevi si pentru profesor e greu de evaluat. 

 In concluzie , evaluarea digitala are avantajele ei , dar nu poate fi generalizata si nu poate deveni 
unica modalitate de evaluare.Ramane un mod de evaluare bun si antrenant pentru o generatie 
,,informatizata,, cum sunt elevii din generatia de azi.  

       



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROF. ITINERANT: CONSTANTIN CRISTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE 

 
În domeniul învăţământului, al educaţiei în general, evaluarea este văzută ca 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). Sub aspect 
formal – scrie profesorul I. Radu – evaluarea înseamnă stabilirea unei corespondenţe între elementele 
mulţimii de plecare (răspunsuri, lucruri) și ale celei de sosire (scala de notare). 

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 
sfârşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 

Evaluarea în general, deci și cea iniţială, are rolul de a regla permanent procesul de învăţare în spiritul 
unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanta 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 continuă constituie un autentic instrument de lucru al profesorului. 

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). În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, se afirmă şi sub 
denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

Evaluarea iniţială sau predictivă, făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la 
începutul programului de lucru, constituie, chiar una dintre premisele conceperii programului de instruire 
școlar. Performanţele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informaţii referitoare la 
capacitatea lor generală de învăţare. 

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, 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. 

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. 

Scopul evaluării iniţiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înţeleagă importanţa 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 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).  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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 ŞCOALA GIMNAZIALA. ,,BREZOAELE ”, JUD. DAMBOVITA  

 
 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 IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
METODE SI TEHNICI 

 
ED. CONSTANTIN MIHAELA 

GRADINITA P.P. REMETEA MARE, JUD. TIMIS 
  
 Ȋn procesul de predare -învatare , o componentă importantă o reprezintă etapa de evaluare întrucat 

ne ajuta pe noi , cadrele didactice , să determinăm în ce măsură se îndeplinesc concret , obiectivele propuse 
inițial. Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularităţile preşcolarilor.  

Privite din punctul de vedere al educatoarei, funcţiile evaluării vizează: 
• culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activităţii desfăşurate 
• stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) 
• anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
 Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: 
 Evaluarea initială ce se realizează la începutul unui program de instruire și stabilește nivelul de 

pregătire al preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv și stă la baza reușitei activităților 
urmatoare întrucat , ofera educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil . Ea are atȃt o 
funcție diagnostică , cȃt și prognostică. 

 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. 

 Evaluarea sumativă ( continuă ) își propune să verifice modalitatea în care preșcolarii și-au însușit 
cunoștințe , deprinderi și comportamente , pe parcursul unei perioade de timp stabilite pentru fiecare tema 
sau proiect tematic propus , în vederea identificării lacunelor și adaptarea unor măsuri ameliorative . 
Aceasta forma de evaluare are funcție de ierarhizare și de recunoaștere a unor cunoștințe , deprinderi , 
comportamente dobȃndite pe parcursul etapei de predare – învățare . 

 Evaluarea finală intervine la sfȃrșitul unei perioade mai lungi de învățare , la sfȃrșit de semestru și 
an școlar , fiind de fapt un bilanț al întregului an , regrupȃnd mai multe unități de studiu. 

Metode si tehnici de evaluare : * tradiționale : probe scrise ( fișe cu sarcini de lucru ) ; 
 probe orale și probe scrise . 

 *alternative : jocuri didactice , jocuri de rol , serbări , lucrări practice , portofoliile cu lucrări ale 
copiilor , expoziții , observări directe / sistematice pe parcursul activităților și înregistrearea observațiilor , 
autoevaluarea etc. 

 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 . 

 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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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE LA OBIECTUL RELIGIE 
 

GIMNAZIU 
CONSTANTIN SIMONA 

 
În cadrul orelor de Religie ortodoxă, creativitatea elevilor trebuie cultivată prin excelenţă, profesorul 

fiind cel care le stimulează dorinţa de a pune în practică zilnic învăţăturile de credinţă, regulile morale, 
cunoaşterea tradiţiilor şi a evenimentelor religioase ale Bisericii Ortodoxe. Astfel, elevii dobândesc 
deprinderi şi obişnuinţe spirituale, care îi ajută să devină mai buni, mai responsabili şi mai respectuoşi. 

În realizarea lecţiilor pentru evaluarea initiala vom avea în vedere o serie de exerciţii stimulative, 
care să cultive creativitatea şi imaginaţia elevilor. Evaluarea face parte din procesul instructiv-educativ, 
având ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor 
elevilor, oferind o imagine şi asupra competenţelor şi aptitudinilor profesorului. Evaluarea este un proces 
complex ce presupune o pregătire temeinică a personalului didactic, de conducere şi de predare, ca şi a 
celui din sistemul de îndrumare. După opinia lui Jean Vogler „se evaluează peste tot şi totul, iar educaţia 
nu a scăpat acestui val!”. 

Procedeele de evaluare permit o anumită clasificare a strategiilor de evaluare în funcţie de cantitatea 
de cunoştinţe evaluate şi în funcţie de perioada de timp la care se raportează evaluarea. Strategiile de 
evaluare definesc procedurile de verificare, de măsurare, de estimare şi apreciere. Ele rezultă din modul de 
integrare a evaluării cu predarea şi învăţarea. În funcţie de perioadele de evaluare: iniţială, curentă şi 
sumativă/finală. 

 a) evaluarea iniţială: 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. 

 b) evaluarea curentă: Acest tip de evaluare se face în timpul secvenţei de instruire prin metodologii 
de ascultare orală, de verificare scrisă şi teze. 

 c) Evaluarea finală: Se realizează la sfârşitul unei perioade de studiu mai lungi (la sfârşit de semestru 
sau de an şcolar).  

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). 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. 

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 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). 

 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; 

In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este 
indisociabila constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final 
numai daca resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de 
eficienta. 

 



 

 

EVALUAREA ACTIVITATILOR DIN GRADINITA PE DIFERITE 
DOMENII DE ACTIVITATE 

 
PROF. CONTES OANA ANISIA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TG-JIU 
 
Pentru a cunoaste nivelul atins de copii,educatoarea trebuie sa idetifice punctele forte si lacunele din 

cunostintele copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabileste masurile necesare pentru completarea 
si aprofundarea cunostintelor, corectarea deprinderilor gresite, perfectionarea priceperilor si deprinderilor. 
Tot prin evaluare, educatoarea inventariaza achizitiile copiilor si apreciaza progresul inregistrat de copil 
de la o etapa la alta a devenirii sale 

Evaluarea rezultatelor obtinute de copii are efecte pozitive asupra activitatii lor, indeplineste un rol 
de supraveghere a activitatii prescolare. Verificarile asupra acumularilor calitative si cantitative ale copiilor 
in procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea si consolidarea cunostintelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate si integrate in structuri. Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflecta asupra 
atitudinii copilului fata de activitatile din gradinita. Copilul inregistreaza si vibreaza la cea mai neinsemnata 
apreciere, dar si cu un puternic sentiment de frustrare la cea mai neinsemnata observatie.  

Evaluand, constatam, apreciem, diagnosticam, descoperind factorii care au condus la rezultat si 
prognosticam, anticipand rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluarii este 
sa urmareasca progresul copilului si sa stabileasca exact la ce nivel de dezvoltare se afla fiecare copil in 
parte, astfel incat parcurgerea programei sa vina in intampinarea nevoilor copiilor, priviti individual si sa 
asigure succesul experientelor tuturor.  

Identificarea copiilor cu nevoi speciale si care ar putea necesita sprijin ori interventii suplimentare, 
reprezinta un alt obiectiv al evaluarii.  

In cadrul teoriei si practicii educationale, intre multitudinea de metode si mijloace utilizate in scopul 
cresterii randamentului scolar, invatarea diferentiata si-a mentinut statutul de actualitate printre alte 
activitati ce favorizeaza progresul scolar al prescolarilor. Existenta unor colective eterogene de prescolari, 
la nivelul grupelor, cu grade diferite de permanenta scolara, ne conduc la organizarea unei instruiri 
diferentiate prin intermediul unor sarcini de invatare cu nivel variabil.  

Aceasta presupune proiectarea unor situatii de instruire diferentiata, a unor strategii didactice diferite, 
care sa ofere fiecarui prescolar posibilitatea de a progresa, sporindu-i in acest fel motivatia pentru invatare. 

 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE  
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. CORĂGA ADELINA-LAVINIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,  

TG-JIU, JUD. GORJ 
 

 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 
învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. Evaluarea nu este un scop în 
sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces de învățământ desfăşurat în şcoală. Aceasta 
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 este un proces didactic complex și vizează întregul curriculum școlar.  

 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 iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor 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). Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de 
evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să se implice mai mult în realizarea sarcinii. 
Evaluarea eficientă este urmată de evoluție. 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. 

 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. 

 Se poate 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, 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. 

 Altfel 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. 

 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 ști, a cunoaște, 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ-ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PAULINA CORCAN, 
GRĂDINIȚA PP NR. 1 ORAVIȚA,JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
 La începutul fiecărui an școlar îmi planific o perioadă de două,chiar trei săptămâni de evaluare 

inițială, dacă am grupa mică(prima săptămână fiind rezervată pentru acomodarea cu programul 
grădiniței,personalul unității și ceilalți copii).Prin acțiunile evaluative desfășurate urmăresc progresul 
copilului în raport cu el însuși, mai puțin comparativ cu ceilalți copii din grupă. 

 Din cauza faptului că nu există probe de evaluare pentru copiii de 3-6 ani care să fie aplicate de către 
toate educatoarele la nivel unitar, eu selectez și le concep în fiecare an cu atenție,urmărind 
comportamentele specifice fiecărui domeniu de dezvoltare, prezentate in Curriculumul pentru Educația 
Timpurie.De asemenea,folosesc observarea sistematică a copilului ,îmi confecționez materiale didactice 
atractive,folosesc mai puține fișe și mai multe jocuri,conversații ce se desfășoară la centrele de 
interes(ALA),jocuri în aer liber,urmăresc comportamentul la sosirea și la plecarea de la grădiniță, în timpul 
mesei.Dezvoltarea fizică este și ea un punct important al evaluării inițiale,aceasta fiind parte din evoluția 
copilului în pregătirea sa pentru școală. 

 Evaluarea inițială trebuie realizată în așa fel încât copilul să nu se simtă frustrat față de ceilalți pentru 
că nu e la fel de bun ca ei într-un domeniu ,altfel își va forma o imagine negativă despre sine.Caietul de 
observații e mereu la îndemână,un carnețel,un creion,un instrument de inregistrare,dar fără a atrage atenția 
copilului .Eu notez intotdeauna aspectele pozitive observate(a început să salute la venire,cântă,se joacă cu 
colegii,colorează,nu mai plânge la masă, etc). 

Mapa evaluativă o concep astfel: 
1.pe categorii de activități sau arii curriculare,cea mai uzuală sau 
2.pe comportamente-cognitiv,,verbal,socio-afectiv și motor. 
 Evaluarea inițială este întotdeauna urmată de măsuri ameliorative.Acestea trebuie să se regăsească 

în planificarea calendaristică, în prezentarea grupei.Evaluarea inițială stabilește lacunele existente și ritmul 
de dezvoltare a fiecărui copil.Toate datele și rezultatele evaluării inițiale ale copiilor,calificativele, sunt 
utilizate cu maximă discreție,nu se fac publice,nu se discută în ședințele cu părinții și nici cu copiii. 
Părinților trebuie să li se explice de ce nu este corect să –l compare pe copil cu ceilalți colegi sau chiar cu 
proprii copii,acest fapt având un impact negativ asupra acestuia.  

 Cel mai important este că educatoarea și părinții trebuie să știe că fiecare copil are ritmul lui de 
evoluție,este unic în felul lui,că orice moment de progres trebuie apreciat.Aprecierile educatoarei sunt 
obiective,lipsite de subiectivism,demonstrând onestitate și profesionalism.  

  
Bibliografie: 
Curriculum Educație Timpurie 2019 
Revista Învățământului Preșcolar nr. 3-4/2005  
Noi repere ale educației timpurii în grădiniță, PRET nr. 3, 2015 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ- PRIMUL PAS SPRE SUCCES 
 

CORICI SIMONA 
COLEGIUL NAŢIONAL,,TUDOR ARGHEZI” 

TG.-CĂRBUNEŞTI, GORJ 
 
 În activitatea didactică, evaluarea reprezintă cunoasterea , explorarea şi previziunea factorilor şi a 

condiţiilor care asigură atât buna funcţionare a procesului de învăţământ, cât stabilirea nivelului de 
competenţă şi de integrare socio-profesională a absolvenţilor. De aceea, stabilirea unor obiective clare, în 
concordanţă cu programele şcolare şi cu nivelul cognitiv al elevilor, reprezintă unul dintre factorii cei mai 
importanţi pentru fiecare profesor. 

 Evaluarea iniţială/predictivă se realizeaza la începutul fiecărui an şcolar, la începutul unui nou ciclu 
de învăţare sau program de instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul 
acestui tip de evaluare, se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe sau 
abilităţi,având ca scop asigurarea premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectivă. Ioan 
Cerghit considera că evaluarea iniţială ,,este indispensabila pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări”(Ioan Cerghit 2002). Din acest punct de 
vedere, pot fi subliniate unele valenţe ale evaluării precum aprecierea unor trăsături, caracteristici sau 
componente stabilite prin raportare la o scală de măsurare bine definită. Un proces de evaluare se poate 
realiza corect în momentul în care îi este stabilit scopul, în funcţie de acesta fiind proiectate apoi 
obiectivele, selectate procedurile şi construite instrumentele specifice de evaluare. În comparaţie cu 
modelul tradiţional, care pune în corespondenţă doar măsurarea şi aprecierea, modelul modern, secvenţial, 
încearcă să acopere toate componentele şi anume: verificarea, măsurarea, semnificarea şi argumentarea.  

Funcţiile evaluarii iniţiale sunt: 
1.Funcţia diagnostică; 
2.Funcţia prognostică; 
Modalităţile de realizare a acestui tip de realizare sunt diverse: 
1. Harta conceptuală; 
2. Investigaţia; 
3. Chestionarul; 
4. Testele; 
 Hărţile conceptuale (“conceptual maps”) sau hărţile cognitive (“cognitive maps”) sunt definite 

drept,, oglinzi ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează”. Acestea 
reprezintă un mod diagramatic de expresie, fiind un important instrument pentru predare, învăţare, 
cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele. Hărţile conceptuale oglindesc reţelele 
cognitive şi emoţionale formate în cursul unui proces instructive-educativ. 

 Investigaţia atât ca modalitate de învăţare, cât şi ca modalitate de evaluare, oferă posibilitatea 
elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unui interval 
mai lung sau mai scurt. Ea ,,constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o 
activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigaţie (documentare, observarea unor 
fenomene, experimentarea etc.) pe un interval de timp stabilit.” Îndeplineşte mai multe funcţii: acumularea 
de cunoştinţe; exersarea unor abilităţi de investigare a fenomenelor (de proiectare a acţiunii, alegerea 
metodelor, emiterea unor ipoteze, culegerea şi prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor); exersarea 
abilităţilor de evaluare a capacităţii de a întreprinde asemenea demersuri; ( I. T. Radu, 2000, p. 225)  

 Avantajul evaluării iniţiale este că profesorul îşi poate face o reprezentare cât mai exactă asupra 
potenţialului de învăţare al elevilor, poate identifica lipsurile din cunoştinţele acestora şi îşi poate formula 
obiectivele. De asemenea, pe baza informaţiilor obţinute în urma evaluării iniţiale se planifică demersul 
pedagogic următor si se realizează programe de recuperare. Acest tip de evaluare poate avea şi anumite 
dezavantaje, deoarece nu poate determina cauzele existenţei lacunelor in cunoştinţele elevilor şi nici nu 
realizează o ierarhie în rândul acestora, pentru că nu-şi propune o apreciere globală a performanţelor 
şcolare. De aceea, notarea evaluarilor iniţiale nu stabileşte ierarhii, fiind doar un instrument folosit de 
profesor în scopul stabilirii unui nivel de cunoştinţe deţinut de elevi. 



 

 

 În activitatea oricărui cadru didactic, evaluarea este importantă, ea contribuind la formarea viitorilor 
absolvenţi, la identificarea şi remedierea anumitor aspecte legate de însuşire cunoştinţelor esenţiale: 

,,Evaluarea educaţională este procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evoluţia şi/ sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de interpretarea 
contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Musteaţă, S., 1997).  
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STRATEGII DIDACTICE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN EDUCAȚIA 
TIMPURIE 

 
PROF. CORINA SZABO 

GRĂDINIȚA PP.NR.14, TIMIȘOARA 
 
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.  

Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea unor dascăli 
flexibili; gândirea educaţiei formale ne impune şi ne obligă să schimbăm relaţia cu copiii şi între copii, 
promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi strategii.  

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, rezolvă 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.  

Copiii primesc prin diferite „căi”, canale, prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nu au nici 
capacitatea de selecţie a acestora. Unul din obiectivele concrete ale reformei în învăţământul românesc este 
şi reevaluarea conţinuturilor de predare-învăţare, conţinuturi care implică convertirea învăţământului 
dintru-unul preponderent reproductiv într-unul în esenţă creativ.  

Conţinuturile sunt orientate spre copil şi se adresează nouă, educatoarelor, care avem posibilitatea să 
ne punem în valoare creativitatea şi libertatea de a alege tema şi mijloacele de realizare în funcţie de 
specificul grupei, grădiniţei şi al comunităţii locale.  

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 viață 
lucruri de care vor avea nevoie în viața 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 nouă 
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 critica 
personajul din poveste sau copilul, adultul.  

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanțe 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 referă la o activitate în care se abordează metoda în predarea, învăţarea cunoştinţelor îmbinând diverse 
domenii de formare a comportamentelor şi abilităţilor preşcolarităţii.  

Această manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului este oarecum similară cu 
interdisciplinaritatea în sensul că obiectul de învăţământ are ca referinţă nu o disciplină ştiinţifică ci o 
tematică unitară, comună mai multor discipline, dar nu trebuie să facem confuzie între cele două concepte 
şi să identificăm interdisciplinaritatea (ca o componentă a mediului pentru organizarea cunoaşterii) şi 
integrarea (ca o idee sau un principiu integrator care rupe graniţele diferitelor categorii de activităţi şi 
grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă de educatoare ori de copii.  

Integrarea presupune revenirea în acelaşi loc, în aceeaşi activitate a mai multor activităţi de tip 
succesiv care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea conţinuturilor, la realizarea în practică 
a proiectului didactic propus fiind o strategie ce presupune reconsiderări radicale nu numai în planul 
conţinuturilor ci şi în ambianţa predării şi învăţării.  

Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt care reflectă relaţiile 
dintre tema propusă, domeniile de cunoaştere şi centrele de cunoaştere. Această planificare trebuie să fie 
flexibilă, deschisă, adaptării la evenimentele speciale şi presupune capacitatea educatoarei de adaptare la 
schimbările care pot interveni, determinate de interesele copiilor.  

Educaţia integrală permite realizarea tematicii astfel încât copiii acumulează informaţii îşi satisfac 
interesele, participă prin implicare atât efectivă cât şi afectivă prin antrenarea unor surse cât mai variate, 
prin prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, exersării tuturor analizatorilor, al învăţării 
prin descoperire. Fiecare partener în educaţie îşi are rolul său în conturarea unei clase echilibrate, asigurând 
o organizare participativă care include sau presupune un climat deschis, agreabil, senin, în care disciplina 
este realizată cu copiii, situaţiile de învăţare se bazează pe experienţe şi încercări, pe stabilirea legăturilor 
de cauzalitate. Activităţile integrate sunt cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform 
planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa cadrului didactic. 
Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii 
domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, să 
gândească, să exprime idei, să interpreteze date, să facă predicţii, să-şi asume responsabilităţi şi roluri în 
microgrupul din care fac parte. O analiză comparativă între tradiţional şi noile metode arată că multe 
schimbări constau în faptul că îl plasează pe copil în procesul educativ după cum urmează: în aceste 
demersuri locul primordial îl ocupa copilul de la sugerarea temei şi până la identificarea unor situaţii de 
„cercetare” soldate cu soluţii proprii, de la un proces didactic fragmentat la unul integrat, global. Educaţia 
integrată este un proces complex.  

Metoda „proiectelor” este o strategie de învăţare la nivelul învăţământului preprimar şi primar 
considerată ca o modalitate modernă de optimizare a potenţialului intelectual al copiilor, se adresează 
competențelor copilului acceptându-l şi ca drept cunoscător al propriilor interese. Aşadar un proiect este o 
investigare a unui subiect a idealului către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. Proiectul îi 
implică pe copii în conducerea investigaţiei în mediul imediat şi ceea ce este absolut deosebit din punct de 
vedere al parcurgerii individuale, a învăţării şi a ritmului propriu, proiectul poate fi dus la bun sfârşit de un 
grup mic de copii, de întreaga grupă sau ocazional de un singur copil. Văzut în plan teoretic ca o metodă 
globală, cu un puternic caracter interdisciplinar, ca o metodă care stimulează şi dezvoltă multilateral 
personalitatea în curs de formare a copilului. În plan practic el se defineşte ca un efort deliberat de 
„cercetare” al copiilor concentrat pe depistarea detaliilor şi înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare 
şi nu pe găsirea de răspunsuri corecte la întrebările puse de adult.  

 Susţinem aplicarea metodei proiectelor tematice alături de structurarea tradiţională a activităţii 
didactice având în vedere că permite organizarea progresivă a activităţii copiilor în funcţie de dezvoltarea 
lor de interesul manifestat şi de gradul de cunoaştere al temei propuse; proiectul le oferă copiilor contexte 
în care pot valorifica nenumărate şi variate comportamente, abilităţi.  

Concluzii  
Într-o reformă structurată a învăţământului românesc, pe baza noilor reglementări 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. Cadrul reformator al învăţământului actual cuprinde şi noul curriculum pentru 



 

 

învăţământul preşcolar gândit în spiritul aplicării metodei proiectelor. Acţiunile educative întreprinse 
satisfac nevoia de cunoaştere a copilului, vin în sprijinul formării personale, a dezvoltării unor capacităţi, 
comportamente, abilităţi pe care le poate utiliza singur oricând are nevoie. O analiză comparativă între 
tradiţional şi modern arată că majoritatea schimbărilor constau în faptul că îl plasează pe copil în procesul 
educativ. Descifrarea, organizarea şi aplicarea metodelor noi este un proces care transformă activitatea 
didactică în una cooperantă, modernă, flexibilă, accesibilă, plăcută, democratică. Pentru realizarea acestor 
obiective este necesar ca societatea să conştientizeze şi să respecte drepturile copilului, să schimbe 
mentalităţile, să aducă o noua concepţie, privind copilul că membru al comunităţii, să ajute la formarea 
unor relaţii de tip democratic, referitor la familie, comunitate, grădiniţă. 

 



 

 

IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ANAMARIA CORLA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 „TAKE IONESCU” TIMIȘOARA 
 
Evaluarea este o noțiune frecvent utilizată în diverse domenii, având mai multe semnificații: a 

măsura, a examina, a estima, a aprecia, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valoriza, a expertiza. Cu 
cât o activitate este mai complexă, urmărind atingerea unor scopuri sau a unor obiective, cu atât este mai 
necesară acțiunea de evaluare.  

În învățământ, alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului 
instructiv-educativ. Ea stă la baza modelării școlarului, a direcționării lui spre atingerea scopurilor propuse 
și reprezintă o acțiune complexă care trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte: conținuturile ce trebuie 
evaluate, din ce perspectivă se efectuează evaluarea, momentul evaluării, modalitatea de realizare a 
evaluării, prelucrarea datelor și valorificarea informațiilor. În funcţie de concluziile rezultate, învăţătorul 
îşi va schimba strategia de planificare, de organizare și de coordonare a predării, iar școlarul îşi va modifica 
stilul şi strategia de învăţare, chiar dacă nu conştientizează acest lucru.  

Se pot identifica mai multe forme de evaluare – inițială, formativă și sumativă – care se află într-o 
relație de complementaritate. 

Evaluarea iniţială se realizează în scopul cunoaşterii nivelului de pregătire de la care se porneşte cu 
școlarul, a gradului în care stăpânește cunoştinţele dobândite anterior și a verificării existenței capacităţilor 
necesare asimilării conţinuturilor ce urmează a fi predate. 

Evaluarea formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe parcursul derulării 
întregului proces de învățare, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Ea are efect 
ameliorativ, de producere a unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor, pentru că 
aceștia sunt verificați sistematic, din toată materia predată.  

Evaluarea sumativă se realizează la finalul unei perioade mai lungi de instruire, sfârșitul unui 
capitol, a unui semestru sau an școlar, încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Prin evaluarea sumativă se verifică nivelul dobândirii unor capacităţi a căror formare şi 
dezvoltare necesită o perioadă de timp mai mare.  

Referindu-se la evaluarea inițială, Ioan Cerghit spunea că „este indispensabilă pentru a stabili dacă 
subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări”. Ea este aplicată la 
începutul unui program de instruire (ciclu de învățământ, an școlar, semestru, capitol) și are ca scop 
identificarea nivelului cunoștințelor, competențelor și abilităților inițiale ale elevilor. Putem spune că 
aceasta oferă o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate 
și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Dacă reușim să-i determinăm pe elevi să trateze 
cu seriozitate rezolvarea itemilor propuși în evaluarea inițială, înțelegând această testare ca pe un exercițiu 
util activității de învățare și nu ca pe o examinare care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se 
consemnează în catalog, rezultatele vor putea reflecta obiectiv nivelul cunoștințelor dobândite până în acel 
moment. Apoi, pe baza informaţiilor obținute, se va planifica demersul pedagogic imediat următor şi, 
eventual, vor fi aplicate programe de recuperare. 

Evaluarea inițială nu își propune să ierarhizeze elevii sau să le aprecieze performanțee globale și nici 
să determine cauza existenței unor lacune. Ea este utilă pentru remedierea unor stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de consolidare a cunoștințelor și abilităților ce vor fi 
implicate în susținerea învățării următoare.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate reușitele elevilor până în 
acel moment. Acest lucru va contribui la creșterea încrederii în forțele proprii și va susține moral elevul în 
direcția parcurgerii unui plan individualizat de învățare.  

 Evaluarea inițială va fi urmată de rezultate pozitive dacă în etapele următoare se va ține seama de: 
tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea unor metode și procedee 
didactice care să antreneze capacitățile intelectuale, care să asigure învățarea activă; îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  



 

 

Evaluarea inițială nu trebuie privită ca pe un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea 
întregului proces instructiv-educativ desfăşurat în şcoală. Calitatea actului educațional impune ca evaluarea 
să nu 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 elevi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcinile didactice. Astfel, o evaluare eficientă va fi 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 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 orientată 
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. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția atunci când dascălul 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”. 
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Principiile şi metodele generale ale didacticii pot fi respectate şi contextualizate la specificul 
predării religiei, cu precizarea că fiecare principiu şi metodă propusă să fie întotdeauna în serviciul 
credinţei şi al misiunii Bisericii. În lecţiile tradiţionale, formele predominante de organizare a elevilor 
sunt cele frontale, iar în lecţiile centrate pe elev sunt dominante activităţile individuale şi în grupuri mici. 
În scopul creării unui cadru eficient de învăţare este importantă echilibrarea instruirii frontale, individuale 
cu instruirea organizată în grupuri/ateliere de lucru. Prin organizarea învăţării în ateliere de lucru, fiecare 
lecţie devine un experiment didactic prin care se argumentează sau se critică diferite ipoteze de lucru pe 
care a fost fundamentată cercetarea. Ilustrez în cele ce urmează câteva avantaje şi dezavantaje ale formei 
de organizare frontală, grupală, individuală. 

Tabel. 1. Avantaje/dezavantaje  

Denumirea 
formei de 
organizare 

Avantaje Dezavantaje 

Frontală 

- se câştigă timp 

- se predă un volum mare de 
informaţii 

- timpul pentru formularea 
răspunsurilor variază 

- profesorul primeşte şi oferă imediat 
feed-back 

- se pretează pentru metode expozitive şi 
conversaţie cu profesorul 

- activitatea este centrată predominant pe 
profesor 

- elevii sunt trataţi predominant ca şi cum 
ar avea toţi aceleaşi caracteristici 

- favorizează competiţia 

Grupală 

- elevii sunt grupaţi aleator sau după 
diferite criterii: relaţii interpersonale 
intense, nivelul abilităţilor 

- învăţarea se produce în ritm propriu 

- se dezvoltă abilităţile de comunicare 
şi cooperare 

- creşte responsabilitatea elevului faţă 
de propria învăţare, dar şi faţă de grup 

- cei cu abilităţi cu nivel scăzut 
progresează mai uşor 

- rezolvarea sarcinilor necesită resurse mai 
mari de timp decât predarea făcută de 
profesor 

- profesorul nu evoluează în întregime 
rezultatele 

- facilitează erorile în învăţare 

- evaluarea lipseşte sau se face cu 
dificultate 



 

 

Individuală 

- permite diferenţierea sarcinilor de 
învăţare 

- activitatea se desfăşoară în linişte 

- creşte responsabilitatea elevului faţă 
de propria învăţare 

- facilitează erorile de învăţare 

- profesorul nu evaluează în întregime 
rezultatele, de fiecare dată  

- rezolvarea sarcinilor necesită resurse 
mari de timp 

- comunicarea este aproape absentă 

 Modelul educaţional promovat de actuala reformă a învăţământului corespunde unei pedagogii 
active şi interactive, unor practici pedagogice centrate pe elev şi pe activitatea sa de învăţare individuală 
sau colectivă. În lucrarea Instruire interactivă, Muşata Bocoş subliniază contextul reformei educaţionale 
ce plasează în centrul procesului educaţional raportul elev-cunoştinţe şi orientările pedagogiei interactive 
ce regrupează statutul elementelor triunghiului pedagogic – elev-cunoştinţe-profesor, astfel: 

Elevul  

- este privit nu prin prisma lipsurilor şi eşecurilor sale, ci prin prisma potenţialului său, a capacităţii 
de a construi noua cunoaştere, de a învăţa, de a fi activ 

- a devenit subiect activ al unei activităţi ghidate de propriile sale nevoi educaţionale, sentimente şi 
interese 

- are oportunitatea de a-şi construi şi modela în sens pozitiv propria personalitate  



 

 

Cunoştinţele  

- nu sunt privite ca o sumă de achiziţii memorate şi reproduse, ci ca un suport şi pretext pentru 
dezvoltarea şi construirea de noi achiziţii de către elevii înşişi, realizarea de conexiuni intra şi 
interdisciplinare, pregătirea acţiunilor elevilor în diferite contexte situaţionale, a relaţiilor interumane 

Profesorul  

- nu mai are rolul de a transmite cunoştinţe, ci de a organiza situaţii de învăţare concepute ca 
pretexte pentru instaurarea de interacţiuni şi de relaţii dinamice între elev şi obiectul sau conţinutul învăţării 

- are menirea de a responsabiliza elevul, de a-l ajuta să se dezvolte şi să-şi modeleze personalitatea, 
pentru dezvoltarea încrederii în sine 

Aceste perspective şi orientări ale pedagogiei active caracterizează şcoala ca fiind: 

- spaţiu de întâlnire dintre reprezentările, întrebările, dorinţele, cunoştinţele empirice ale elevilor, 
pe de o parte şi caracteristicile programelor educaţionale, împreună cu constrângerile legate de 
conţinuturile instruirii, pe de altă parte 

- şcoală democratică, a diversităţii, a confruntării şi a punerii în acord a ofertei şi a cererii de 
educaţie, o şcoală care îşi construieşte dispozitivele pedagogice, parcursurile educaţionale prin interacţiuni 
cu alte persoane (părinţi, colegi) sau alte instituţii (şcoli, administraţia locală, agenţi economici) 

- un spaţiu de libertate, de creativitate, de motivare intrinsecă pentru elevi şi profesor, un loc în care 
elevii îşi exersează spiritul activ, critic şi creativ şi îşi construiesc autonomia cognitivă şi educativă. 

În contextul actualei reforme a învăţământului preuniversitar, în conştiinţa comună a oamenilor 
şcolii, este valorizată ideea că obiectivul major al şcolii româneşti nu este numai acela de a-i învăţa pe 
elevi să înveţe ci şi de a-i învăţa cum să înveţe. 

Analizând modelul din punct de vedere tradiţional şi modern cu avantajele şi dezavantajele ce se 
impun, putem concluziona că nu este recomandată renunţarea în totalitate la modelul clasic, tradiţional ci 
mai degrabă se urmăreşte o armonizare şi o diversificare a formelor de organizare, a strategiilor şi tehnicilor 
centrate pe elevi. Aplicând diferite momente ale lecţiei strategiile şi metodele activizante vom observa o 
creştere a calităţii învăţării. D-l profesor Timiş Vasile, subliniază în lucrarea Misiunea Bisericii şi educaţia, 
faptul că: Idealul educaţiei creştine este în ultimă instanţă vieţuirea după Voia lui Dumnezeu. Misiunea 
noastră comună va avea finalitate în măsura în care se va realiza prin lumina şi iubirea lui Hristos. 
Creştinul autentic este omul iubirii şi trăirii evanghelice, al iubirii ce năzuieşte mereu spre autodepăşire. 
Cunoaşterea creştină este un act de iubire, o iubire de natură etică, dar mai ales existenţială. Prin 
întoarcerea către teologia patristică putem evidenţia faptul că Dumnezeu rămâne transcendent după fiinţa 
sa, dar totodată se face prezent în imanenţa creaţiei, prin lumina Sa necreată împărtăşită de Duhul Sfânt. 
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În contextul actual al procesului de învăţământ abordat din perspectiva curriculumului, strategia de 

evaluare iniţială reprezintă premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. R. Ausubel considera 
în 1981 că sintetizând într-un singur principiu toată psihopedagogia acesta ar cuprinde ideea că învățarea 
este cel mai mult influențată de cunoştinţele pe care le posedă copilul la plecare. Puncta necesitatea ca fiecare 
cadru didactic să se asigure de ceea ce știe și cunoaște elevul și apoi să-l instruiască în concordanță cu 
această realitate.  

Strategia de evaluare iniţială se impune a fi aplicată la începutul unui program de instruire, ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii. 

 Funcţiile generale ale evaluării inițiale de diagnoză şi prognoză sunt realizate în măsura proiectării 
unor obiective care vizează cunoaşterea nivelului atins în învăţare de elevi la începutul unei activităţi de 
instruire.  

În raport de funcţia îndeplinită de diagnoză şi de prognoză este cunoscută ca o strategie de evaluare 
predictivă și are 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 cu disciplina şi treapta de învăţământ respective, 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 (ex.lecţie etc.), mediu (ex.capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (ex.an şcolar, 
treaptă/nivel de învăţământ). 

Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare și 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.  

 Funcţia diagnostică vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de bază, 
deprinderile şi gradul în care posedă capacităţile/ competenţele necesare angajării lor cu şanse de reuşită 
într-un nou program. Acest fapt implică evidenţierea calităţii procesului de învăţământ realizat anterior, 
care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată prin conceperea unui program 
de recuperare. 

 Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza 
stabilită, acţiuni bazate pe condiţiile reale, concrete 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 care 

urmărește utilizarea metodelor de instruire în raport cu posibilităţile de învăţare ale elevilor, în funcție de 
ritmul şi de stilul de învăţare al acestora, al condiţiilor de învăţare asigurate în plan didactic şi psihologic. 

Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale, 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 și 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. 

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; 



 

 

 Fixarea modului de apreciere pentru fiecare item;  
 Centralizarea rezultatelor în grafice; 
 Diagnosticarea rezultatelor; 
 Predicția unor rezultate ascendente obținute în urma aplicării planurilor remediale.  
Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 

chestionarul, testele. 
Evaluarea inițială oferă cadrului didactic dar și școlarului 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.  

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. 

Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că o evaluare corectă în învăţământ nu va putea fi 
posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare 
multidimensională. 

 
Bibliografie: 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, 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. 



 

 

PRINCIPALELE ROLURI ALE METODELOR ÎN REALIZAREA 
ACȚIUNILOR DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: COȘERAN DORINA 

GRĂDINIŢA CU P.P. "ELENA FARAGO" CRAIOVA 
 
Într-o accepțiume primară semnificația originară a cuvântului metodă provine din grecescul 

methodos (odos= cale, drum și metha = către, spre ), înseamnă "cale care duce spre"…aflarea adevărului; 
"cale de urmat" în vederea aflării adevărului; un mod de "urmărire", de cercetare a unui lucru, de căutare, 
de explorare a unui fenomen obiectiv în vederea aflării adevărului ; drum de parcurs în vederea atingerii 
unui scop, a obținerii unui rezultat determinat. 

 "Metodele sunt modalități de acțiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea 
profesorului sau în mod independent, însușesc cunoștințe, își formează priceperi și deprinderi, aptitudini, 
atitudini, concepția despre lume și viață." (Ionescu, 1992, p.66) 

Redefinirea și reevaluarea metodologiei de instruire nu presupune abandonarea metodelor 
tradiționale, ci restructurarea , optimizarea și revizuirea acestora, într-un spirit modern, în vederea realizării 
obiectivelor preconizate de reforma școlară. 

Rolul acțiunii instructiv-educative este acela de a mobiliza elevul în totalitatea ființei sale pentru a 
avea efectul scontat și a realiza eficient cât mai multe dintre obiectivele propuse. 

"Tocmai această activitate ce aparține personal educatului, constituie acea verigă principală prin care 
cel care instruiește și educă poate să conducă cu adevărat procesul de dezvoltare; "tocmai aici se deschid 
noi posibilități de optimizare a procesului de instruire"(Cerghit, 2003,p.23 apud Galperin, 1975, p.181). 
Cu cât o mare parte din ceea ce face profesorul este preluată de elev (cum se exprima L.S. Vîgotki), cu atât 
mai mult el se transformă într-un coparticipant lucid, direct și activ la propria sa formare și chiar există 
șansa ca , din "obiect" al instrucției (educației), elevul să devină "subiectul" propriei sale transformări.  

"Privită în cadrul acestui proces de confruntare a condițiilor ideale (ce decurg din obiectivele 
prevăzute), cu condițiile reale (determinate de dispozițiile interne ale elevului, nivel de dezvoltare etc.), la 
care se adaugă și cele ale mediului din care el face parte, metoda poate participa- simultan sau succesiv- la 
realizarea mai multor sarcini sau obiective, ceea ce conferă acesteia un caracter polifuncțional, putința de 
a îmbrățișa funcții diferite. Unele vor fi funcții de conținut (ca cea cognitivă ori cea formativ-educativă), 
ce exprimă substanța însăși, pedagogică și logică a oricărei metode și altele de organizare, de formă (ca 
cea instrumentală și cea normativă, de optimizare). Cu mențiunea că una sau alta din funcții poate avea un 
caracter predominant, ceea ce-i conferă uneia sau alteia dintre metode o anumită identitate, prin care se 
impune și se distinge de alte metode. De exemplu, exercițiul este exercițiu și nu altceva, tocmai prin 
repetiția unei structuri operatorii și transformarea ei în deprindere." (Cerghit, 2006, p.24)  

"Principalele roluri ale metodelor în conceperea și mai ales în realizarea acțiunilor de predare-
învățare-evaluare, în afirmarea cooperării profesor-elevi, în concretizarea unității obiective-conținuturi-
strategii-mijloace-organizare sunt: 

• funcția cognitivă derivă din nevoia realizării obiectivelor de cunoaștere, de învățare, a găsirii 
căilor spre această cunoaștere și înțelegere, a construirii situațiilor de rezolvare a sarcinilor de învățare, a 
îndrumării elevilor în procesul cunoașterii, a controlului și aprecierii nivelului atins, a sprijinirii aplicării 
cunoștințelor, a sprijinirii autoinstruirii, a corelării cunoștințelor cu capacitățile cognitive, cu deprinderile 
și motivația învățării, cu atitudinile și strategiile cognitive " (Joița, 2003, p.184); 

• "funcția formativ-educativă. Explicit sau implicit, metodele au și acel caracter formativ și educativ 
pe care orice instruire trebuie să-l aibă. Dincolo de contribuția lor în realizarea obiectivelor de cunoaștere 
și acțiune, toate dispun de o anumită capacitate de influențare și a altor laturi ale personalității, dedusă din 
întreaga direcționare a activității pedagogice (didactice). Astfel, concomitent cu dezvăluirea anumitor 
conținuturi, metodele supun solicitării, exersării și dezvoltării diversele funcții psihice și motorii. În măsura 
în care metoda este un exercițiu sau un antrenament intelectual, intervenția ei are șansa de a se materializa 
în apariția unor noi structuri mintale (operaționale) sau forme comportamentale (efectele formative)". 
(Cerghit, 2006, p.25); 



 

 

• funcția motivațională se referă la acea capacitate a metodelor de a face "mai atractivă activitatea 
de învățare, să suscite curiozitatea epistemică și mai mult interes față de ceea ce se învață, să amplifice 
satisfacțiile și să susțină pasiunile, metoda devine implicit și un factor motivațional foarte util de potențare 
a eforturilor elevului, de mobilizare a energiilor sale psihice"(Cerghit, 2006, p.25); 

• funcția instrumentală (operațională) " este legată de aordarea procesuală a învățării, predării, de 
sprijinire a efectuării operațiilor specifice prin intermediul procedeelor, tehnicilor, de mijlocire între 
obiective și rezultate ca niște pârghii, ce pot fi amplu valorificate "(Joița, 2003, p.184) 

• funcția normativă de optimizare a acțiunii." Definindu-se ca o cale indispensabilă de realizare a 
unei acțiuni instructive, metoda rămâne subordonată acesteia; nu se identifică cu acțiunea propriu-zisă, dar 
se supune legităților ei. Cum această acțiune tinde întotdeauna să capete o formă optimal de organizare, 
premisă esențială (dar nu singură) a obținerii unor rezultate maxime și de prevenire a insucceselor școlare, 
metoda evidențiază tocmai un asemenea efort de soluționare în cele mai bune condiții a unei probleme 
instructive, de raționalizare a acțiunii în vederea atingerii unui grad sporit de eficiență." (Cerghit, 2006, 
p.26) 

După funcția fundamentală pe care metodele o îndeplinesc în procesul de învățământ: 
 "Metode de predare și învățare propriu-zise, ordonate și acestea după obiectivul principal: 
 Metode de transmitere și asimilare a cunoștințelor; 
 Metode de formare a priceperilor și deprinderilor; 
 Metode de fixare (consolidare) a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor; 
 Metode de aplicare a cunoștințelor; 
 Metode de verificare; 
 Metode de evaluare a rezultatelor învățării și a proceselor care le explică […]. 

 Prin funcțiile pe care le îndeplinește și mai ales prin efectele pe care le produce asupra celui educat, 
metoda este o componentă importantă a strategiei didactice. Prin implicarea sa directă în procesul 
instructiv-educativ, metoda poate modifica, eficientiza procesele de predare și învățare, impunând o 
anumită direcție care se poate modifica în funcție de realizarea rezultatelor propuse.  

 

 

 
 
 
  
 
 
 



 

 

EVALUAREA IN PROCESUL DE INVATAMANT 
 

CIUCA GEORGIANA 
 
In sensul sau cel mai larg, evaluarea surprinde eficienta functionarii unui sistem raportat la sine insusi 

si, in egala masura, la celelalte componente ale macrosistemului din care face parte.  
Evaluarea didactica cuprinde 3 momente: 
• masurarea consecintelor instruirii • aprecierea • decizia  
 In mod curent prin evaluare in invatamant se intelege actul didactic complex integrat intregului 

proces de invatamant care asigura evidentierea cantitatii cunostintelor dobandite si valoarea, nivelul 
performantelor si eficienta acestora la un moment dat oferind solutii de perfectionare a actului de predare-
invatare. 

Evaluarea are rolul de a masura si aprecia, in functie de obiective, eficienta procesului de predare – 
invatare, raportata la indeplinirea functiilor ei, la cerintele economice si culturale ale societatii 
contemporane.  

Scopul evaluarii de a perfectiona procesul educativ.  
Evaluarea indeplineste anumite functii: 
a) Functia de constatare si diagnosticare  
b) Functia de reglare si perfectionare  
c) Functia de informare  
d) Functia motivationala  
e) Functia de predictie (prognostica) si de decizie  
f) Functia de selectionare si clasificare a elevilor  
g) Functia formativ-educativa 
h) Functia de perfectionare si inovare  
Dupa modul de integrare a evaluarii si verificarii in procesul de invatamant distingem trei forme de 

evaluare mai importante: 
a) Evaluarea initiala. Performantele viitoare ale elevilor depind si de cunostintele anterioare, element 

pe baza caruia va trebui sa se alcatuiasca programul de instruire. 
b) Evaluarea sumativa (cumulativa) este evaluarea traditionala, efectuata de cadrele didactice 

periodic, prin verificari de sondaj si globale, la incheierea unui semestru sau an scolar. Intrucat nu este o 
evaluare sistemica, notele nu reflecta, de multe ori adevaratul nivel al performantelor elevilor si ca urmare 
nu are un caracter stimulativ si nu ofera suficiente date asupra eficientei programului de instruire. 

c) Evaluarea continua (formativa) - acest tip de evaluare se desfasoara pe tot parcursul programului 
de instruire in cadrul lectiilor si la incheierea unui capitol, acoperind intregul continut, conform programei. 
Aceasta evaluare ritmica, pe baza unui-feed-back continuu, care genereaza relatii de cooperare intre 
profesor si elevi, ofera elevilor informatii cu privire la eficienta metodelor de invatare folosite si creeaza 
posibilitatea ameliorarii continue a procesului de invatamant. 

Este recomandat sa imbinam cele trei forme de evaluare, folosind cu precadere evaluarea formativa, 
care permite dezvaluirea cauzelor esecului scolar, are un caracter proiectiv si vizeaza dezvoltarea 
capacitatilor intelectuale. 

Metodele si tehnicile de evaluare ingaduie o anumita clasificare, daca plecam de la doua repere 
principale : 

• cantitatea de informatie sau experienta incorporabila de catre elevi; 
• axa temporala la care se raporteaza verificarea. 
In functie de primul criteriu, analistii au stabilit doua tipuri: 
• evaluare partiala, in care se verifica elemente cognitive sau comportamentale secventiale (prin 

ascultarea curenta, extemporale, probe practice curente); 
• evaluarea globala, in care se verifica o cantitate mare de cunostinte si deprinderi obtinute prin 

cumulare (prin examene si concursuri). 
Din perspectiva temporala, putem identifica: 
• evaluarea initiala, care se face la inceputul unei etape de instruire (prin teste docimologice, 

concursuri etc.); 



 

 

• evaluarea continua, care se face in timpul secventei de instruire (prin tehnici curente de ascultare 
si teze); 

• evaluarea finala, care se realizeaza la sfarsitul unei perioade de formare (prin examene). 
Prin coroborarea celor doua criterii se poate ajunge la o alta clasificare, devenita clasica: 
• evaluarea cumulativa (sau sumativa); 
• evaluarea continua (sau formativa). 
Analiza comparativa, realizata de Radu, pune in evidenta urmatoarele note si caracteristici ale celor 

doua mari strategii: 
- evaluarea cumulativa se realizeaza prin verificari partiale, incheiate cu aprecieri de bilant asupra 

rezultatelor, pe cand evaluarea continut se face prin verificari sistematice, pe parcursul programului, pe 
secvente mai mici; 

- evaluarea cumulativa opereaza prin verificari prin sondaj in randul elevilor si in materie, pe cand 
verificarea continua are loc prin verificarea tuturor elevilor si asupra intregii materii, data fiind 
circumstanta ca nu toti elevii invata un continut la fel de bine; 

In evaluarea sumativa se apreciaza rezultatele, prin compararea lor cu scopurile generale ale 
disciplinei, iar in evaluarea continua se pleaca de la obiectivele operationale concrete; 

Evaluarea sumativa exercita, in principal, functia de constatare a rezultatelor si de clasificare a 
elevilor, pe cand evaluarea formativa are functia prioritara de clasificare, dar nu definitiva, prin lasarea 
unui camp deschis sanctionarilor apreciative viitoare; 

Primul tip de evaluare genereaza atitudini de neliniste si stres la elevi, iar al doilea tip determina 
relatii de cooperare intre profesori si elevi, cultivand simultan capacitatea de evaluare si autoevaluare la 
nivelul elevilor; 

Sub aspectul folosirii timpului, prima forma utilizeaza o parte considerabila din timpul instruirii, pe 
cand a doua forma sporeste timpul alocat instruirii . 

Cele mai reprezentative metode si tehnici de evaluare ar fi urmatoarele: 
Observatia.  
Chestionarea orala.  
Probele scrise.  
Probele practice. 
 Scarile de apreciere.  
Verificarea cu ajutorul masinilor.  
Evaluarea prin proiecte.  
Portofoliul este reprezentat de ,,mapa" sau ,,dosarul" elevului.  
Testul didactic.  
Aprecierea rezultatelor scolare se concretizeaza de cele mai multe ori prin notare. Notarea este un 

act de atasare a unei etichete, a unui semn, la un anumit rezultat al invatarii. Nota este un indice care 
corespunde unei anumite realizari a randamentului scolar. 

  
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ- IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
CIUNTEREI GINA-LĂCRIMIOARA 

 
 Evaluarea este un process didactic cpmplex, integrat structural și functional în activitatea în 

grădiniței, actul de evaluare are drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor dobândite de copii.  

Evaluarea iniţială oferă elevului 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. 

 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’’. Ea oferă profesorului şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente şi de a formula cerinţele următoare. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială 
să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se ţină seama de următoarele: 

tratarea diferenţiată a elevilor; (selecţia riguroasă a conţinutului învăţării; utilizarea metodelor şi 
procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult capacităţile intelectuale, care asigură învăţarea activă 
şi formativă; îmbinarea eficientă şi alternarea formelor de activitate la clasă(frontal, individuală şi pe 
grupe). 

 Evaluarea iniţială are rolul de a regla permanent şi a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât şi la resurselor umane implicate. Importanţa ei cu atât mai mare, cu cât este 
cunoscut faptul că ,,este mai uşor să previi decât să vindeci’’. Astfel şi în cadrul procesului de evaluare 
prevenirea şi controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reuşită a elevilor pot contribui la 
intervenţii şi decizii pertinente şi prompte din partea cadrului didactic. 

 Metodele de evaluare iniţiale sunt modalităţile prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-şi 
dovedi nivelul de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare iniţială: 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 discuţie liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarităţi profesorului poate cere elevului informaţii 
suplimentare sau motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversaţia, redarea unui 
conţinut etc. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme (fişă de lucru, chestionar, eseu, referat, portofoliu, 
proiect). Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan.Este o metoda mai 
obiectivă decât cea orală .Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi des folosită.  

În funcţie de specificul vârstei preşcolare 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 obţinute se materializează în aprecieri deschise, directe, cu valoare 
evaluativă iar apoi pot fi consemnate în fişa personală a copilului. 

 Convorbirea cu scop educativ – se realizează prin intermediul limbajului verbal şi cuprinde o 
gamă variată de exprimări valorice(lauda, acord-dezacord, corect-greşit). Acest mode de evaluare nu este 
prea exact dar poate impulsiona copii pentru activităţile viitoare. 

 Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi pastrarea diferitelor lucrări alee copiilor 
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. Este un instrument complex de evaluare, 
elementul esenţial al acestei metode îl reprezintă implicarea activă a preşcolarului în crearea, colectarea şi 
selectarea produselor care satisfac scopul portofoliului. 

 Fişele de evaluare – care înregistrează date factuale despre evenimentele cele mai importante pe 
care le identifică în comportamentul copiilor. Pe lângă aceste date se adaugă interpretările educatoarei în 
legătură cu cele observate. 



 

 

 În concluzie , toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru 
obiective diferite de către profesor. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor 
fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive.  

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN DEMERSUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CIURDEA ELENA LIVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VASILE ALECSANDRI” ROMAN, NEAMȚ 

PROF. ÎNV. PRIMAR PANȚIRU CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIHAI EMINESCU” ROMAN, NEAMȚ 

 
Pentru ca individul sã 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 vieţii constituie pilonii 
cunoaşterii; a învăţa să ştii, ceea ce înseamnã dobândirea cunoaşterii; a învăţa sã faci, astfel încât individul 
sã între în relaţie cu mediul înconjurãtor; a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activităţile umane; a învăţa să fii, un element important ce rezultă din primele trei. 

Aceastã viziune asupra educaţiei, determină o regândire a procesului instructiv educativ şi al 
activităţilor sale specifice: predarea - învățarea - evaluarea. Şcoala tradiţională a fost centrată exclusiv pe 
a învăţa să ştii, iar evaluarea a constituit un demers de verificare şi măsurare a cunoştinţelor elevilor. 

Astăzi, demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competenţe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare. Acestea permit identificarea şi rezolvarea 
în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoaşterii. Direcţiile actuale 
de restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienţei 
procesului didactic ci şi pe cel formativ - educativ. În acest context este necesar a evalua aspecte legate de 
toate laturile educaţiei pentru a avea o viziune unitară asupra dezvoltării personalităţii elevului. Copilul 
este o fiinţă activă, cu o lume proprie. 

Pentru a-l putea influenţa optim, educatorul are menirea să redescopere mereu copilul în dinamica 
ipostazelor inedite ale individualităţii sale. Acceptând termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca 
pe un proces, un instrument, un „barometru” de măsurare a gradului de pregătire psihică şi socio-afectivă 
a copilului. 

Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care 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 uşor sã previi 
decât să vindeci”. Astfel, şi în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul său monitorizarea 
permanentă a nivelului de reuşită a elevului pot contribui la intervenţii şi decizii pertinente şi prompte din 
partea educatorului. 

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 reprezintã de fapt trei mari forme ale evaluării 
didactice: 

La începutul procesului - evaluare iniţială, pe parcursul procesului – evaluare continuă/formativă, la 
finalul unui proces –evaluare sumativă/cumulativă. 

Procesul instructiv - educativ trebuie reglat continuu, în funcţie de rezultatele obţinute. Întreaga 
acţiune de formare şi dezvoltare a personalităţii copilului, în ansamblul său (sub aspect intelectual, moral, 
estetic, fizic), trebuie dirijatã şi modelată, pas cu pas, pe baza unei sistematici a obiectivelor, în ierarhia 
lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potenţialului fiecăruia. 

Avându-se în vedere aceastã cerinţă, măsurarea şi aprecierea rezultatelor efectuată abia la sfârşit este 
puţin eficientă. Ea poate avea valoare diagnostică şi prognostică, atunci când este realizată în mod ştiinţific, 
dar nu poate oferi datele necesare pentru adoptarea promptă şi adecvată a unor măsuri ameliorative şi 
corective în decursul întregii perioade de activitate. De aceea o evaluare iniţială, urmată de o evaluare 
continuă constituie un autentic instrument de lucru al educatorului, cu ajutorul căruia se perfecţionează 
activitatea pusă în beneficiul educaţiei preşcolarilor. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie să vizeze nu numai 
„produsul”, ci şi „procesul”. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina nivelul de 
pregătire al copiilor şi apreciază gradul în care aceştia vor putea asimila nouă unitate didactică sau vor 
putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior. Ea se adresează cu precădere educatorului, 



 

 

care are posibilitatea să constate situaţia de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” viitoarele noțiuni - 
descoperirea concepţiilor, aprecierea calităţii operaţiilor gândirii, abilităţilor, intereselor. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ CENTRATĂ PE NEVOILE ELEVILOR 
 

CLONDA ANDREA,  
PROFESOR DE LIMBA GERMANĂ,  

COLEGIUL NAȚIONAL IOSIF VULCAN, ORADEA 
 

Este necesar ca dificultățile cu care se confruntă elevii să fie identificate cât mai rapid, încă de la 
începutul anului școlar.  

Evaluarea inițială are două obiective majore. 
Primul obiectiv ține de identificarea nivelului elevilor cât mai devreme, la începutul unui ciclu de 

învățare, astfel încât, ulterior, să poată fi luate măsurile necesare, în funcție de observațiile realizate. 
Al doilea obiectiv ține de construirea ulterioară a strategiilor de învățare, pornind tocmai de la 

informațiile obținute prin evaluarea inițială. 
Acest tip de evaluare este deosebit de important îndeosebi pentru elevii care se confruntă cu 

probleme, care prezintă lacune. Pentru ei, evaluarea poate să devină cheia reușitei, dacă este integrată într-
un demers progresiv de construcție a învățării. Evaluarea inițială ne permite să luăm cunoștință de modul 
de învățare a elevilor și de resursele de care dispus aceștia, cu condiția ca ea să reușească să mobilizeze 
aceste resurse și să producă interacțiunile necesare. 

Cele mai frecvente nevoi ale elevilor, în acest stadiu inițial, sunt următoarele: 
• să rezolve, punctual, provocările specifice fiecărei discipline; 
• să identifice propriile lacune, carențe și dificultăți în învățare; 
• să ușureze o mai bună însușire a cunoștințelor fundamentale; 
• să deschidă calea pentru o asimilare mai ușoară și în condiții mai bune a unor noi cunoștințe; 
• să optimizeze capacitatea de a utiliza noile cunoștințe în contexte cât mai variate;  
• să devină capabili să folosească deprinderile și cunoștințele acumulate pentru îndeplinirea unor 

sarcini de o complexitate tot mai mare; 
• să dobândească deprinderi necesare pentru gestionarea dificultăților cu care se confruntă în general 

la școală, nu numai la materia la care se realizează evaluarea inițială; 
• să identifice ideile principale ale unei lecții, să le memoreze, să fie capabili să le reproducă și să le 

utilizeze în contexte diverse;  
Ajutorul acordat elevilor de către profesori poate să îmbrace și el forme diverse, în funcție de nevoile 

acestora, precum și de obiectivele pe care și le fixează profesorul. Redăm,. În continuare, câteva dintre ele: 
• să acorde ajutor pentru învățarea lecțiilor, pentru memorare și folosirea ulterioară a cunoștințelor; 
• un ajutor acordat pentru îmbunătățirea capacității de a rezolva exerciții, de a da o formă orală, dar 

și scrisă, propriilor idei. Acest tip de ajutor poate fi acordat prin elaborarea unor fișe de sinteză, dar și prin 
verificarea temelor; 

• un ajutor acordat pentru o mai bună gestionare de către elev al timpului pe care îl are la dispoziție; 
• un răspuns personalizat pentru oricare dintre dificultățile întâmpinate. 
Un aspect tot mai important se referă la faptul că folosirea noilor tehnologii de informare și de 

comunicare reprezintă un mijloc pedagogic deosebit de potrivit pentru oferirea în condiții optime a unui 
ajutor personalizat. Putem vorbi, în acest sens, despre lucrul cu calculatorul, tableta, tabla smart sau, în 
anumite condiții, chiar cu telefonul mobil. 

Bilanțul inițial permite inclusiv identificarea capacității elevilor de a utiliza toate aceste noi 
tehnologii.  

 În urma fiecărei evaluări inițiale, este necesară realizarea unui bilanț, pentru ca ulterior să se poată 
analiza evoluția pe termen lung a elevilor.  

 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. CONSILIER ȘCOLAR CLONȚ GEORGIANA AURA 
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” 

 FĂGĂRAȘ. BRAȘOV 
 
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. 



 

 

* 
 

PROFESOR CLOP LIANA – IOANA 
COLEGIUL TEHNIC “IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ, BIHOR 

 
Anul trecut şcolar, am obţinut gradul didactic I, iar în lucrarea mea, capitolul final, cel de cercetare 

s-a bazat pe evaluarea iniţială, aceasta fiind punctual de pornire al cercetării. A rezultat un capitol de 40 de 
pagini, asta în scris, în teorie, iar în practică au apărut progrese foarte mari în ceea ce priveşte cunoştinţele 
de limba engleză ale elevilor mei, clasa a IX-a la acel moment. Deci, evaluarea iniţială este foarte 
importantă, este scânteia care porneşte motorul în procesul de învăţare pentru anul şcolar în curs. 

Am ales o clasă de a IX-a, aşa cum am menţionat mai sus, profil Economic, pentru că erau elevi total 
necunoscuţi mie din toate punctele de vedere şi mi s-a părut interesant să analizez nivelul acestora de 
cunoştinţe în limba engleză la început de semestru şi pe urmă, la final de an şcolar, în urma unei recapitulări 
riguroase a tot ceea ce ei trebuiau să ştie până în acel moment. 

Am alcătuit un test iniţial bine organizat, cu tot felul de exerciţii, bazate atât pe detalii teoretice cât 
şi practice, exerciţii de traducere, de completare cu anumite structuri, de compunere, de alegere a variantei 
corecte, etc. Am ales astfel, pentru a vedea exact ce noţiuni teoretice ştiu elevii, dacă ştiu să le aplice în 
practică, am dorit să le descopăr stilurile de învăţare, astfel incât să ştiu exact cum trebuie să îmi organizez 
munca la clasă, pentru a ajunge cât mai repede la nivelul potrivit vârstei lor şi asta într-un mod cât mai 
eficient şi cât mai calitativ. 

Rezultatele evaluării iniţiale nu au fost deloc satisfăcătoare, ele indicau un nivel foarte scăzut al 
cunoştinţelor de limba engleză, elevii nu ştiau să se exprime în scris folosind anumite structuri gramaticale, 
nu ştiau să facă conexiuni, nu înţelegeau instrucţiunile, nu aveau un vocabular suficient pentru a crea 
context, făceau dezacorduri între subiect şi predicat, aveau tendinţa de a traduce “după ureche” folosind 
expresii şi vocabular dobândite din media şi de pe stradă.  

În primul rând, am încercat să le cresc încrederea de sine, încrederea în potenţialul lor, să îi încurajez 
să comunice într-o limbă străină. Erau speriaţi de tot ce era nou, nu aveau curajul să încerce, măcar cu 
propriile cuvinte să creeze un context.  

În urmă cu 5 ani, am participat la un proiect naţional, pe care l-am şi implementat în şcoala noastră, 
“Global English”, un proiect care mi-a schimbat aproape total abordarea predării la clasă, o sursă de 
activităţi inepuizabilă, indiferent de tema care trebuia discutată. Din cadrul acestui proiect, am ales toate 
materialele pe care urma să le folosesc la această clasă, toate vizau o abordare diferită a predării limbii 
engleze, astfel încât orele de engleză să fie cât mai placute şi interesante, ancorate în permanenţă în 
realitate, în viaţa elevilor de zi cu zi. I-am implicat în actul de predare permanent, arătându-le cum să 
descopere ei înşişi noile informaţii, cum să facă predicţii folosind cunoştinţe pe care nici ei nu ştiau că le 
ştiu. 

Într-adevăr, contează foarte mult şi “aluatul” cu care lucrăm, eu am avut noroc în acest sens, adică 
aceşti elevi au fost determinaţi, silitori, perseverenţi, drept urmare, am reuşit până la sfârşitul anului şcolar 
să ajungem acolo unde trebuia, iar în clasa a X-a, când am avut inspecţia finală pentru obţinerea gradului 
didactic I, această clasă a pus în scenă o piesă de teatru care a fost foarte apreciată, iar ei au fost foarte 
lăudaţi. 

În concluzie, dacă nu aplicam la clasă testul iniţial şi porneam la drum aşa cum prevedea manualul 
şi programa şcolară de clasa a IX-a, cele menţionate mai sus nu s-ar fi întâmplat, iar aceşti elevi erau total 
pierduţi în ceea ce priveşte limba engleză. 

  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR COCA ILEANA 
 
’’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. 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 evidentiate reușitele elevilor până în acel moment. Aceste reacții contribuie la 
creșterea încrederii în forțele proprii și creeaza energii noi în direcția realizării planului individualizat 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 
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. 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.  

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.  

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!  

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ  
 ’’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.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. COCIS ALEXANDRINA ELENA 
COLEGIUL “AUREL VIJOLI”, FĂGĂRAȘ 

 
Prin evaluare – scrie E. Păun – se urmărește gradul de realizare a unei activități în raport cu ceea ce 

ne-am propus inițial. Este o comparare a planului cu rezultatul, în scopul de a realiza corecturi, reorientări 
sau restructurări totale sau parțiale ale sistemului evaluat . 

În domeniul școlar termenul de evaluare are sensul de a atribui o notă sau un calificativ unei prestații. 
Actul evaluativ în școală trebuie realizat în funcție de mai multe tipuri de factori care intervin în 
desfășurarea acestuia, cum ar fi: factorii generali, factorii umani și însușirile acestora și componentele 
procesului de instrucție și educație. 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. Rezultatele care se obțin sunt rezultatul tuturor acestor factori, iar procesele evaluative 
vizează estimarea contribuției lor în desfășurarea activității didactice. 

Având în vedere că evaluarea este o acțiune complexă trebuie să urmărim atât măsurarea 
fenomenelor, dar și interpretarea și aprecierea datelor obținute pentru a putea în final să procedăm la 
adaptarea deciziilor ameliorative. 

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, ”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). 
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. 

Acest tip de evaluare oferă elevului și cadrului didactic o reprezentare a potențialului de învățare, dar 
și a eventualelor lacune care ar trebui completate sau a unor aspecte care necesită să fie corectate sau 
îmbunătățite. 

Evaluarea iniţială este realizată pentru: 
- determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi 

şi formarea unor competenţe noi; 
- este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru 

adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităţilor; 
- detectarea potenţialului de instruire, potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică 

a zonei dezvoltarii proxime a elevului; 



 

 

- oferă atât profesorului, cât şi elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente şi a formula cerinţele următoare. 

Performanțele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea 
lor generală de învățare. Pentru completarea acestora, însă, și, mai ales, 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.  

Metodele utilizate pentru realizarea evaluării inițiale, 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 particularitățile persoanelor supuse unor asemenea acte. 

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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

-CODREANU ALEXANDRA DANIELA- 
 
Evaluarea este un instrument folosit în toate domeniile existenței noastre. Activitatea pe care o 

desfașurăm trebuie monitorizată și măsurată cantitativ și calitativ. În învățământ este important să existe 
un feedback al activității. Alături de predare și învățare, evaluarea este o componentă și o funcție esențială 
a procesului de învățământ. Direct interesați de rezultatele evaluării sunt toate persoanele implicate în 
demers. Pentru cadrele didactice, este important să aplice itemi de evaluare corect formulați, care vizează 
cunostințele, deprinderile și abilitățile exersate și acumulate la clasă pentru că proiectarea activității viitoare 
se bazează în mod direct pe rezultatele evaluării. Pentru elevi, rezultatele evaluării, dincolo de preocuparea 
dacă se trec notele în catalog sau nu, oglindesc nivelul la care se află pe scara învățării și, dacă se oferă 
feedback corespunzător, poate reprezenta un punct de pornire pentru a estompa anumite lipsuri sau pentru 
a susține ritmul implicării în propria educație. Pentru părinți, evaluarea este un semnal de alarmă și o 
oglindă obiectivă a nivelului la care se află copilul.  

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” 29. Evaluarea nu este un 
element de surpriză la începutul anului școlar. Ea este pregatită prin aproximativ trei săptămâni de 
recapitulare la obiectul de studiu. Recapitularea se face conform programei școlare din anul precedent, 
urmărind conținuturile. Itemii evaluării inițiale trebuie formulați pentru a atinge cele mai importante 
noțiuni, conform obiectivelor de performanță stabilite. 

După cum știe fiecare cadru didactic, procesul nu se încheie când timpul de rezolvare a expirat. 
Corectarea are loc urmărind descriptorii de performanță, baremul de corectare și matricea de specificații. 
Se centralizează rezultatele pentru o imagine de ansamblu a nivelului clasei și se realizează interpretarea 
rezultatelor, având în vedere care sunt greșelile frecvente și ce măsuri se pot lua pentru a ameliora lacunele 
în cunoaștere prin planuri de recuperare. „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”30. 

Evaluarea inițială nu trebuie facută doar pentru a bifa o altă hârtie la portofoliu, asa cum se întamplă 
cu multe sarcini care au devenit neplăcute din pricina birocrației. Dacă nu e doar o formă fără fond, 
evaluarea e un instrument valoros în activitatea actorilor educației. Ea nu își propune ierarhizarea, ci 
reprezentarea potențialului de învățare și care sunt premisele pentru studiu în noul an școlar.  

 
29 Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117 
30  Ibidem, pp. 118-122 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂȚĂMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR COJANU MARIA AURELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN SĂVULESCU“ IZVOARELE, 
JUD. PRAHOVA 

 
“Nu trebuie să actionezi asupra copilului, ci să stimulezi copilul să acționeze el.“ 

 ( Adolphe Ferriere ) 

 Teoria și practica evaluării in învațamant înregistrează o mare varietate de moduri de abordare și 
ințelegere a rolului activitaților evaluative. Uneori, evaluarea este redusă la “a verifica” si “a nota”.  

 Evaluarea este, insă, “o acțiune” mult mai complexă. Ea reprezintă o componentă fundamentală a 
procesului de învațamant avand rolul de reglare, optimizare si eficientizare a activităților educative. 
Caracteristicile conceptului de evaluare au fost sintetizate in literatura de specialitate astfel: 

*Evaluarea nu este decat un mijloc in slujba progresului elevului, nu un scop in sine 

*Evaluarea trebuie să fie in slujba procesului educativ și integrată acestuia 

*Evaluarea trebuie să aprecieze inainte de toate drumul parcurs de elev, progresele făcute  

*Evaluarea trebuie să stimuleze creativitatea elevului și să faciliteze progresul său 

*Evaluarea trebuie să-l ajute pe elev; ea trebuie să-i construiască viitorul  

*Evaluarea trebuie să se adreseze unei ființe in devenire, care n-a incheiat procesul de dezvoltare 

(Yvan Abernot, “Les methods d’evaluation scolaire”,Dunod, Paris, 1996) 

De-a lungul timpului , datorită evoluției civilizației, s-a realizat o trecere de la metodele traditionale 
de evaluare la metode moderne. Deși, metodele tradiționale de evaluare, respectiv probele orale, scrise si 
practice, constituie elementele principale ale desfăsurarii actului educativ, strategiile moderne au o 
importanța extraordinară în evaluare,deoarece ele ofera elevilor posibilități variate de a demonstra ceea ce 
știu și, mai ales, ceea ce pot face. Acestea au rolul de a potența capacitatea intelectuală a elevilor angajandu-
i la un efort personal in actul invațarii, cu o eficiența formativă maximă.  

Avantajele metodelor moderne de evaluare  

*Identifică reușitele și erorile elevului 

*Consolidează abilitatea de autoevaluare 

*Constituie sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează invățarea de tip euristic 

*Privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată vizand formarea unor capacități, 
dobandirea de competențe. 

 Printre metodele moderne de evaluare regăsim și PROIECTUL care , din punctul meu de vedere, 
reprezintă cartea de vizită a unui elev la o anumită materie, disciplină, fiind o modalitate de a-i urmări 
evoluția pe o perioadă mai indelungată de timp. El începe și se încheie în clasă, însă elevul are posibilitatea 



 

 

de a lucra acasă, într-un mediu familiar, in propriul său ritm. Dispare stresul pe care îl resimt unii elevi în 
momentul în care are loc o activitate evaluativă. 

 Proiectul este o formă activă, participativă, care încurajează și solicită abordările interdisciplinare, 
si consolidarea abilităților sociale ale elevilor. El poate fi realizat individual sau în grup, avand ca efect și 
o integrare socială a elevilor mai retrași. 

 Această formă de evaluare presupune alegerea unei teme, definirea conceptelor cheie, stabilirea 
sarcinilor și a responsabilităților, adunarea si prelucrarea datelor,elaborarea produsului, prezentarea și 
evaluarea acestuia. Un avantaj foarte important al acestei metode este faptul că ea scoate atat elevul cat și 
cadrul didactic din rutina zilnică, oferind profesorului posibilitatea de a analiza in ce măsură elevul 
folosește adecvat cunoștințele, instrumentele și materialele disponibile în atingerea scopului propus.  

 Consider că, pentru elevi, acest stil de invățare este unul foarte atractiv deoarece ei sunt nevoiti să 
ia mai multe decizii, să preia inițiativa, să discute, să fie responsabili pentru munca lor.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: COJOCAR IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIPRIAN PORUMBESCU 

JUD.SUCEAVA 
 
 Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ și reprezintă,, punctul final într-o 

succesiune de evenimente.(Ausbel D,Robinson F,1981,p 667).  
 Rolul evaluării este unul deosebit de important,acela de reglare permanentă a procesului instructiv-

educativ. În funcție de rezultatele evaluării, cadrul didactic poate lua decizii referitoare la conținuturile ce 
urmează a fi predate și strategiile ce vor fi folosite în acest sens. Încercând să identifice momentul cel mai 
potrivit în care poate fi făcută evaluarea, pedagogii au identificat trei tipuri de evaluare:evaluarea inițială-
la începutul procesului, evaluarea continuă/formativă- pe parcursul desfășurării procesului și evaluarea 
finală/sumativă-la sfârșitul unui capitol sau semestru. 

Dintre toate aceste forme ale evaluării, evaluarea inițială joacă un rol important pentru că pe de o 
parte, îi oferă cadrului didactic informații despre nivelul cunoștințelor deținute de elevi, iar pe de altă parte, 
îi oferă posibilitatea de a-si proiecta activitatea, alegându-și conținuturile potrivite, necesare a fi însușite 
de către elevi și de asemenea, posibilitatea de a-și alege strategiile cele mai adecvate.Această formă de 
evaluare se aplică de obicei la începutul anului școlar, dar , la fel de bine, se poate aplica la începutul unui 
capitol pentru a verifica ce știu elevii despre tema respectivă, care este nivelul de dezvoltare a abilităților 
și competențelor. 

Cunoașterea nivelului de cunoștințe al fiecărui elev este importantă pentru proiectarea unui demers 
didactic diferențiat, adaptat fiecărui elev în parte.Pentru ca evaluarea inițială să-și atingă scopul,este 
necesar ca elevii să știe că această evaluare este doar un exercițiu.De aceea, sarcinile propuse spre rezolvare 
trebuie să fie formulate într-un mod atractiv, astfel încât elevii ,să perceapă evaluarea ca pe un joc.Astfel 
vor fi eliminate emoțiile specifice oricărei testări și elevii vor putea obține rezultate care să ofere o imagine 
cât mai obiectivă despre nivelul lor de pregătire. 

Deoarece evaluările inițiale se administrează de obicei în formă scrisă,două metode îndrăgite de 
copii,ce pot fi utilizate și în cadrul evaluării inițiale sunt :metoda cadranelor și metoda ciorchinelui. De 
exemplu, la limba și literatura română,având ca suport un text, putem folosi următoarele exerciții utilizând 
metoda cadranelor: 

1.Titlul textului___________________ 
 Autorul_______________________ 
2.Formulați trei enunțuri despre conținutul textului 
3.Transcrieți din text trei cuvinte care arată însușiri 
4.Desenează un personaj din text 
Metoda ciorchinelui poate fi utilizată cu succes dacă dorim ca elevii să identifice , în text, părțile de 

vorbire studiate. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN CADRUL 
OREI DE RELIGIE 

 
PROF. COJOCARIU MARGARETA LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOTOȘANI 
 
Evaluarea este o componentă esențială a activității de învățământ, în general și a procesului didactic, 

în special. Actul evaluării reprezintă un proces continuu, formal sau informal de apreciere a calității, a 
importanței sau a utilității activității de predare-învățare, proces desfășurat din nevoia de selecție, de 
comparare sau de ameliorare a acesteia. 

A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire 
au fost atinse, precum și eficiența metodelor de predare-învățare folosite. Evaluarea, ca o componentă 
esențială a procesului de învățământ, îndeplinește diferite funcții: de constatare și diagnosticare a 
performanțelor obținute de elevi, de reglare și perfecționare continuă a metodologiei de instruire, de 
predicție și de decizie, de selecționare și clasificare a elevilor, formativ-educativă de ameliorare a 
metodelor de învățare folosite, de stimulare și optimizare a învățării, de perfecționare și inovare a întregului 
sistem școlar. 

La disciplina religie, putem folosi metode alternative de evaluare, metode ce au diferite valențe 
formative. Astfel, acest tip de metode, pun în aplicare abilitățile practice ale elevilor, oferă profesorului o 
imagine de ansamblu şi pot aduce informații la zi, pe baza acestor informații profesorul îşi fundamentează 
judecăți de valoare apreciind obiectiv achizițiile elevilor şi progresele realizate. Totodată ele oferă elevului 
șansa de a demonstra ceea ce știe să facă într-o situație 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). 

Dintre metodele alternative de evaluare aplicabile și la religie, fac parte: observarea sistematică 
a comportamentului elevului în cursul activității didactice, observare ce este adeseori însoțită de 
aprecierea verbală asupra calității răspunsurilor elevilor. Acest tip de evaluare se realizează în contextul 
activităţilor didactice, 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. Participarea 
elevilor la realizarea activităţilor didactice, dorinţa de a participa la activităţi extraşcolare, îndeplinirea 
sarcinilor trasate sunt relevante în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al elevilor. Metoda este mai eficientă 
atunci când este aplicată cu consecvenţă, când sunt folosite unele instrumente de înregistrare şi structurare 
a constatărilor. 

O altă metodă alternativă este investigația. Aceasta reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica 
în mod creator cunoștințele și de a explora situații noi de învățare. Investigația solicită elevul la îndeplinirea 
unei sarcini de lucru precise, prin care își poate demonstra în practică un întreg complex de cunoștințe și 
capacități. Această metodă urmărește formarea unor tehnici de lucru în grup și individual, promovează 
relațiile în cadrul grupului și dezvoltă deprinderile de comunicare. 

Proiectul este o activitate mai complexă şi dacă implică un volum de muncă mai ridicat din partea 
elevului, acest tip de evaluare este foarte motivant. Proiectul începe în clasă (cu elevii) prin definirea temei. 
Profesorul va trasa sarcinile, limitele proiectului după care elevul va continua acasă pe parcursul unei 
perioade mai îndelungate de timp să realizeze proiectul propus, perioadă în care elevul se consultă cu 
profesorul. La religie, pentru acest tip de evaluare putem propune proiecte cum ar fi: realizarea unor lucrări 
de pictură religioasă sau confecţionarea unor mijloace didactice. 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. 

Portofoliul constituie un instrument de evaluare care include experienţa şi rezultatele obţinute prin 
celelalte metode de evaluare, reprezentând o alternativă viabilă la modalităţile tradiţionale de evaluare. 
Portofoliul se constituie într-o carte de vizită a elevului, deoarece prin utilizarea acestui tip de evaluare se 
poate urmări progresul, modul de a gândi, maturizarea intelectuală şi duhovnicească a elevului de la un an 
la altul. Portofoliul unui elev se constituie din lucrări scrise şi practice, probe orale, proiecte, fişe de 
autoevaluare. Portofolilul are ca scop prezentarea, evaluarea şi autoevaluarea elevului în cauză. El serveşte 
atât ca instrument de evaluare destinat profesorului, părinţilor sau comunităţii, dar şi ca instrument de 



 

 

autoevaluare pentru elev. Din experienţa personală a folosirii portofoliului ca instrument de evaluare, 
precizăm câteva utilităţi: elevii se implică într-un mod participativ în realizarea activităţilor în cadrul 
disciplinei; este motivată creativitatea elevilor; atât factorii de decizie din şcoală cât şi părinţii, având la 
dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai bine conturată asupra a ceea ce se realizează în 
cadrul disciplinei. Conţinutul unui portofoliu se poate constitui din fişele de lectură, fişe de observare, 
articole, eseuri, răspunsuri la unele chestionare, teme pentru acasă.  
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EVALUAREA LA CLASA PREGĂTITOARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: COJOCARU ELENA ISABELA 
 
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. 

A evalua înseamnă a enunța o judecată de valoare, dupa criterii precis stabilite, cu privire la o entitate 
determinată, în scopul adoptării unei decizii referitoare la ameliorarea sau viitorul acestei entități.  

Clasa pregătitoare integrată învăţământului obligatoriu, propune atât o abordare educaţională 
sistematică, destinată formării şi testării aptitudinilor şcolare ale preşcolarilor, cât şi o abordare 
educaţională, care să eficientizeze integrarea şcolară, accesul şi participarea de succes în educaţie. 

Clasa pregătitoare are rolul de a pregăti un debut şcolar de calitate, prin educaţie timpurie 
instituţionalizată şi prin crearea premiselor educaţionale pentru o integrare şcolară cu indici reduşi de 
părăsire timpurie a şcolii şi cu şanse crescute de integrare viitoare pe piaţa muncii. 

Subliniez câteva caracteristici ale evaluării la clasa pregatitoare: 
• evaluarea şcolară este un mijloc care vizează progresul elevului, nu un scop în sine; 
• 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; 
• evaluarea trebuie să-l ajute pe elev, nu să-l clasifice şi nici să-l eticheteze; 
• evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului ; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul. 
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). 

Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de 
învăţător. Din acest raport părinţii vor putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, a 
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare şi a atitudinilor faţă de învăţare 
ale copilului. Acest raport va fi întocmit pe baza observării sistematice de către cadrul didactic a progresului 
elevului, pe tot parcursul anului şcolar. Rolul raportului este să stabilească priorităţile pentru copil în clasa 
I. 

Raportul de evaluare este structurat astfel: date de identificare a elevului, domenii de dezvoltare: 
dezvoltare fizică; dezvoltare socio-emoțională; dezvoltare cognitivă; dezvoltarea limbajului și a 
comunicării; dezvoltarea capacităților și a atitudinilor de învățare; principalele aspecte vizate, asociate 
fiecărui domeniu de dezvoltare și desprinse din competențele specifice prevăzute în programele școlare în 
vigoare pentru clasa pregătitoare, în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza 
documentelor suport, nivelul achiziției ,,realizat sau ,, în curs de realizare, după caz; aprecieri și 
recomandări. Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfășoară pe tot parcursul anului 
școlar și se finalizează în luna mai prin completarea acestui raport.  



 

 

 
Bibliografie:  
 Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregatitoare, Marin Manolescu – coordonator 
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 Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.PT ÎNV.PREȘC. COJOCARU MONICA MĂDĂLINA 

 
 Evaluarea este o componentă de bază a procesului instructiv educativ care se realizează cu maximă 

atenție încă din învățământul preșcolar, deoarece rezultatele unui proces de evaluare bine realizat reprezintă 
punctul de pornire pe4ntru un proces de predare-învățare corect realizat în conformitate cu nivelul de 
achiziții al preșcolarilor. 

 Indiferent de nivelul la care se realizează evaluarea, profesorul, deoarece acesta este inițiatorul și 
coordonatorul acestui proces, trebuie să țină cont de 5 întrebări cheie: 

1. De ce se face evaluarea? (care este rostul evaluării, care sunt funcțiile ei?) 
2. Raportat la ce anume se face evaluarea? (care sunt criteriile de evaluare, care este sistemul de 

referință?) 
3. Pentru cine este realizată evaluarea? (care sunt destinatarii rezultatelor evaluării)? 
4. Ce se evaluează? (comportamente, cunoștințe, rezultate, procese, evoluții)? 
5. Cu ce se realizează evaluarea? (ce metode, instrumente, procedee, tehnici)? 
 Analizând aceste cinci întrebări constatăm că procesul de evaluare este complex și ține cont de 

mai mulți factori precum: contextul, conținutul, metodologia, subiecții. Corectitudinea evaluării depinde 
în mare măsură de capacitatea cadrului didactic care inițiază și dirijează acest proces, de capacitatea 
acestuia de a gestiona resursele necesare, de a doza corespunzător mijloacele necesare și timpul acordate 
evaluării.  

 Evaluarea nu se realizează întâmplător, iar momentele dedicate evaluării sunt clar specificate 
inclusiv în metodologiile și legislațiile care coordonează procesul educativ inclusiv în învățământul 
preșcolar. Astfel, în curriculumul pentru educație timpurie în vigoare se indică necesitatea alocării unui 
număr de săptămâni de evaluare inițială (acea evaluare de început, care loc de fiecare dată când elevii încep 
un an școlar, un program de instruire, un ciclu școlar, etc.) Evaluarea inițială are funcție diagnostică, în 
sensul în care rezultatele obținute indică stadiul la care se află preșcolarii la debutul unui an școlar, dar și 
o funcție prognostică, în sensul în care întreaga proiectarea pornește de la aceste rezultate înregistrate. 

 De asemenea, și evaluarea finală este clar plasată la finalul unui an școlar, ciclu școlar, în timp ce 
evaluarea formativă se poate realiza în funcție de natura și amploarea conținuturilor, în perioade alese de 
căre cadrul didactic, deoarece acesta cunoaște cel mai bine momentele oportune unei evaluări continue. 

 În ceea ce privește alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare putem spune că întreaga 
responsabilitate în identificarea celor mai relevante și oportune modalități de evaluare care se pretează 
conținutului, momentului și capacităților elevilor îi revine profesorului. Acesta are deplina libertate de a 
selecta din categoria de metode de evaluare tipul care se potrivește clasei de elevi. Astfel, profesorul poate 
opta pentru metode clasice de evaluare (probe scrise, probe practice, probe orale), sau pentru metode 
alternative precum observarea sistematică, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 

 Deși societatea actuală impune schimbări în ceea ce privește sistemul de evaluare și notare în 
general, totuși, în învățământul preșcolar metodele tradiționale, cu precădere probele orale, rămân cele mai 
utilizate metode de evaluare a preșcolarilor. Probele orale au avantajul de a oferi posibilitatea de 
interacționare directă între educatoare și copil, aspect deosebit de important la vârsta preșcolarității. Ținând 
cont de faptul că unii preșcolari pot fi emotivi, nesiguri în elaborarea răspunsurilor, putem spune că un alt 
avantaj al probelor orale este flexibilitatea în alternarea sau chiar modificarea întrebărilor în funcție de 
calitatea răspunsurilor. Având în vedere că elevii sunt copii cu vârste între 3 și 6 ani, iar limbajul lor este 
în plină dezvoltare, un alt avantaj este reprezentat de faptul că probele orale oferă copilului posilbilitatea 
de a formula răspunsurile libere, cu cuvinte accesibile, fără a le structura în mod obligatoriu conform 
rigorilor limbii române. 

 De asemenea, problele practice sunt adesea utilizate pentru evaluarea realizată în cadrul unor 
domenii precum Domeniul Estetic și Creativ, Domeniul Om și Societate. Probele scrise sunt și ele utilizate 
într-o măsură destul de mare, deoarece sunt adesea utilizate fișe de lucru, exerciții grafice pe caiete, etc. 

 Dintre metodele alternative de evaluare, în grădiniță se utilizează portofoliul de progres, în care 
preșcolarii adună elementele din cadrul activităților. 



 

 

 Dintre metodele şi procedeele interactive utilizate în grădiniţă, amintim următoarele: turul galeriei, 
ciorchinele, Diagrama Venn, cubul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  

 Depinde de măiestria evaluatorului modalitatea prin care evaluarea inițială se poate realiza într-o 
manieră cât mai naturală, relaxantă dar motivatoare, astfel încât preșcolarii să nu se simtă presați și să aibă 
randament maxim în acest proces evaluativ. 

  
Bibliografie: 
1. C.Cucoș, Teoria și metodologia evaluării, 2008, Ed. Polirom, Iași;  
2.M. Manolescu, I. Neacșu, D.Potolea, Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor. Ghid 

metodologic general, 2011, București; 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA DISCIPLINA LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL GIMNAZIAL 

 
PROF. COMAN ILEANA 

ȘC. GIMNAZIALĂ ”DRAGOȘ VODĂ”, MOISEI, MM 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului educaţional. Orice proces 

educaţional, oricât de bine s-ar fi produs, nu poate fi considerat eficient decât dacă este evaluat prin 
performanţele sale. 

 Evaluarea rezultatelor prin identificarea performanţelor dobândite de elevi reprezintă elementul 
aparent „finalizator” al întregului proces educaţional, dar în acelaşi timp, reperul reglator al acestuia. 

 Rezultatele instruirii, stabilite prin evaluare, dau informaţii asupra: 
 a) procesului de instruire în ansamblul său şi a unor elemente componente (de exemplu: sistemul de 

metode, conţinuturile, mijloacele, activităţile de învăţare etc.); 
 b) modul de realizare al finalităţilor (atingerea copetenţelor asumate), decurgând de aici informaţii 

valide asupra dificultăţii lor relative. 
 Procesul de evaluare are la bază trei etape: 
 1. stabilirea obiectivelor de evaluare sau a competențelor de evaluat; 
 2. stabilirea metodelor și a instrumentelor de evaluare, precum și a baremelor de notare și a criteriilor 

de evaluare; 
 3. acordarea notelor. 
 Evaluarea inițială este un proces decizional care servește la planificarea proceselor de predare-

învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor, a grupului. 
 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare. Nu își propune aprecierea performanțelor globale 

ale elevilor și nici ierarhizarea lor, fapt pentru care aș recomanda raportarea la bareme de 
evaluare/apreciere. 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare, este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de 
pregatirea necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări (Ioan Cerghit, 2002). 

 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.  

 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 aspecte: 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. 



 

 

 Rezultatele evaluării inițiale au, așadar, rol „reglator”, în sensul că, pe baza lor, se poate realiza un 
proces de reglare a unor componente anterioare şi se poate construi, în acest fel, un proces educaţional 
„nou”. 
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EVALUAREA, CALE DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚILOR DIN 
GRADINIȚĂ 

 
PROF. COMAN IULIANA ADRIANA 

GRĂDINIȚA P.N. NR 7, DIACONEȘTI 
 
Evaluarea este fundamentală procesului de învățământ, prin ea se stabilește valoarea rezultatelor și a 

progreselor realizate la nivelul învățării, dar și al predării și este intrinsecă și reglatoare. 
Prin evaluare, educatoarea urmărește cum învață preșcolarii, îi ajută să conștientizeze propriile 

succese sau eșecuri și să-și amelioreze performanțele și eforturile.  
Deși apare ca instrumente de transformare a învățării și predării, evaluarea se modelează la rândul 

său în raport cu cerințele acestora. 
Evaluarea reprezintă un act didactic complex și integrat procesului de învățămănt. Ea urmărește 

măsurarea cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat. 
Evaluarea nu vizează, însă, doar preșcolarul, ci și educatoarea deoarece reprezintă un feed-back 

asupra eficienței activității didactice desfășurate. Prin intermediul ei cadrul didactic își evaluează propria 
sa activitate, elaborează judecăți de valoare despre el însuși, ca educator, despre calitatea lecțiilor, succesul 
și insuccesul metodelor și strategiilor utilizate. Ea află ce au aflat și ce au acumulat până la un moment dat 
preșcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt posibilitățile și ritmurile proprii de învățare și 
interesele copiilor. 

Evaluarea nu realizează doar o simplă constatare, ci și analizează procesul care le-a produs. Ea se 
realizează prin intermediul a trei operații principale: măsurarea, aprecierea și decizia. 

Prin măsurare se realizează observarea și diferențierea rezultatelor actului educațional. 
 Aprecierea presupune emiterea unor judecăți de valoarea asupra rezultatelor obținute în urma 

măsurării, iar decizia presupune concluzionări desprinse în urma interpretării sau a aprecierii datelor și prin 
măsurile ameliorative introduse de educatoare, măsuri ce urmăresc îmbunătățirea activității în continuarea 
procesului educativ. 

Analiza relațiilor dintre evaluarea rezultatelor preșcolarilor și activitatea de predare-învățare 
evidențiază funcțiile evaluării, acestea fiind: funcția constatativă, funcția diagnostică și funcția prognostică. 

Din perspectiva preșcolarului evaluarea îndeplinește funcția de informare, funcția motivațională, 
funcția de selecție, de reglare și autoreglare și de certificare.  

Evaluarea însoțește în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculumului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic și cu realizarea predării- învățării. 

În teoria și practica educațională se disting diferite tipuri de evaluare, în funcție de anumite criterii: 
 După etapa în care se face evaluarea: 
- Evaluare inițială; 
- Evaluare continuă; 
- Evaluare finală. 
 După domeniul de activitate: 
- Evaluare în domeniul psiho-motor; 
- Evaluare în domeniul socio-afectiv; 
- Evaluare în domeniul cognitiv. 
 După obiectul evaluării: 
- Evaluarea procesului de învățare; 
- Evaluarea performanțelor; 
- Evaluare a ceea ce s-a învățat la grădiniță și în afara ei. 
 După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
- Evaluare de proces; 
- Evaluare de sistem. 
 După cine realizează evaluarea: 
- Autoevaluare; 
- Evaluare internă; 
- Evaluare externă. 



 

 

 După cum evaluarea certifică sau nu calitatea celui evaluat: 
- Evaluare sumativă; 
- Evaluare formativă. 
 După cum se apelează la o normă sau criteriu: 
- Evaluare normativă; 
- Evaluare criterială. 
 După perspectiva temporară din care se realizează: 
- Evaluare formală; 
- Evaluare informală. 
 După caracteristicile tehnice ale probelor: 
- Evaluare convergentă; 
- Evaluare divergentă. 
 După modul în care rezultatele pot fi sau nu măsurate: 
- Evaluare cantitativă; 
- Evaluare calitativă. 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și formativă. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de intruire și stabilește nivelul de pregătire 

al preșcolarilor în momentul programului respectiv. 
Evaluarea continuă sau formativă sau de progres se aplică pe tot parcursul desfășurării procesului de 

învățământ, realizându-se prin verificări sistematice. 
Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșit de semestru, an 

școlar, ciclu de învățământ. 
În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să fie echitabilă, 

motivațională, să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, să utilizeze mijloacele adecvate, să 
fie completă, să fie baza reglării continue a procesului de învățământ și să se realizeze prin diferite 
procedee.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR COMAN MARINELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 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 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 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.  

 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-
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: COMAN SANDRA ELENA 
 
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. 
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: 

• 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. 
• probe scrise – fişe de lucru 
• complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
• grila de evaluare / autoevaluare; 
• fişa de evaluare individuală; 
• interactive: - piramida; 
• ghicitorile; 
• ciorchinele, 
• examinarea povestirii; 
• turnirul întrebărilor; 
• R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
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 cadrului didactic, cu ajutorul 
căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA MATEMATICĂ 
 

PROFESOR: COMAN SORINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI, BACĂU 

 
 Evaluarea inițială propune operații de măsurare-apreciere-decizie la ȋnceputul unei activități de 

instruire pentru ca profesorul să cunoască nivelul psihopedagogic real al clasei de elevi/elevului, să 
cunoască punctul de plecare de la care ȋncepe procesul de ȋnvățare. Ȋn practica educațională,evaluarea 
inițială se realizează la ȋnceputul anului școlar, la ȋnceputul unui semestru sau la ȋnceputul unei lecții. Ȋn 
acest sens, I.T.Radu afirmă: “La ȋnceputul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, ȋn mod 
tradițional, a verificării lecției anterioare. Ȋn funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei 
evaluări inițiale, profesorul va confirma parcursul anticipat ȋn proiectul său de lecții sau va aduce 
corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare,stimulare, 
completare. Ȋn acestă perspectivă ,chiar de la ȋnceputul unei lecții ,evaluarea inițială ȋndeplinește o funcție 
pronunțat predictivă.” La disciplina matematică, și nu numai, evaluarea inițială are un rol major, activ ȋn 
derularea proiectului curricular. Plecând de la diagnoza stabilită, profesorul de matematică va interveni 
pentru realizarea și dezvoltarea corectă a competențelor viitoarelor unități de ȋnvățare/capitole, a 
conținuturilor importante, a metodelor eficiente de predare-ȋnvățare-evaluare, a formelor optime de 
organizare a activității. 

 Scopul evaluării inițiale trebuie ȋnțeles ca un exercițiu util activității de ȋnvățare a matematicii nu ca 
o evaluare care implică emoții, frică, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează ȋn catalog, elevii pot 
gândi liber și ȋn mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară formării premiselor favorabile unei noi ȋnvățări. O atenție deosebită 
necesită alegerea itemilor care alcătuiesc testele inițale,astfel,ȋn alegerea itemilor vom ține seama de 
prevederile curriculumului actual pentru ȋnvățământul gimnazial pentru ca evaluarea inițală să reflecte cât 
mai obiectiv nivelul de pregăire al elevilor, pe care să se plieze pregătirea următoare. 

 O evaluare inițială,urmată de o evaluare continuă formează un prestigios instrument de lucru al 
profesorului, cu ajutorul căruia activitatea de formare a competențelor matematice se perfecționează,elevul 
fiind ȋnvățat să abordeze și să caute soluții personale ȋn rezolvarea problemelor, să gândească 
matematic,ceea ce presupune capacitatea de a raționa ȋn etape riguros alcăuite.  
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN TRIADA 
PREDARE-ÎNVĂȚARE-FORMARE DE COMPETENȚE 

 
CONDRAT FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA, JUD. TULCEA 
 
Menită să verifice, să măsoare și să aprecieze rezultatele educației, dar și eficiența resurselor, a 

contextului și a condițiilor sistemului educațional, evaluarea a fost înțeleasă în pedagogia tradițională, 
drept o etapă finală în procesul didactic, completând, ca o concluzie, predarea și învățarea. Această 
abordare, dovedită anacronică, a fost schimbată în pedagogia actuală, când evaluarea și-a ,,adjudecat” 
funcția ameliorativă, de reglare și control asupra procesului de învățare, devenind o verigă esențială în 
această triadă. Afirmația ,,modurile de evaluare a rezultatelor școlare influențează procesele de instruire 
și activitatea de învățare”31 confirmă această optică, subliniind atât caracterul diagnostic, cât și prognostic 
al procesului evaluativ, manifestat în condițiile în care procesul de învățământ este un proces cu 
autoreglare. 

 În cadrul diferitelor clasificări ale evaluării, cea inițială ocupă o poziție privilegiată, întrucât: 
 Oferă date importante privind cunoștințele, abilitățile și aptitudinile elevilor la începutul unui 

parcurs școlar; 
 Determină cadrul didactic să aleagă strategii optime de îmbunătățire a rezultatelor școlare; 
 Confirmă sau infirmă eficiența resurselor educaționale utilizate până în acel moment; 
 La nivel psihologic, crește motivația elevilor de a învăța; 
 Este un factor esențial în elaborarea documentelor curriculare realizate de cadrul didactic, în 

structurarea cărora se ține seama de nivelul psiho-intelectual al elevilor. În acest mod este respectat 
principiul personalizării și al adaptării acestor documente (planificări anuale, calendaristice și pe unități de 
învățare). 

În cadrul schimbărilor continue din ultimii ani, reunite sub conceptul de reformă a învăţământului, a 
fost redefinită şi evaluarea, (re)considerată, după cum am afirmat mai sus, drept componentă esenţială în 
demersul educaţional. In acest sens, un rol important li s-a acordat metodelor alternative de evaluare 
propuse de programele SNEE, printre care amintesc:  

 observaţia sistematică a activităţii elevilor şi a comportamentului elevilor; 
  proiectul;  
 investigația; 
  portofoliul individual şi de grup; 
  studiul de caz; 
  autoevaluarea; 
 jurnalul reflexiv; 
 hărţile conceptuale etc.32 
Aceste metode complementare ,,constituie opţiuni metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc 

practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia’’33.  
Cu toate acestea, în activitatea concretă de la clasă, este imperativă găsirea unei relații optime între 

tehnicile moderne şi cele tradiţionale, pentru a nu fi periclitat un echilibru necesar, în special în cazul 
evaluării inițiale, știut fiind faptul că o singură metodă nu este suficientă pentru o măsurare corectă iar o 
notă mică sau neconformă cu așteptările elevului poate avea repercusiuni negative. În aceste condiţii, 
metodele moderne de evaluare, importante pentru rolul lor formativ, susținând individualizarea actului 
educaţional, e de dorit să fie combinate armonios cu cele considerate clasice:  

♣ chestionarea orală; 

 
31 Ioan Neacșu, Dan Potolea, I.T. Radu, Reforma evaluării în învățământ. Concepție și strategie, Consiliul Național de 
Evaluare și Examinare, București, 1996, p.7 
32 ***Ghid de evaluare – Limba şi literatura română, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Editura Aramis, Bucureşti, 
2001, p. 67-90. 
33 Crenguţa-Lăcrămioara Oprea,  Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, p. 246. 



 

 

♣ verificarea prin lucrări scrise (lucrări de recapitulare, de sinteză, teze), teste docimologice (cu 
răspunsuri deschise şi închise); 

♣ verificarea prin lucrări practice. 
 De fapt, metodele alternative urmăresc valorificarea unor tehnici şi proceduri de evaluare pentru 

măsurarea acelor obiective, aparţinând domeniului afectiv mai ales, mai greu cuantificabile prin metodele 
clasice. 

 Disciplina limba și literatura română, având statut de disciplină obligatorie la examenele externe 
și facilitând, prin componenta sa funcțional-comunicativă, succesul la toate celelalte discipline, incumbă 
imperativ realizarea testării inițiale la început de an școlar. Această examinare este absolut esențială mai 
ales în cazul clasei a V-a, deoarece datele pe care le oferă devin indicatori importanți pentru adaptarea 
demersului instructiv-educativ. Prin acest demers, profesorul poate determina nivelul de dezvoltare 
cognitivă al copiilor, cunoștințele, interesele și abilitățile pe care le dețin la începutul ciclului gimnazial. 
De asemenea, valorile și atitudinile lor, testate și măsurate prin chestionare orală/scrisă, observație sau prin 
temele pentru acasă, completează tabloul cognitiv, psihologic și afectiv al școlarului ce pășește într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale. În această manieră poate fi determinat gradul în care acest tablou corespunde 
profilului absolventului de clasa a IV-a, precum și traseul pe care îl va parcurge, în perspectivă, pentru 
realizarea profilului ideal al absolventului de clasa a VIII-a. 

În calitate de profesor de limba română, am urmărit evaluarea, în rândul copiilor de cls. a V-a, a două 
aspecte: 

-capacitatea de receptare a mesajului oral și de producere de text oral; 
-capacitatea de receptare a mesajului scris (citit, comprehensiune, analiză/sinteză) și de exprimare 

personală prin intermediul unui text propriu. În acest sens, demersul evaluativ a fost orientat pe aceste două 
direcții: 

1. Parametrii comunicării orale, testați și măsurați prin modalități diferite, tradiționale și alternative: 
chestionare orală, temă de clasă, autoevaluare etc. 

2. Parametrii comunicării scrise, a căror verificare am realizat-o atât prin clasicul test inițial, cât și 
prin realizarea unei pagini de jurnal reflexiv sau prin analiza portofoliului de limba și literatura română 
structurat în clasele primare, pe care l-am primit de la doamna învățătoare. 

În concluzie, evaluarea inițială devine premisă a succesului în învățare și determină selectarea 
conținuturilor științifice și metodologia procesului de învățare, constituind o etapă esențială în procesul 
educațional. 
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HOT POTATOES, SOFTWARE CE POATE FI UTILIZAT ÎN EVALUAREA 
INIȚIALĂ 

 
PROF. NICOLETA CONDRAT, 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU”, CONSTANȚA. 
 
 Evaluarea este, alături de predare și învățare, una dintre elementele cheie ale procesului de 

învățământ. Se poate afirma că evaluarea reprezintă acel moment finaldin seria de acțiuni legate de 
proiectarea, organizarea, desfășurarea și controlul întregului process instructive- educativ. Rolul evaluării 
este acela de a identifica efectele acțiunilor derulate, și, ca urmare a informațiilor obținute, activitatea care 
este supusă evaluării să poată fiameliorată și perfecționată în timp.  

 Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea inițială sau de pornire, 
predictive (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respective progniză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activități, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităților. Strategia de evaluare inițială este necesară „la începutul unui program de 
instruire- ciclu de învățământ, an școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții”.( Ioan T 
Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP, București, 2007, p.117) 

 Acest tip de evaluare oferă atât elevului cât și profesorului o reprezentare a volumului de informații 
dobândit, dar și a lacunelor ce pot fi completate, sau a unor aspecte ce necesită corectarea sau ameliorarea 
prin programe de recuperare. Fiind anunțați de la început că notele obținute nu se trec în catalog, elevii au 
ocazia de a se concentra asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera activitatea ca pe o 
evaluare propriu-zisă, ci , mai mult, un exercițiu util în activitatea de învățare, punându- se accent pe 
rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, espectarea cerințelor. Pe baza acestor 
informații, rezultate în urma evaluării inițiale, se poate identifica demersal didacticpentru perioada imediat 
următoare și, eventual, pentru cazurile special, a unor programe de recuperare, sau programe de intevenție 
specializate. Se are astfel în vedere cunoașterea obiectivă obiectivă a nivelului real de invățare al clasei, 
redat în termini de conținuturi, de deprinderi și strategii cognitive de bază, cu un nivel mediu de dificultate, 
în conformitate cu trepta de învățământ și cu vârsta școlară.  

 O alternativă la metodele tradiționale de evaluare este testarea on line, pe platfore de software 
specializate. Avantajul în cazul noilor tehnologiieste gradul mare de receptivitateal tinerilor consumatori 
de media. Aceștia devin din ce în ce mai interesați de lumea nouă, deschisă virtual prin intermediul 
programelor online, programe care le faciliteazăaccesul la o bogată informare și la o analiză pertinentă a 
realității. 

 O formă atractivă de evaluare o reprezintă platforma de testare online Hot Potatoes, tehnică ce poate 
fi aplicată cu success și pentru evaluarea inițială.Aplicația de testare online Hot Potatoes, un produs al 
firmei Half Baked Software, conține un set de șase instrumente de editare a testelor de diferite tipuri:  

 Jquiz - permite crearea de teste grilă, de mai multe tipuri: multiple choise: întrebări cu mai multe 
variante de răspuns, dintre care una singură este corectă; short answer: întrebări cu răspuns scurt; multi 
select: întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte; hybrid: întrebări la care 
răspunsul trebuie să aibă una dintre formatele predefinite; 

 Jmatch – pentru crearea de itemi de asociere (de tip pereche), de stabilirea legăturilor dintre două 
coloane: dintre cuvintele cheie (termeni) și descrierea acestora; 

 Jmix – permite generarea de exercițiide așezare în ordine a cuvintelor într-o frază sau a literelor 
unui cuvânt; 

 Jcross – este folosit la crearea de teste de tip cuvinte încrucișate: integrame sau rebusuri; trebuie 
completate liniile rebusului pe orizontală sau pe vertical; 

 Jclose – este utilizat pentru crearea de teste cu fraze din care lipsesc unele cuvinte; 
 The Master – permite îmbinarea testelor de diferite tipuri și parcurgerea pe nrând a acestora. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CONDREA IANULA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “STELUȚELE MĂRII” 

CONSTANȚA 
 
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). 

 Evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta copilului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare 
al fiecăruie dintre prescolari, 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 preș, 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. 

 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 copii 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 
preșcolarului; 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 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 

 Copiii, elevii, trebuie să înțeleagă faptul că ei trebuie să învețe 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 . 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. CONEA LIVIU 
SCOALA GIMNAZIALĂ ‘’GR. SILAȘI’’  
BECLEAN – JUD.BISTRIȚA- NĂSĂUD 

 
Alături de învățare și predare, evaluarea reprezintă o funcție  
esențială și o componentă a procesului de învătământ. Cele trei forme de evaluare- inițială, formativă 

și sumativă sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 
 Evaluarea inițială are rolul de a identifica volumul de cunoștiințe al elevilor, gradul de aprofundare 

a acestora, nivelul dezvoltării competențelor și abilităților. Datele obținute prin evaluarea inițială sunt 
valorificate în elaborarea noului program și adecvarea acestuia la posibilitățile reale ale elevilor. 

În cadrul procesului de evaluare se va monitoriza nivelul de reușită al elevilor, evaluarea inițială va 
fi urmată de evaluarea continuă pusă în beneficiul școlarului. 

 Evaluarea inițială are dublu rol- diagnosticare, stabilind nivelul cunoștiințelor pe care elevii le au 
la începutul unui ciclu și prognosticare- pe baza evaluării inițiale se poate face proiectarea corectă a 
conținutului materiei ce urmează a fi predată.  

 Funcția generală de diagnoză și prognoză este realizată dacă proiectarea se face în raport cu 
obiectivele ce vizează cunoaștera stadiului atins în învățare de clasa de elevi la începutul unei activități de 
instruire, capitol, semestru școlar, an de învătământ, etc. 

 Evaluarea inițială are un rol esențial în desfășurarea demersului curricular, construit de profesor 
și centrat pe elev. Plecând de la diagnoza stabilită, tratarea diferențiată a elevilor, profesorul va urmări 
selectarea și realizarea corectă : 

a. Obiectivele programului următor ( lecție, capitol ). 
b. Conținuturile învățării stabilite cu atenție si rigurozitate. 
c. Metode de predare, învățare și evaluare. 
d. Îmbinarea eficientă a formelor de activitate la clasă- individuală, frontală și pe grupe. 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a  
potențialului de învățare, dar și a eventualelor lipsuri- lacune, ce trebuie completate, aspecte ce 

trebuie remediate, corectate. Evaluarea inițială nu își propane o ierarhizare a elevilor, ci o analiză 
pertinentă, realistă a învățării, observarea neajunsurilor, motivarea elevilor pentru rezolvarea sarcinilor de 
învățare. 

  Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția doar atunci când, atât dascălul cât și elevul 
reușesc să colaboreze, îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. Din experiența 
mea didactică și din discuțiile cu colegii am ajuns la concluzia că se impune un interval mai larg de timp 
pentru evaluarea inițială- aplicarea și corectarea testelor- atât pentru elevi cât și pentru profesori- evitând, 
astfel, aglomerările și atenuarea stresului. 
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CONSIDERAȚII GENERALE DESPRE EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

CONSTANTIN CARMEN 
LICEUL TEHNOLOGIC ” PAUL BUJOR ” BEREȘTI, JUD. GALAȚI 

 
Evaluarea este destul de criticată, fie pentru că nu este suficient de exactă, fie pentru că pare a „încurca" procesul de 

predare-învăţare prin distorsionarea curriculei, fie pentru că, aparent, nu constituie o bază serioasă de anticipare a performanţelor 
celor evaluaţi şi deci nu este validă. Cu toate acestea, sistemul de învăţământ nu se poate lipsi de evaluare. Evaluarea este un 
„rău" absolut necesar, deoarece folosită corect şi principial, ea poate oferi un important feedback atât profesorului şi cât elevului, 
devenind un element motivaţional esenţial. Pe baza informaţiilor obţinute cu ajutorul evaluării curente se pot lua (se iau?) decizii 
privind organizarea demersului didactic, precum şi parcursul pe care îl va urma elevul într-o anumită unitate de timp. Evaluarea 
curentă se utilizează de-a lungul întregului parcurs şcolar pentru a analiza şi judeca dacă învăţarea a avut loc şi în ce măsură. 
Aceste informaţii ne ajută totodată să urmărim progresul şcolar, dar şi să identificăm dificultăţile întâmpinate de elev în 
învăţare. Şi tot cu ajutorul lor putem alege cele mai potrivite metode de predare care să permită atingerea obiectivelor/ 
competenţelor stabilite de programele şcolare. De aceea , este esențială realizarea evaluării inițiale. Potrivit lui Ioan Cerghit, 
evaluarea inițială este ”indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile 
unei noi învățări”.  

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii și oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea 
de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare, lacunele ce trebuie 
completate şi remediate) şi a formula cerințele următoare. 

Evaluarea inițială nu are intenția de sancționa , ci oferă informaţii despre ce ştie şi ce poate să facă elevul cu ceea ce a 
învăţat. Ea se poate realiza prin următoarele modalități : harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. 
Cea mai răspândită modalitate este aplicarea testului. Testul de evaluare nu trebuie să ofere doar note, ci să ofere informații din 
punct de vedere formativ. 

Plecând de la tipul testului, putem aplica o evaluare normativă și una criterială. Pentru a face o evaluare normativă 
putem aplica un test pentru a alege, de exemplu, pe cei mai buni 10% dintre elevii unei clase, pe care apoi să îi pregătim pentru 
concursuri sau olimpiade. Evaluarea criterială măsoară ce poate face un elev la un moment dat cu ceea ce ştie.  

Revenind la modalitățile de realizare a evaluării inițiale, trebuie să precizăm că testele aplicate 
pot fi de genul celor de plasament. Un test de plasament este orientat spre viitor, drept urmare , în construirea lui se va 
avea în vedere ceea ce urmează să învețe elevul și stabilind limite negative de tipul: „nu poate încă să ...". Pentru un test de 
progres, obiectivele sunt aceleaşi ca şi cele pentru predarea curentă şi ar trebui să fie uşor de formulat în măsura în care cursul 
în sine este bine şi clar structurat. Conținutul testului de plasament este greu de realizat. Ele trebuie să în vedere ceea ce s-a 
studiat anterior în termeni de deprinderi şi conţinut tematic. Problema este mai simplă pentru testele de progres şi sumative, 
pentru care există deja un set de materiale de inclus în test, decât pentru cele de diagnostic. Programa şi cursul în sine furnizează 
o bază excelentă care doar trebuie suplimentată în cazul testelor sumative. 

În orice tip de evaluare, responsabilitatea finală o are profesorul. El este în măsură să decidă: ce anume trebuie să cuprindă 
un anume test, dacă este necesar să-l aplice, cum şi când să-l aplice. 

În proiectarea şi aplicarea evaluării, el cunoaşte cel mai bine nevoile elevilor săi şi condiţiile concrete ale şcolii/ clasei şi 
în funcţie de acestea îşi va preciza şi scopurile activităţii didactice.  
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METODE, TEHNICI ŞI STRATEGII ÎN EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. CONSTANTIN CĂTĂLINA-GEORGIANA 
COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” 

MUN. TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA 
 
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). 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 cerinţele următoare. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. Ca si 
dezavantaje, 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, nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 

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. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină cont 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). 
Ca şi metode şi tehnici standard de evaluare, amintim: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, 

testele. Cea mai utilizată metodă este evaluarea scrisă, care poate conţine mai multe tipuri de itemi: 
-obiectivi : tehnica alegerii duale, tehnica perechilor, tehnica alegerii multiple 
-semi-obiectivi: itemi cu răspuns scurt/de completare, întrebari structurate 
-subiectivi: rezolvarea de probleme 
Pentru itemii obiectivi nu este necesară o schemă de punctaj detaliată ca la itemii subiectivi, punctajul 

acordându-se sau nu în funcţie de marcarea răspunsului corect la item. Avantajul se referă la abordarea, 
într-un interval scurt de timp, a unui volum mare de rezultate ale învăţării. Pentru construirea acestor tipuri 
de itemi se vor avea în vedere:  

-evitarea enunţurilor cu caracter foarte general atunci când se solicită aprecierea lor drept adevărate 
sau false; 

-evitarea ambiguităţilor/dificultăţilor de înţelegere; 
-evitarea enunţurilor prea lungi, cu amănunte inutile; 
-evitarea introducerii mai multor idei într-un enunţ 
În ceea ce priveşte itemii semi-obiectivi, pentru a rezolva sarcina de lucru, elevul trebuie să răspunda 

concis, dezvoltându-şi profunzimea înţelegerii noţiunilor studiate şi claritatea în exprimare. Itemii măsoară 
mai mult decât simpla memorare şi recunoaştere, solicită un anumit grad de coerenţă în realizarea 
răspunsului şi permit evaluarea unui număr mai mare de concepte, priceperi şi capacităţi. 

 
Itemii subiectivi, sau cu răspuns deschis, testează obiective ce pun în evidenţă originalitatea, 

creativitatea, caracterul personal al răspunsului. Permit testarea unor abilităţi de nivel înalt. rezolvarea de 
probleme, eseu structurat sau liber. 



 

 

Nota reprezintă singurul mijloc de informare asupra rezultatelor elevilor; caracterul abstract al notei 
nu permite relevarea în orice moment a detaliilor semnificative care au dus la obţinerea acelui rezultat 
(efort, conştiinciozitate, inteligenţă, hazard). 

Pentru măsurarea tuturor acestor indicatori sunt recomandate o serie de metode speciale, precum: 
• observarea 
• convorbirea 
• chestionarul de personalitate 
• testul de personalitate. 
 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. CONSTANTIN GEORGETA 
 LICEUL TEORETIC CONSTANTIN ANGELESCU, ORAȘ IANCA,  

JUD. BRĂILA 
 
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 trebuie 
completate ori aspect ce necesită corectare sau îmbunătățire) 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, 
fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare/ apreciere. 

Șansa atingerii scopului evaluării inițiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, 
părinți), reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoștințelor și confruntare cu situații 
noi de învățare, care trezesc motivația cunoșterii și ambiția soluționării corecte a problemelor enunțate. 

 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. 

 Și, 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”. 

A învăța nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorința de a ști, a cunoaște, este un real progress 
în dezvoltarea psihică și activitatea școlară a elevului. 
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 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sub forme de evaluare: iniţială, formativă 

(continuă) şi sumativă( 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 . Este iniţială, în sensul că face intrarea într-o nouă treaptă de abordare a activităţilor ( semestru, 
an, participanţi noi ), articulând starea precedentă cu cea viitoare. Rolul ei este de a permite atât 
educatorului cât şi elevului să-şi formeze o reprezentare cât mai corectă asupra situaţiei existente şi asupra 
cerinţelor cărora urmează să le răspundă.  

 În concordanţă cu fenomenele care o fac necesară, evaluarea iniţială realizează două funcţii :  
 Funţia diagnostică, vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 

capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program.  
 Funcţia prognostică sugerează educatorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi 

îi permite anticiparea rezultatelor.  
 Pentru evaluarea iniţială în învăţământul primar putem folosi metode tradiţionale de evaluare ( 

probele scrise şi probele practice) , dar şi metode complementare (moderne) de evaluare ( observarea 
sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor şi investigaţia ) .  

1. Probele scrise ocupă un rol de prim rang în verificarea nivelului de pregătire a elevilor. Îmbracă 
forma lucrărilor de control, având ca instrumente de evaluare itemii obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi.  

2. Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice, în rezolvarea unor probleme practice, gradul de stăpânire unor priceperi şi deprinderi.  

3. Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor 

Prin intermediul acestei metode, profesorul obţine informaţii relevante asupra performanţelor 
elevilor din perspectiva capacităţilor de acţiune şi reacţionare, a competenţelor şi abilităţilor de care dispun.  

4. 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, cunoştinţele asimilate.  

 Etapa finală a evaluării iniţiale o constituie interpretarea rezultatelor, în acest mod se prelucrează, se 
apreciază şi se raportează rezultatele la criteriile stabilite, cu ajutorul baremelor de corectare şi al grilelor 
de corectare. Rezultatele obţinute se analizează şi se desprind soluţii de ameliorare acolo unde este cazul .  
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Evaluarea ințială se realizează cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei 

perioade de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ, capitol, unitate de învăţare etc.) sau atunci 
când un cadru didactic preia pentru prima dată colectivul de elevi. O evaluare iniţială corectă şi completă 
are drept consecinţă proiectarea unor activităţi didactice viitoare adecvate. 

Evaluarea iniţială a elevilor elevilor cu C.E.S. este necesară în proiectarea activităţilor didactice 
viitoare precum şi a planului de intervenţie personalizat. 

Elevii cu C.E.S. din clasa pregătitoare în zonele rurale sau defavorizate nu frecventează învăţământul 
preşcolar. Prin urmare, este necesară elaborarea unor instrumente (teste) de evaluare care pe de o parte să 
identifice limitele şi dificultăţile elevilor cu C.E.S., iar pe de altă parte să indice posibile modalităţi de 
abordare a demersului educativ şi recuperativ-terapeutic în cazul elevilor cu CES. 

Modalităţile prin care se poate realiza evaluarea iniţială la începutul clasei pregătitoare sunt 
observaţia spontană și dirijată, convorbirea individuală și de grup, fișe de evaluare individuale, jocul 
didactic. Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că monotonia 
produsă de formele stereotipe ale exerciţiilor produce rapid plictiseală. Armonizarea realizată cu ajutorul 
jocului se manifestă sub forma unei concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, 
copilul gaseşte în joc un răspuns pozitiv la încercările sale mascate de a fi înteles şi o confirmare a 
sentimentului propriei valori. 

Jocul în procesul de evaluare este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate 
informaţii despre starea, funcţionarea sau evoluţia viitoare a copilului cu C.E.S. 

Probele de evaluare iniţială se centrează pe identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a copilului, 
a intereselor sale de cunoaştere, precum şi a deprinderilor deţinute. 

Evaluarea comportamentului cognitiv (limbaj și comunicare, matematică) trebuie să aibă în vedere 
următoarele aspecte pe care elevul le poate realiza sau nu: 

• Răspunde verbal sau nonverbal la întrebari simple, privind acțiuni la care participă; 
• Semnalizează nevoi personale, în manieră proprie; 
• Recunoaște persoane cunoscute , verbal sau nonverbal; 
• Asociază anumite cuvinte cu obiecte familiare; 
• Dă răspunsuri de tipul “da”, “nu” la întrebări simple, verbal şi nonverbal; 
• Imită zgomote din natură şi onomatopee; 
• Pronunță prin imitație cuvinte simple, familiare, cu suport concret; 
• Pronunță prin imitație combinații de două cuvinte simple , cu suport concret; 
• Realizează grafic diverse imagini, întărind conturul cu marker, carioca, pix; 
• Sortează obiecte, jucării după criteriul formă; 
• Sortează obiecte/jucării după criteriul culoare; 
• Identifică elementele din interiorul și exteriorul unei mulțimi; 
• Diferențiază pe baza suportului concret, între obiecte lungi și scurte; 
• Numără obiecte într-o mulțime, cu cel mult cinci elemente; 
• Numară crescător, pe baza suportului concret – intuitiv, în concentrul 0 – 5. 
Jocul ca modalitate nu urmăreşte în principal evidenţierea deficienţei şi a blocajului copilului. O 

asemenea abordare exclude teza caracterului irecuperabil al copilului cu C.E.S. Elementele de joc 
încorporate în procesul de predare-evaluare pot fi motive şi stimula puternic acest proces în toate formele 
lui. 

 Exemplu de joc folosit pentru evaluare inițială la matematică: ,,Prietenii din acvariu” 
Scop: consolidarea deprinderii de a raporta numărul ca cantitate şi cantitatea la număr; verificarea 

număratului în limitele 1-3; 
 Sarcina didactică: Raportarea cantităţii la număr folosind analizatorii: vizual, auditiv, tactil; 



 

 

 Regulile jocului: Profesorul va alege un cartonaş pe care îl va da să circule de la un copil la altul. La 
semnalul Stop se va opri. Copilul la care s-a oprit cartonaşul îl arată tuturor pentru că va aşeza în acvariu 
atâţia peşti câţi arată cifra de pe cartonaş sau câte bătăi din palme a auzit.  

 Elemente de joc: mişcarea, surpriza. 
 Materialul didactic: cartonaşe cu cifrele de la 1 la 3, siluete peşti, imagine cu un acvariu. 
 Desfăşurarea jocului: 
 Profesorul va da drumul unui cartonaş pe care este scrisă o cifră să circule de la un copil la altul. La 

semnalul profesorului, copilul la care s-a oprit cartonaşul îl va arăta tuturor şi va avea sarcina de a aşeza în 
acvariu tot atâţia peşti câţi arată cifra. Se motivează acţiunea: Eu am aşezat în acvariu 2 peşti pentru că pe 
jeton este cifra 2.  

Webografie: 
http://www.isjgorj.ro/resurse/2018/05/02/evaluarea-initiala-elevilor-cu-ces/ 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/24376_jocul-ca-modalitate-de-evaluare-la-copiii-cu-c-

e-s-referat 
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 În acest articol voi aborda importanța evaluării inițiale din cadrul orelor de Limba engleză la nivel 

gimnazial. Insă ce este evaluarea școlară? Aceasta a cunoscut multe definiții de-a lungul timpului. 
Constantin Cucoș consideră că este activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor și o apreciază 
prin note. Steliana Toma consideră că este un proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor 
sistemului de învățământ sau a unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor, strategiilor folosite 
prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătățire și 
perfecționare.  

 Evaluarea inițială are loc la începutul anului școlar și este importantă atât pentru profesorul de la 
clasă cât și pentru elev și părinții acestuia. Această evaluare oferă informații profesorului referitor la 
competența lingvistică a elevului ce pot fi utile din punct de vedere al managementului clasei pentru 
gruparea copiilor pentru activitățile de grup in funcție de nivelul de compentență. În ceea ce privește elevii, 
aceștia realizează cât de mult au progresat și unde trebuie să își focuseze atenția. O evaluare inițială bună 
îl va încuraja pe elev să acorde atenție procesului de învățare și îl va ajuta să își stabileasca obiective pe 
termen scurt si mediu în acest sens. Pentru părinți sunt importante rezultatele obținute de copiii lor la aceste 
evaluări inițiale pentru că le oferă un punct de reper referitor la cunoștințele de specialitate pe care și le 
amintesc după o perioadă de pauză școlară. 

 O metodă de evaluare inițială facilă este aplicarea unui test cu itemi obiectivi. Acesta are avantajul 
de a evalua ușor și eficient un număr mare de elevi într-o perioadă scurtă de timp. Un dezavantaj al utilizării 
unui astfel de test este că verifică doar cunoștințe izolate de gramatică, vocabular (acumulate în anul școlar 
anterior) și înțelegerea unui text la prima vedere.  

 O evaluare inițială ar trebui să conțină și itemi subiectivi pentru că astfel profesorul ar evalua 
abilitatea elevului de a utiliza limba engleză în situații neprevăzute. Scopul acestor itemi este de a replica 
interacțiunea din viața reală. Itemii subiectivi pot fi utilizați în evaluarea orală sau scrisă. 

 Pentru evaluarea inițială orală pot fi abordate mai multe tipuri de exerciții:  
• Folosirea interviului, profesorul adresează elevului diverse întrebări pentru a afla detalii personale 

despre acesta. 
• Folosirea de imagini- elevul alege un cartonaș. Acesta spune ce obiecte vede, le descrie și spune 

pentru ce pot fi folosite. 
• Jocul de rol- elevul alege un cartonaș și vorbește în personaj până când colegii săi ghicesc 

personajul. 
Acestea sunt doar câteva exemple de tehnici ce pot fi abordate în cadrul unei evaluări inițiale orale. 

Indiferent de tehnica abordată, profesorul trebuie să utilizeze un barem de evaluare și notare pentru 
activitățile orale care să vizeze conținutul, organizarea și livrarea mesajului. În ce privește conținutul 
mesajului, profesorul ar trebui să țină seama de relevanța ideilor pentru tema abordată, coerența, varietatea 
lexicală și registrul utilizat. Referitor la organizarea mesajului, ar trebui avute în vedere urmărirea unor 
aspecte ca introducerea facuta de elev, evidențierea punctelor cheie, concluzia. Cât privește modul de 
livrare al mesajului, profesorul trebuie să acorde atenție modului în care a pronunțat elevul, intonația, 
limbajul corpului și contactul vizual. Respectarea acestor criterii în evaluarea elevului duce la înlăturarea 
subiectivismului care ar putea apărea în notare. 

 În ceea ce privește evaluarea scrisă pot fi abordate mai multe tipuri de exerciții cu itemi subiectivi, 
și anume:  

• Redactarea de compuneri sau povești pe anumite teme. 
• Redactarea de scrisori- elevii realizează o scrisoare de intenție sau o plângere pentru serviciile de 

cazare oferite de un hotel bazată pe informațiile oferite în test. 



 

 

• Realizare de pliante despre școala lor sau o anumită locație din orașul lor. 
• Redactarea unui articol de ziar ( sau pentru site-ul școlii) în care sa relateze un eveniment recent. 
Ca și în cazul evaluării orale, profesorul ar trebui să folosească un barem de evaluare și notare special 

conceput pentru partea de scriere. Acesta ar trebui să vizeze varietatea structurilor gramaticale utilizate, 
diversitatea conectorilor, dezvoltarea ideilor în paragrafe și dacă scrierea respectă tema abordată. 

 Potrivit lui K. Bailey evaluarea este parte integrantă a predării și învățării, însă aceasta ar trebui 
subordonată ambelor. Așadar, evaluarea inițială este extrem de importantă pentru că oferă o imagine asupra 
performanței lingvistice a elevului și îl ajută pe profesor să își realizeze planul de activități instructiv- 
educative pentru noul an școlar. 
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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, are 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, 
b) 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 că 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-învățare necesită evaluarea diagnosticului făcând previziuni care să permită 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 diagnosticării sau evaluării inițiale 
– Setarea nivelului real al elevului pentru a începe o etapă a procesului de predare-învățare în funcție 

de istoria lor academică. 
– Identificarea cunoștințelor anterioare care marchează punctul de plecare. 
– Detectarea deficiențelor, lacunelor sau erorilor care pot împiedica realizarea obiectivelor 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 



 

 

Se stabilesc obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare cu privire la realizările școlare și 
cu toate acestea să adaptează tratamentul pedagogic la caracteristicile și particularitățile elevilor. Evaluarea 
educațională sub acest aspect este înțeleasă ca o instanță în interior și confundat cu procesul curricular, 
care permite obținerea de informații despre elevi și luarea de decizii continuu. 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. Calificativul, scorul 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: 
– Identificarea obiectivelor 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 
și rezultatele 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 va 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 fii clar despre ceea ce dorești să evaluezi și apoi să proiectezi instrumentele care îți permit cel mai bine 
să știi ce vrei să știi. 

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 evaluăm atitudinile, cunoștințele sau procedurile; precum și procesele pe care elevii trebuie să le 
pună în joc pentru a rezolva fiecare slogan pe care îl prezentăm (în cazul în care elaborăm un test scris). 

 
Bibliografie: 
Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006. 
Pâinișoară, Georgeta și Ion- Ovidiu, Motivarea eficientă, București, Editura Polirom, 2010. 
Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-
ÎNVĂȚARE -EVALUARE 

 
PROF. CONSTANTINESCU DIANA MARIA 

 
 Evaluarea face parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea nivelului de cunoștințe, 

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

Evaluarea inițială este evaluarea parţială făcută la începutul unui ciclu de învățământ, a anului şcolar, 
al unui semestru, capitol sau atunci când un profesor preia un colectiv de elevi. Este făcută cu scopul de a 
identifica/diagnostica nivelul de cunoştinţe al elevilor, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, nivelul 
dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea 
competențelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reusita viitoarei activități didactice. Datele 
obținute prin evaluarea inițiala sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva adecvării 
acestuia la posibilitățile reale ale elevilor, în vederea organizării procesului didactic ulterior. 

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.  

Evaluarea inițială este deosebit de importantă deoarece, pe baza rezultatelor pe care le oferă, 
profesorul poate să regleze şi să amelioreze activitatea didactică, astfel încât aprecierea elevilor să fie un 
proces continuu.  

Și pentru elevi evaluarea inițială este important deoarece în urma ei, aceştia vor şti cum au lucrat şi 
ce mai au de făcut spre a-şi îmbunătăţi rezultatele, întrucât ei nu au experienţa şi pregătirea necesară, 
reuşesc foarte greu să-şi autoevalueze corect rezultatele la învăţătură.  

 Evaluarea inițală 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. 

 Notele sau calificativele acordate, în urma evaluarii inițiale, nu se trec în catalog deoarece nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 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.).  

Subiectele propuse vor avea dificultate medie, având aspect general, întrucât nu vizează volumul 
cunoștințelor dobândite, ci „ceea ce știi după ce ai uitat totul.” A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul 
rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, fiind un real progres în activitatea școlara a elevului și nu 
numai. 

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. 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.  

De asemenea, există câteva recomandări privitoare la feedback-ul oferit în timpul şi în urma evaluării 
inițiale, acesta putând determina creşterea impactului pozitiv al evaluării: 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. 

 Evaluarea inițială prezintă și unele dezavantaje, cum ar fi: 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. 



 

 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV – 
EDUCATIV 

 
PROF. CONSTANTINESCU IRINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”, CONSTANȚA 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, 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. 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. 

 Evaluarea apare ca o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în general, a procesului de 
învăţământ, în special. Procesul de învăţământ este un proces cu reglare şi autoreglare. Acest lucru este 
posibil deoarece fluxul informaţional circulă de la comandă spre execuţie şi invers, de la execuţie spre 
comandă. Circuitul fluxului informaţional de la execuţie la comandă se realizează prin intermediul 
mecanismului conexiunii inverse, secvenţă importantă a procesului de învăţământ care reprezintă în fapt 
evaluarea. 

 Evaluarea este punctul final dintr-o succesiune de evenimente care cuprinde: 
• stabilirea finalităţilor/scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale elevilor; 
• proiectarea şi înfăptuirea programului de realizare a scopurilor propuse; 
• măsurarea rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării programului; 
Pe baza rezultatelor obţinute prin acţiunea de evaluare urmează să se adopte decizii de ameliorare a 

activităţii în etapa următoare. 
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 ale elevilor. 

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 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 a activităţii didactice: 

• 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 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 iniţială nu se poate realiza exclusiv printr-o singură metodă, riscul 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.  
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.  
 
Bibliografie selectivă : 
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 Cristea, G.– Pedagogie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002. 
 Cucoş, C.– Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1998 
 Panţuru, Stan; Păcurar, Doina Cornelia – Curs de pedagogie, partea a II-a, Universitatea 

Transilvania Braşov, Braşov, 1997 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
COPIL ALINA 

PROFESOR: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, ŞUNCUIUŞ 

 
Evaluarea are numeroase definiții și vizează numeroase aspecte. 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. În domeniul școlar, termenul de “evaluare” are 
sensul de a atribui o notă sau un calificativ unei prestații. Actul evaluativ, în școală, trebuie realizat în 
funcție de mai multe tipuri de factori care intervin în desfășurarea acestuia, cum ar fi: factorii generali, 
factorii umani și însușirile acestora, dar și componentele procesului de instrucție și educație. 

Alături de predare şi învăţare, evaluarea reprezintă o componentă de seamă a procesului de 
învăţământ, fiind punctul final într-o succesiune de evenimente. Orice act educaţional implică, în mod 
direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. Prin evaluare, dascălul obţine informaţii strict 
necesare cu privire la rezultatele activităţii de învăţare, concretizate în cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 
capacităţi dobândite de către elevi. Evaluarea este, astfel, principalul instrument care permite autoreglarea 
procesului didactic, fie prin măsuri imediate, fie prin acţiuni speciale întreprinse periodic. 

Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic și elev. Din această perspectivă decurge 
datoria școlii de a informa părinţii privind evoluția copiilor lor, ca parteneri ai școlii. 

În practica educațională se disting trei strategii de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea sumativă și 
evaluarea formativă. 

Evaluarea inițială este diagnostic34ă, 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 se dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei a V-a, 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.” 

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 indică 
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, 

 
34 Constantin Cucoș, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69 

 



 

 

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

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 opera 
cu noțiunile morfologice studiate etc.) 

În concluzie, evaluarea inițială oferă profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă 
a situației existente, potențialul de învățare al elevilor, dar și dificultățile ce trebuie remediate). 



 

 

EXERCIȚII / ACTIVITĂȚI DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 
(ASCULTARE) 

 
PROF. DRD. CORAVU DORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBALˮ 
DROBETA- TURNU-SEVERIN 

 
Analiza exercițiilor de evaluare a competențelor orale la clasa a IX-a pe baza exerciţiilor din 

manual 
Manual clasa a IX-a, autori Ion Dună, Raluca Dună, Editura Didactică şi Pedagogică. 
Tipuri de sarcini de producere a mesajului oral întâlnite în manualul analizat. 
1. Pag.243 Privește imaginea de mai jos cu atenție! Încearcă să o descrii! L-am putea numi tablou 

fantastic? Discutați în clasă! 
2. Pag.244 Cunoști o poveste fantastică? Ai putea relata colegilor o întâmplare neobișnuită din viața 

ta pe care, colorând-o puțin, să o consideri fantastică? Poți să o scrii și apoi să o relatezi oral colegilor? 
3. Pag.264 Împărțiți-vă în trei grupe: A, B, C. Selectați câțiva vorbitori, restul fiind auditori. Alegeți 

un subiect de discuție: o problemă a clasei, un caz public deosebit, o întâmplare ieșită din comun. Profesorul 
va începe conversația printr-un scurt monolog. Grupa A va avea rolul de a interveni, grupa B de a introduce 
relatări ale faptelor, iar grupa C de a povesti. Auditorii din fiecare grupă vor nota și vor aprecia 
monologurile colegilor, indicând calitățile ori defectele acestora și aducând argument în evaluarea lor. 

4. Pag. 264. Povestiți oral Lostrița, Vasile Voiculescu! 
5. Pag. 96. Închipuie-ți că autorul ar fi un orator care și-ar rosti textul în fața voastră. Ce crezi că te-

ar impresiona atunci? 
a) Pag. 96 Alege din variantele de mai jos și formulează oral o opinie personală. 
Lectura acestui text: a) vă impresionează/ emoționează b) este o lecție de istorie c) demonstrează o 

idee d) vă trezește conștiința civică. 
Puncte forte :  
- Producerea de text oral contribuie la înțelegerea textului scris și invers, fiecare îmbogățind-o pe 

cealaltă. 
- Ascultare activă 
- Actul receptării 
- Percepția, decodarea 
- Sporește capacitatea de selectare a  
mijloacelor nonverbale potrivite pentru a realiza contactul vizual permanent, a modifica mimica în 

funcţie de receptare – mimică aprobatoare, interogativă etc. 
Puncte slabe : 
-  Comunicarea orală este încărcată 
 afectiv, fapt ce explică prezența unor interjecții, adverbe moralizatoare, propoziții exclamative 
- Mesajele orale nu permit revizuirea 
- Reducerea capacității de a planifica discursul 
- Prezența bâlbâielii, a elipsei, a anacolutului 
Exemplul 1 de sarcină de vorbire: 
Pag.243 Privește imaginea de mai jos cu atenție! Încearcă să o descrii! L-am putea numi tablou 

fantastic? Discutați în clasă! 
Sarcina : 
-  este utilă pentru că dezvoltă capacitatea elevului de interpretare a unui mesaj nonverbal exprimat 

prin imagini, solicită formularea unui răspuns pe baza unor cunoștințe de teorie literară. Este un tablou 
tematic. De asemenea, creează în mintea elevului asocieri și cu alte imagini cunoscute / întâlnite în alte 
contexte / circumstanțe. 

- nu este chiar atât de dificilă pentru elevul care și-a fixat deja cunoștințele despre fantastic. 
- este clară, concisă. Elevul își dă seama ce trebuie să spună pe baza imaginilor din tablou, fără 

întrebări suplimentare 



 

 

- reflectă obiectivele din programă, întrucât cerința presupune și aplicarea cunoștințelor dobândite 
în lecția anterioară și exprimarea orală a opiniei și a reacției față de imaginea dată. 

Exemplul 2 de sarcină de vorbire: 
Pag.264 Împărțiți-vă în trei grupe: A, B, C. Selectați câțiva vorbitori, restul fiind auditori. 

Alegeți un subiect de discuție: o problemă a clasei, un caz public deosebit, o întâmplare ieșită din 
comun. Profesorul va începe conversația printr-un scurt monolog. Grupa A va avea rolul de a 
interveni, grupa B de a introduce relatări ale faptelor, iar grupa C de a povesti. Auditorii din fiecare 
grupă vor nota și vor aprecia monologurile colegilor, indicând calitățile ori defectele acestora și 
aducând argument în evaluarea lor. 

Sarcina : 
-  este utilă deoarece cuprinde mai multe competențe din programa clasei a IX-a: dialogul- tipuri: 

conversaţia cotidiană, discuţia argumentativă - reguli ale dialogului (atenţia acordată partenerului, 
preluarea/cedarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.) - tehnici ale 
dialogului eficient - adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) - adecvarea la scopul 
comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.), argumentare ; monologul - tipuri: 
povestirea/relatarea orală, descrierea orală, argumentarea orală - reguli ale monologului (contactul vizual 
cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului etc.) - tehnici ale monologului eficient - adecvarea la 
situaţia de comunicare (auditoriu, context) - adecvarea la scopul comunicării (informare, 
argumentare/persuasiune, divertisment etc.) - structura monologului (introducerea, cuprinsul, încheierea). 

Pag. 264. Povestiți oral Lostrița, Vasile Voiculescu! 
Sarcina :  
- este utilă pentru că vizează atât competențele monologului, cât și pe cele ale povestirii ca specie 

literară din programă. Elevul se obișnuiește să vorbească în fața unui auditoriu, să-și învingă emoțiile, să-
și dobîndească încrederea în sine.  

- este interesantă pentru că îi determină să se concentreze în așa fel încât să capteze și să păstreze 
atenția interlocutorului. 

- este mai mult decât dificilă, îndeosebi pentru elevul introvertit, timid. Cu atât mai mult pentru cel 
la care stima de sine are un nivel scăzut. Dar profesorul are datoria să-l asigure că nu este cazul să se 
complexeze în fața colegilor, deoarece este apreciată în primul rând munca depusă, anume actul povestirii 
și apoi se pun în discuție greșelile de orice natură ar fi ele. Iar aceste greșeli se corectează, fără o pedeapsă 
anume, ci în mod constructiv. Elevul trebuie să fie mereu conștient că nu este pedepsit. 

- este clară și concis formulată pentru că este vorba despre povestire, o specie literară de dimensiuni 
reduse care se limitează la relatarea unui singur fapt epic. 

- Este utilă pentru că în ea se regăsesc obiectivele din programă: dezvoltarea capacității de receptare 
a unui text literar / nonliterar; dezvoltarea capacității de exprimare orală a reacţiilor şi a opiniilor faţă de 
texte literare şi nonliterare, faţă de filme văzute. 

Tipuri de sarcini de receptare a mesajului oral întâlnite în manualul analizat: 
Pag. 101 1. Mai mulți elevi (2-3 pentru fiecare) să citească următoarele enunțuri, astfel încât 

semnificația mesajului să difere. Colegii să noteze în caiet sensul enunțului oral. 
a) Ioana te-a așteptat aseară până târziu, de ce n-ai venit? 
b) Claudiu întârzie la orice întâlnire. 
c) Nu știu ce să mă mai fac cu tine. 
d) O să vină și vremuri mai bune. 
e) Nu te mai suport! 
f) N-am înțeles nimic din povestea asta. 
Pag. 101. 2. Citiți în clasă cu voce tare, câteva fragmente din Războiul și datoria noastră, 

respectiv din Apus de soare, astfel încât să impresionați auditoriul. Colegii să compare și să 
comenteze interpretările voastre! Puteți încerca și o interpretare ironică ( intonația inadecvată, 
pauze, gradare improprie, mimică / gestică inadecvată mesajului verbal etc.) 

Sarcina: 
- Este utilă pentru că evidențiază rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea 

orală 
  



 

 

Puncte forte: 
- sporește capacitatea de concentrare pentru a înţelege mesajul şi a detecta eventualele neclarităţi, 

informaţii, absențe, incongruenţe 
- sporește capacitatea de autocontrol a eului de a tăcea pe toată durata ascultării discursului 

interlocutorului, își reprimă orice tendință de a-l întrerupe pe interlocutor  
- sporește capacitatea de a fi critic, mai precis a asculta nu numai cu intenţia de a recepta fidel 

răspunsul celuilalt, ci şi cu scopul de a defini, pornind de la propriile informaţii şi de la informaţiile oferite 
de celălalt, propriul punct de vedere. 

Puncte slabe :  
- monotonie, plictiseală ce conduce la ștangularea atenției, și de aici, la detașarea totală de 

conținutul discursului interlocutorului sau la întreruperea interlocutorului 
- interpretarea greșită a sensului unui cuvânt necunoscut / unor cuvinte necunoscute 
- dificultăţi de înţelegere a mesajului cauzate de forme incorecte de pronunţare 
Exemplu de sarcină de ascultare: 
Pag. 101 1. Mai mulți elevi (2-3 pentru fiecare) să citească următoarele enunțuri, astfel încât 

semnificația mesajului să difere. Colegii să noteze în caiet sensul enunțului oral. 
a) Ioana te-a așteptat aseară până târziu, de ce n-ai venit? 
b) Claudiu întârzie la orice întâlnire. 
c) Nu știu ce să mă mai fac cu tine. 
d) O să vină și vremuri mai bune. 
e) Nu te mai suport! 
f) N-am înțeles nimic din povestea asta. 
Sarcina: 
-  este utilă pentru că evidențiază rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în 

comunicarea orală 
- este interesantă și sarcina și textul, fiindcă prin intermediul acestor propoziții elevii își fixează mai 

ușor tipurile de comunicare orală. 
- itemii sunt clar formulaţi 
- sunt reflectate competențele de construire a mesajului oral din programă 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CORCEOVEI ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LASCĂR CATARGIU”, SCHELA, GALAȚI 
 
Procesul de învățământ implică două laturi sau activități complementare: pe de o parte, activitatea de 

predare, care ține mai mult de profesor și prin care acesta realizează dirijarea învățării elevului și, pe de 
altă parte, activitatea de învățare, de însușire a cunoștințelor, deprinderilor, care ține mai mult de elev. În 
același timp însă, desfășurarea optimă a instruirii presupune o informare atât o profesorului, cât și a elevului 
asupra rezultatelor obținute. Profesorul are nevoie să cunoască în ce măsură a realizat obiectivele propuse, 
în timp ce elevul are nevoie de o validare un pașilor întreprinși pentru a ști dacă poate merge mai departe 
în procesul instruirii. (Sălăvăstru, D., ”Didactica Psihologiei”, Ed. Polirom, Iași, 2006) 

Evaluarea este un concept deosebit de cuprinzător, definit în diverse feluri de pedagogi. 
 Constantin Cucoş consideră evaluarea drept activitatea prin care profesorul verifică pregătirea 
elevilor şi o apreciază prin note. Pentru Ioan Jinga evaluarea este „barometrul” prin care este indicată în 
orice moment starea pregătirii şcolarilor, succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele 
proiectate prin curriculum. Iar Steliana Toma consideră evaluarea un proces de măsurare şi apreciere a 
valorii rezultatelor sistemului de învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor, 
strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de 
îmbunătăţire şi perfecţionare. 

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.(Popescu V. Vasile, „Evaluarea Rezultatelor Activităţii 
Şcolare”, Capitol Din Cursul De Pedagogie Pentru Învăţământul Superior Tehnic, Coordonator Bontaş, 
Ioan, Editura Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti, 1983) 

 Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două momente relativ distincte: 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. 

 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 delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi 
obiectivelor educaţionale.(Constantin Cucoş - Pedagogie, Editura POLIROM, laşi, 1996) 

 Momentele în care se realizează evaluarea la nivelul procesului de învăţământ sunt trei: 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 pe parcurs şi evaluarea finală.  

 Evaluarea iniţială - deşi este contestată de unii profesori şi directori, 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. Care sunt aceste lucruri atât de necesare profesorilor? 

 Primul, trebuie să răspundă la întrebarea 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.  

  Al doilea, este răspunsul la întrebarea: cât poate să înveţe fiecare elev la disciplina mea? Pentru 
că e absurd să crezi că un elev poate învăţa la fel la toate disciplinele din planul de învăţământ! Capacitatea 
de învăţare este şi ea foarte importantă pentru strategia didactică ce va fi adoptată.  

  Al treilea, se află punându-se întrebarea: Cât este dispus să înveţe fiecare dintre elevii mei materia 
pe care o predau? Cu alte cuvinte, cât este el de motivat?  

 Evaluarea iniţială are, deci, o funcţie diagnostică şi se realizează ori de câte ori un profesor preia 
pentru prima dată un colectiv de elevi. Cea mai simplă modalitate de a o realiza este testul. După ce 



 

 

profesorul consultă programa clasei (claselor) anterioare şi o compară cu programa clasei curente, 
stabileşte lista problemelor esenţiale din materia parcursă, fără de care el nu-şi poate realiza sarcinile de 
predare în bune condiţii. 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. Sunt recomandabile, deci, răspunsurile de tip eseu şi rezolvările de probleme. Cele 
de tip „da” sau „nu”, „corect” sau „greşit”, ca şi cele cu alegere multiplă (folosite adesea la examene pentru 
economie de timp la corectare) nu sunt întotdeauna relevante, deoarece elevii pot ghici răspunsurile 
corecte, sau se pot inspira mai uşor, de la colegi pentru aflarea lor. După aplicare şi corectare, profesorul 
face inventarul lacunelor şi al greşelilor tipice, pe baza cărora realizează o primă grupare a elevilor din 
clasă în vederea diferenţierii şi individualizării instruirii. Desigur, pe parcurs, în funcţie de evoluţia fiecărui 
elev, situaţia se poate schimba, elevii regrupându-se corespunzător. Asupra golurilor din pregătirea unor 
elevi şi asupra confuziilor pe care le fac aceştia, profesorii îşi pot face o părere şi cu prilejul verificărilor 
orale sau chiar al predării, când observă că unele cunoştinţe noi (bazate pe altele anterioare) nu sunt 
înţelese.( Diaconu,M.; Jinga,I. Coordonatori Ciobanu,O., Pescaru, A., Paduraru, M., Ed ASE, 2004) 
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PROIECT DE LECŢIE 
 
Şcoala:Liceul Teoretic „N. Iorga” Nehoiu 
Clasa: a XI-a Filologie 
Disciplina: Tehnologia Informației si a comunicațiilor 
Profesor: CORCODEL ELENA CRISTINA 
Tipul lecției: evaluare inițiala 
Tema: Operaţii avansate în utilizarea unui procesor de texte 
Competenţe specifice:  
- Utilizarea avansată a editorului de texte 
- Formatarea finală a unui document 
- Realizarea unor aplicaţii practice 
Obiective operaţionale:  
 Cognitive:  
- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite; 
- Sa formateze un document la nivel de pagina, paragraf si caracter 
- Sa introduca note de subsol, antet si subsol 
- Sa construiască si sa formateze un tabel 
- Sa insereze si sa formateze miniaturi si texte decorative 
 Afectiv – atitudinale:  
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei; 
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa; 
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie; 
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate; 
- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme 

variate. 
 Psihomotorii:  
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare; 
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică; 
- Să dovedească abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului. 
Strategia didactică:  
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea 

prin descoperire. 
 Resurse materiale: fişă de lucru, calculatoare, tablă, manual  
 Forme de organizare: activitate individuală. 
 

Nr. 
crt Etapele lecției Conţinut Timp 

Formaţii de lucru şi 
indicaţii 
metodologice 

Obs. 

1. 
Organizarea 
clasei pentru 
lecţie 

Notarea absenţelor. 
Pregătirea elevilor cu cele 
necesare lecţiei. 

2 min Toată clasa  

2. 

Formarea 
priceperilor şi 
deprinderilor 
(efectuarea de 
aplicaţii) 

Rezolvarea unei fise de lucru 
care cuprinde o serie de cerințe 
conform fisei de evaluare din 
Anexei 1. 

39min 

Individual. 
Fiecare elev va 
lucra la calculator. 
Profesorul va 
urmări activitatea 
fiecărui elev. 

Fiecare 
elev va 
primi o 
fişă 

3. 
Concluzii şi 
realizarea feed-
back-ului 

Întrebări pentru fixare şi 
realizarea feed-back-ului: 
1. Cum se creeaza un 
director? 

5 min 

Frontal şi 
individual. 
Elevii răspund la 
întrebări 

Dacă se 
constată că 
nu au fost 
înţelese 



 

 

Nr. 
crt Etapele lecției Conţinut Timp 

Formaţii de lucru şi 
indicaţii 
metodologice 

Obs. 

2. Cum se creeaza un fisier 
document cu extensia docx? 
3. De unde se stabilesc 
dimensiunile, marginile si 
orientarea paginii de lucru?  
4. Ce presupune 
formatarea la nivel de character? 
5. Ce presupune 
formatarea la nivel de paragraph? 
6. Cum inseram un text 
decorativ? Dar o miniatura? 
7. Cum inseram un table? 
In ce consta formatarea 
tabelului? 
8. Cum inseram un antet, 
subsol si o nota de subsol? 

unele 
noţiuni, se 
reia 
explicaţia 
acestora cu 
ajutorul 
elevilor 
care le-au 
înţeles 

4. Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau 
note 3 min Notele se trec în 

catalog.  

5. Tema pentru 
acasă Întocmirea unui cereri  1 min   

 
FISA DE EVALUARE 
 
I.1. Creează un folder pe Desktop cu numele „Test Word”.  
2. Deschide editorul de texte Microsoft Word și rezolvă următoarele cerințe:  
a. Dimensiune hârtie: A4  
b. Orientare: Landscape (peisaj)  
c. Setări pagină:  
− Top (sus): 1,5 cm  
− Bottom (jos): 1,5 cm  
− Right (dreapta): 2 cm  
− Left (stânga): 2 cm  
d. Page Borders (bordură pagină): Art (artă), la alegere.  
 
II. Salvează documentul cu numele „Petrache Poenaru” în folderul „Test_TIC_Word”.  
Editează textul de mai jos: 
 
Petrache Poenaru  
Petrache Poenaru este una dintre personalitățile importante ale secolului al XIX-lea, implicate 

în multe activități diverse. Poate nu mulți știu că, Poenaru a fost inventatorul stiloului, cu toate că pe 
plan internațional invenția îi este atribuită lui Lewis Edson Waterman. 

 
Cerințe:  
1. Editează titlul folosind opțiunea WordArt. Formatează titlul astfel:  
− Font: Garamond  
− Styles (stil): Bold  
− Font size (dimensiune): 36  
− Aliniere: Center (la centru)  
− Font color (culoare): portocaliu.  



 

 

  



 

 

2. Formatează textul astfel:  
− Font: Book Antiqua  
− Styles (stil): Italic (înclinat)  
− Font size (dimensiune): 16  
− Aliniere: Justify (stânga-dreapta)  
− Font color (culoare): verde.  
3. Editează în header (antet) următorul text: „Petrache Poenaru SUBIECTUL III – 30 puncte  
4. Creează un tabel cu următoarea structură: 
 

 

Program de funcționare Biblioteca Națională a României 

Luni – Vineri Sâmbătă – Duminică 
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1000 – 1600 Închis 

 
și formatează-l astfel: Font: Tahoma, Styles (stil): Underline (subliniat), Font size (dimensiune): 

14,Aliniere: Left (la stânga), Font color (culoare): maro.  



 

 

EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

PROF. CORDUNEANU MARIUS LUCIAN 
ŞCOALA GIMNAZIALÃ “HATMANUL ŞENDREA” DOLHEŞTII MARI, 

SUCEAVA 
 
Evaluarea, înţeleasă ca una dintre cele trei operaţii ale sistemului de învăţământ, 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.  

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". Dar evaluarea 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 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 îl constituie 
modificările comportamentale produse de practicarea exerciţiilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, 
afectiv, estetic, moral şi 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: funcţia de constatare şi diagnosticare a 
capacităţilor elevilor, funcţia de reglare şi perfecţionare, ce are la bază feedback-ul asupra realizărilor şi 
reacţiile elevilor, funcţia de predicţie şi decizie, ce are în perspectivă evoluţia procesului instructiv 
educative, funcţia de selecţionare şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatele obţinute, dar şi în raport 
cu progresele înregistrate, 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. 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. Evaluarea didactică sumativă (cumulativă, finală) cuprinde verificarea prin 



 

 

sondaj şi verificarea globală la încheierea semestrului sau a anului şcolar. Important în acest tip de evaluare 
este faptul că oferă date privind nivelul real de stăpânire a cunoştinţelor şi priceperilor la sfârşitul 
perioadei/secvenţei de instruire alocată de către profesor, conform obiectivelor programelor şcolare. 
Evaluarea didactică sumativă urmăreşte verificarea nivelului atins şi eficienţa strategiei, stimulează 
motivaţia pentru învăţare a elevilor. Acest tip de evaluare, în contextul educaţiei fizice, nu oferă în totalitate 
date reale şi nu este stimulativă, atunci când condiţiile de verificare sunt foarte diferite (cu influenţe 
negative, exemplu vânt/ploaie), având astfel influenţe negative sau pozitive asupra rezultatelor şi deci a 
aprecierilor. Evaluarea finală reprezintă o formă de apreciere a randamentului realizat în procesul 
instructiv-educativ, dar şi o bază de plecare pentru noua proiectare. 

Metode de evaluare 
•Metode de verificare: probele din Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare, probe stabilite de fiecare 

profesor, probe care vizează cunoştinţe de specialitate, măsurarea indicilor de dezvoltare fizică general, 
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). 

 •Metode de apreciere: absolută-raportarea rezultatelor la unele baremuri şi norme; relativă–
compararea rezultatelor la nivel de grup; a progresului individual; a modului de îndeplinire a sarcinilor 
organizatorice sau metodice. 

•Metode de notare: prin calificativ, prin notă, prin punctaj, care ulterior se transformă în notã. 
 
 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALÃ ÎN GRÃDINIŢÃ 
 

PROF. CORDUNEANU SOFIA VALERIA 
ŞCOALA GIMNAZIALÃ MITOCU DRAGOMIRNEI, SUCEAVA 

 
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 nu se prezintă decât în strânsă 
interrelaţionare 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. 

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. 
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. 

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 grupă (frontală, individuală și pe grupe). 

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: observarea copiilor, convorbirea, testul, studiul produselor 
activitãţii, probele orale, portofoliul. De asemenea pot fi utilizate şi metode interactive, cum ar fi: 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. 

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. 

Ralph Waldo Emerson 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 INIȚIALĂ ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN STABILIREA STRATEGIEI DIDACTICE 

 
PROF. IRINA CORNEANU 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMȚ 
 
 Evaluarea inițială poate fi concepută în diverse moduri ,dar aplicarea ei trebuie sa ofere elevului 

și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare. În același timp devine un instrument de evaluare 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 
Evaluarea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor ,dar creează 
viitoarele momente în care vom acționa pentru ai aduce pe elevi la potențialul cerut de nivelul anului de 
învățământ. 

 Scopul evaluării inițiale este atins,dacă reușim să-i determinăm pe elevi să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse,trezind în ei dorința cunoașterii și de aici găsirea cailor soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare, mai ales că rezultatele ei nu 
se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber asupra rezolvării itemilor propuși, iar rezultatele 
ei pot reflecta, obiectiv, dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 
Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția de 
diagnosticare (evidențiază daca 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. 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), dar și în condițiile în care 
educatorul preia spre instruire și educare un colectiv de elevi al cărui potențial nu-l cunoaște. Putem afirma 
că datele oferite de evaluarea inițială conturează trei direcții principale pe care trebuie saă 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 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. 
 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 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). 
  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 elevii stăpânesc cunoştinţele de bază 

şi posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program”, reuşită susţinută în 
plan afectiv, motivaţional, caracterial. Implică evidenţierea calităţii procesului de învăţământ realizat 
anterior, care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată prin „conceperea unei 
sub secvenţe 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 specifice, concrete; b) demersul didactic propus la nivel de conţinuturi de 
bază – metode de instruire, avansate în raport de posibilităţile de învăţare ale elevilor, de ritmul şi de stilul 
de învăţare al acestora, asigurate în plan didactic şi psihologic. 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR CORNEI ELENA 
 ŞCOALA GIMN. NR.2 DRAXINI-BALUSENI,JUD. BOTOSANI 

 
 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. CORNELIA MIHAELA FRAI 

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU”ȘTEI 
 
Transformarile economice şi sociale specifice societăţii cunoaşterii impun o obligaţie fundamentală 

pentru sistemul educaţional, anume aceea de a le oferi tinerilor o mai bună pregătire profesională şi un 
comportament social activ. Factorul principal în acest context îl constituie, fără îndoială, profesorul, care 
trebuie să imbine în mod eficient metodele tradiţionale de predare-învăţare-evaluare cu cele moderne. Dacă 
în învăţământul tradiţional, principalele metode le constituie conversaţia, expunerea, demonstraţia, 
metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoştinţe, pasivitatea elevilor, învăţământul modern 
solicită aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvoltă gândirea critică. 

 Totusi, trebuie avut în vedere faptul că aplicarea acestor metode care generează învăţarea activă şi 
prin care elevii sunt iniţiaţi în gândirea critică nu este simplă ci necesită timp, răbdare, exerciţiu şi este de 
preferat să se facă de la vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea trebuie să fie selectate 
şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele propuse, de specifcul grupului educaţional şi 
nu trebuie să constituie un trend sau un moft al cadrului didactic. Metodele active şi interactive au multiple 
valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ 
elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi 
opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/esenţializa informaţiile, se bazează 
pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. 

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.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. 

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.  

Modalitățile alternative de evaluare (proiecte, portofolii, autoevaluare) ar trebui promovate din ce în 
ce mai mult în cazul limbilor moderne cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă și mai adaptată 
subiecților care fac obiectul acesteia, fără ca prin aceste modalități alternative moderne să fie eliminate 
evaluările de tip tradițional. 



 

 

Numeroase metode alternative de evaluare sunt posibile prin utilizarea noilor tehnologii didactice. 
Există nenumărate software-uri dedicate care pot face acest lucru, acestea având avantajul unui feed-back 
imediat. 
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EVALUAREA INIȚIALA IN INVAȚAMANTUL PREUNIVERSITAR LA 
LIMBA ENGLEZA 

 
PROF. CORNICIUC OTILIA 

 
 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 se realizează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor într-un anumit 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 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.  

 Evaluarea inițială vine după o perioadă în care elevul, în cele mai multe cazuri, nu a avut contact 
cu limba engleză în mod organizat. De aceea, 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). 
 Testul reprezintă principalul mijloc de obţinere a unor date relevante referitoare la performanţele 

elevilor. Testele de cunoştinţă sunt utilizate pentru orientarea proiectării conţinuturilor şi a evaluării 
elevilor care precizează ce trebuie să ştie şi/sau să poată face elevii ca urmare a expunerii la evenimentele 
de instruire. Aceste enunţuri sunt formulate la un nivel de generalitate mai înalt decât cel al obiectivelor 
operaţionale refrându-se la categoriile de performanţe delimitabile. Astfel, la limba engleză se au în vedere: 

 Capacitatea de a observa - se urmăreşte ca elevii să poată grupa în conformitate cu caracteristici 
observabile ale acestora, să listeze asemănări şi/sau deosebiri între enunţuri, să ordoneze în funcţie de 
caracteristici observabile, să observe şi să înregistreze schimbări intervenite în cadrul unor situaţii 
experimentale. De exemplu, li se cere sa grupeze verbele în cele regulate şi neregulate, în urma citirii unui 
text. Elevilor li se cere să poată grupa aceste verbe în conformitate cu însuşirea verbelor neregulate învăţate 
anterior testului; 

 Capacitatea de a măsura - se urmăreşte ca elevul să facă măsurători precise în contexte familiare, 
să înţeleagă relaţiile dintre enunţurile de măsurare. De exemplu, în urma însuşirii gradelor de comparaţie a 
adjectivului, li se cere să evalueze 10 lucruri din clasă şi să noteze caracteristicile acestora; 

 Capacitatea de a utiliza informaţii - se urmăreşte ca studenţii să poată extrage informaţii din tabele, 
diagrame, histograme, pictograme, fragmente de text etc. Interesează ca elevii să poată insera informaţii în 
contexte diferite, să identifice relaţii calitative între informaţii şi să poată întocmai tabele, grafice, diagrame 
etc. Elevilor li se cere să-şi facă propriul orar al lecţiilor pe săptămână, în conformitate cu propriile 
preferinţe, în formă de tabel.Apoi, vor descrie orarul din tabelul primit și vor fi evaluţi în conformitate cu 
performanţa de extragere a informaţiei din tabel şi inserarea lor în context; 

 Capacitatea de a utiliza cunoştinţele - Se urmăreşte ca elevii să utilizeze cunoştinţele acumulate 
în două tipuri de situaţii: 

a) îndeplinirea unor sarcini care fac evidente cunoştinţele la care trebuie să apeleze - li se oferă o listă 
de cuvinte anterior învăţate şi prelucrate, pe care trebuie să le explice în limba engleză, şi să le folosească 
în compunerea unor propoziţii cu aceste cuvinte; 

b) explicarea unui eveniment sau proces - În urma învăţării vocabularului şi lecturii preconizate de 
curriculum, elevii sunt însărcinaţi cu descrierea a unui şir de desene ce reprezintă o situaţie. Cu ajutorul 
cuvintelor învăţate, vor descrie desenul în conformitate cu cele studiate; 



 

 

 Capacitatea de a utiliza proceduri simple - se urmăreşte ca elevii să poată înţelege şi respecta o 
listă de instrucţiuni pentru realizarea unui experiment. Elevilor li se pregătește un text – enigmă, care 
presupune urmărirea unor instrucţiuni din text pentru descifrarea mesajului. În urma citirii textului, li se va 
evalua capacitatea de urmărire a instrucţiunilor şi utilizării procedurilor simple de realizare a unui 
experiment; 

 Capacitatea de a raţiona - se aşteaptă din partea elevilor ca aceştia să înterpreteze propriile 
observaţii, operând distincţia între ceea ce se vede şi ceea ce se poate deduce în urma observaţiilor. În urma 
învăţării unor reguli gramaticale, elevii sunt însărcinaţi să rezolve propoziţii cu utilizarea timpurilor 
Present.  

 Diversitatea categoriilor de performanţă sau capacităţilor utilizabile pot fi modificate foarte 
frecvent în sensul creşterii nivelului de complexitate odată cu anul de studiu al elevilor. 

 Ca o concluzie, putem constata că testele standardizate sunt instrumentele de evaluare a 
performanţelor elevilor – a cunoştinţelor asimilate şi a capacităţilor formate- produse prin procesul de 
învăţământ ţi prin alte influenţe educaţionale, în legătură cu domenii cu conţinut.  

 Testele de cunoştinţă sunt o metodă activă de specificare a performanţelor elevilor şi sunt 
proiectate astfel încât să acopere obiectivele activităţii instructiv – educative. 

 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. 
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METODE ȘI TEHNICI APLICATE PENTRU REALIZAREA ELVALUĂRII 
INIȚIALE 

 
PROF. COROBEA ELENA, 

COLEGIUL COMERCIAL “CONSTANȚA” 
 
 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ alături de predare și 

învățare și furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestora. 
Evaluarea iniţială este realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili 

nivelul la care se situează elevii. Se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, 
an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

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. Stabilește dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 
favorabile unei noi învăţări.  

Metode si tehnici de realizare a evaluării inițiale: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. 
Hărţile conceptuale sau hărţile cognitive 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.  

“Hărţile conceptuale oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire la 
anumite noţiuni.” (Horst Siebert, 2001, p. 92) Ele, şi mai ales transformările lor, reflectă emergenţa 
cunoaşterii. Astfel, sunt reînnodate reţele cognitive, sunt incluse idei noi într-o structură cognitivă, sunt 
rearanjate cunoştinţe deja acumulate. Ideile noi rodesc pe terenul modelelor cognitive existente. 

Investigaţia, atât ca modalitate de învăţare cât şi ca modalitate de evaluare, oferă posibilitatea 
elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unui interval 
mai lung sau mai scurt. Ea “constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o 
activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigaţie (documentare, observarea unor 
fenomene, experimentarea etc.) pe un interval de timp stabilit.” 

Testele de cunoştinţe, care au un caracter psihopedagogic, vizează măsurarea-aprecierea unor situaţii 
specifice procesului de învăţământ, relevante atât la nivelul dimensiunii sale structurale (plan, curriculum, 
manuale), cât şi la nivelul activităţii concrete de predare-învăţare-cercetare-evaluare. În ambele cazuri, 
testele de cunoştinţe asigură elaborarea unor decizii de ameliorare-ajustare-restructurare a procesului de 
învăţământ, în general, a activităţii didactice, în mod special. 

Chestionarul, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca metodă de 
cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul 
doreşte să obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată 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 o anumită disciplină. 

Nu este însă mai puţin adevărat că, 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, fiind bazat pe o mare varietate de itemi, asigură o apreciere mult mai riguroasă decât 
chestionarul). 

In evaluarea inițială la matematică se folosest testele.  
Testele pot fi formate din doua părți: partea I care cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multiplă (cu 

un singur răspuns corect) sau itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt/ de completare, iar partea a II-a care 
cuprinde itemi semiobiectivi de tip întrebări structurate si/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme. 
Timpul de lucru efectiv pentru testul iniŃial este de 45 – 50 de minute, în funcție de nivelul de studio 
(gimnaziu, liceu), iar punctajul maxim acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. 



 

 

Instrumentul care conferă validitate testului inițial este matricea de specificații. Aceasta realizează 
corespondența dintre competențele de evaluat (corespunzătoare nivelurilor taxonomice) si unitățile de 
învățare/ conceptele-cheie/ conținuturile/ temele specifice programei scolare de matematică pentru clasa 
căreia i se adresează testul. Competențele de evaluat se stabilesc prin derivare din competențele generale 
si/sau din competențele specifice ale programei scolare. Matricea de specificații este un instrument care 
certifică faptul că testul măsoară competențele de evaluat propuse si că testul are validitate de conținut: 

- liniile matricei precizează conținuturile abordate; 
- coloanele matricei conțin competențele de evaluat corespunzătoare nivelurilorcognitive. 
Profesorul care creează testul de evaluare inițială stabileste ponderea fiecărui conținut, ce urmează a 

fi evaluat, în funcție de competenŃele de evaluat specificate în matrice. 
 
http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/forummentorat;jsessionid=910AC24B20292E7E4F8DE6CD3

E609DF8?p_p_id=19&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_19_struts_action=%2
Fmessage_boards%2Fget_message_attachment&_19_messageId=344449&_19_attachment=Metode+si+
instrumente+de+evaluare.doc 

https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/10/cap8.pdf 
https://www.didactic.ro/stiri/testele-model-pentru-evaluarea-initiala-a-elevilor 

http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/forummentorat;jsessionid=910AC24B20292E7E4F8DE6CD3E609DF8?p_p_id=19&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fget_message_attachment&_19_messageId=344449&_19_attachment=Metode+si+instrumente+de+evaluare.doc
http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/forummentorat;jsessionid=910AC24B20292E7E4F8DE6CD3E609DF8?p_p_id=19&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fget_message_attachment&_19_messageId=344449&_19_attachment=Metode+si+instrumente+de+evaluare.doc
http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/forummentorat;jsessionid=910AC24B20292E7E4F8DE6CD3E609DF8?p_p_id=19&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fget_message_attachment&_19_messageId=344449&_19_attachment=Metode+si+instrumente+de+evaluare.doc
http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/forummentorat;jsessionid=910AC24B20292E7E4F8DE6CD3E609DF8?p_p_id=19&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fget_message_attachment&_19_messageId=344449&_19_attachment=Metode+si+instrumente+de+evaluare.doc
https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/10/cap8.pdf
https://www.didactic.ro/stiri/testele-model-pentru-evaluarea-initiala-a-elevilor


 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. COROCAESCU ANCUTA 
 
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 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. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CORODEANU LAVINIA 
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”, ORADEA 

 
Ioan Jinga definește evaluarea ”ca un proces complex de comparare a rezultatelor activității 

instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficienței) sau cu rezultatele anterioare”(I. Jinga, 1996, pag. 15). 

Evaluarea inițială are un scop precis, vizând stabilirea nivelului de cunoștințe al elevilor la început 
de an școlar, cât și strategiile didactice pe care cadrul didactic le va aborda pe parcursul întregului an școlar, 
în vederea progresului elevului. Ea are următoarele funcții: 

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

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

Totodată ea permite o cunoaștere mai bună a elevilor, a trăsăturilor de personalitate a acestora. 
Evaluarea are ca scop să stabilească nivelul de dezvoltare al fiecărui elev în parte, astfel încât programa să 
vină în întâmpinarea nevoilor copiilor, priviți individual și să asigure succesul școlar. Evaluarea inițială 
duce și la identificarea elevilor cu nevoi speciale și care ar putea necesita sprijin sau intervenții 
suplimentare. Ea trebuie „să fie multidimensională, axată atât asupra dezvoltării sociale și afective a 
copilului, cât și asupra celei cognitive” (B. Walsh, 1999, pag. 63). 

Metode și tehnici utilizate în cadrul evaluării inițiale: 
• brainstormingul; 
• chestionarul; 
• testele. 
Conținutul testelor predictive este elaborat de cadru didactic, stabilindu-se anumiți descriptori de 

performanță. Aceștia reprezintă ” detailieri explicite organizate în manieră ierarhică, ale performanței 
așteptate din partea elevilor aflați în situația de evaluare” (C. Cucoș, 2008, pag. 170). 

După aplicarea și corectarea testelor, se va realiza interpretarea rezultatelor și comunicarea acestora 
părinților, acestea aflându-se în portofoliile de evaluare ale fiecărui copil. În clasele Step by Step, fiecare 
test este însoțit de o fișă de observație, care va fi prezentată părinților. Cadrul didactic realizează inventarul 
lacunelor și al greșelilor tipice, pe baza căruia se realizează un plan remedial, în vederea diferențierii și 
individualizării instruirii. Testul inițial permite un diagnostic cât mai fidel al pregătirii elevilor. 

Chestionarul poate fi folosit atunci când profesorul dorește să obțină informații despre opțiunile 
elevilor față de o anumită disciplină sau față de o anumită abordare asupra tematicii disciplinei respective, 
putem obţine informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la o anumită disciplină. Totodată el poate fi 
folosit ca instrument de depistare intereselor unor elevi asupra anumitor materii, de valorificare a unor 
abilități. 

 Brainstormingul se foloseşte, de regulă, ca metodă de învăţare, pentru a-i deprinde pe elevi să 
gândească şi să acţioneze, atât individual cât şi în echipă. În clasele Step by Step se folosește pentru 
stabilirea temelor pe care doresc să le abordeze în cadrul studiilor tematice pe parcursul anului școlar. 

Portofoliile individuale ale elevilor, mapa de evaluare, reflectă progresul individual al fiecărui elev, 
conținând fișe de lucru , observații curente sau fișe de evaluare însoțite de fișe de observație ( cu scop, 
competențe specifice itemi, obiective operaționale, descriptori de performanță, grad de achiziție). Caietul 
de evaluare, portofoliile curente, sunt dovezi ale procedurilor de evaluare, a rezultatelor obținute , a 
interpretării lor, a feed-back-ului personal, a autoevaluării procesului didactic. 

Evaluarea activității elevilor în clasele Step by Step s-a realizat atât la Scaunul autorului cât și prin 
afișarea lucrărilor la Centru de activitate. Pe Scaunul autorului elevul învață să se autoevaleze, permițând 
totodată realizarea unui dialog cu cei din jur, valorizân-du-se ca persoană unică, cu anumite aptitudini, 
talente. Proiectele realizate în echipă și prezentate în fața clasei duc și la dezvoltarea unor abilități sociale, 
a creșterii stimei de sine.   
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EVALUAREA INIȚIALĂ - COMPONENTĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

 
PROF. COROIAN IOANA 

LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG 
 
 În contextul educațional actual, problematica evaluării are o importanță din ce în ce mai mare în 

activitatea didactică. 
 Conform lui Miron Ionescu, evaluarea,”surprinde descrierea calitativă și cantitativă a 

comportamentului, precum și emiterea unei judecăți de valoare referitoare la dezirabilitatea 
acestor comportamente,respectiv la concordanța dintre comportamente și obiective.” 
 Evaluarea didactică cuprinde trei momente: 
a) măsurarea consecințelor instruirii ce constă în atribuirea unor simboluri menite să cuantifice 

achiziționarea unor comportamente de către elevi; 
b) aprecierea semnifică emiterea unei judecăți de valoare cu privire la un comportament observabil 

raportat la o competență generală; 
c) decizia ce prelungește actul aprecierii într-o notă, caracterizare etc. și recomandă măsuri de 

ameliorare a activității didactice ulterioare. 
 După desfășurarea lor în timp, dar și după scopul urmărit, identificăm mai multe tipuri de evaluare: 

evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea sumativă. 
 Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la 

începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe ale elevilor. Această evaluare este 
„impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a 
nevoilor de învăţare, precum şi crearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.” 

 Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare a activității de instruire viitoare, oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare a 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, fiind realizată mai ales prin probe scrise. 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 opera cu noțiunile morfologice 
studiate etc.) 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. 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 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, 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”. 

 În activitatea didactică, profesorul are posibilitatea de a alterna metodele de evaluare (tradiționale și 
alternative), de a opta pentru utilizarea unor metode și tehnici de lucru conforme cu specificul disciplinei 
predate, cu nivelul clasei, cu volumul de cunoștințe, ,,de a promova o evaluare continuă și completă prin 
care să se cunoască sistematic și operativ progresele elevilor, de a favoriza coparticiparea elevilor la 
evaluarea propriilor rezultate.” 

 De asemenea, consider că profesorul trebuie să-și canalizeze atenția nu doar asupra elevilor cu un 
potențial intelectual ridicat, ci și asupra elevilor cu rezultate mai slabe cărora le va acorda o atenție specială 
în activitatea de predare și de evaluare. 



 

 

 Consider că evaluarea este o componentă foarte importantă a procesului didactic,având rolul de a 
măsura progresul, de a întări motivația învățării, de a obișnui elevul cu autoaprecierea și de a măsura felul 
în care este receptată informația de către elevi.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. GABRIELA VANDA CORTEZ 
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU”, BROȘTENI 

 
Evaluarea inițială, sau evaluarea predictivă (datorită rolului ei de diagnoză și prognoză) este necesară 

la începutul oricărui an școlar (ciclu de instruire, capitol, sau chiar secvență de instruire). Reușita 
demersurilor pedagogice ulterioare depinde de modul în care este gândită, aplicată și interpretată evaluarea 
inițială.  

Aceastăformă de evaluare trebuie gândită astfel încât să surprindă măsura în care elevii stăpânesc 
cunoștințele/deprinderile/strategiile cognitive sau competențele necesare parcursului educațional următor. 
In cazul în care copiii și-au insușit temeinic cunostințele/competențele/abilitățile vizate de programa anului 
de studiu anterior, se poate demara demersul educațional de perfecționare și dezvoltare a acestora ; în cazul 
în care se dovedește că elevii nu și-au însușit temeinic cunoștințele/ deprinderile /competențele vizate de 
programa anterioară se ve demara activitatea remediere a deficiențelor, stimularea performanței și asigurare 
a progresului. 

Testele de evaluare inițială trebuie concepute pe baza programei din anul de studiu anterior; pot fi 
similare testelor de evaluare sumativă din anul școlar trecut. Itemii pot fi din toate cele trei 
categorii:obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi. 

Durata testelor inițiale variază de la 15 la 45 de minute, în funcție de clasa în carese află elevul. 
Majoritar sunt administrate teste scrise ( test, chestionar, referat),dar nu trebuie neglijat rolul examinării 
orale sau practice.  

Rezultatele evaluării inițiale sunt discutate inidividual, cu elevul și părinții acestuia, discuție in cadrul 
căreia le sunt aduse la cunoștință acestora și măsurile pe care cadrul didactic le consideră necesare pentru 
a remedia deficiențele sau a dezvolta cunoștințele/ capacitățile/deprinderile. 

Pentru ca evaluarea inițială să își atingă scopul (determinarea elevului să conștientizeze nivelul 
propriu de pregătire, lacunele pe care le are precum și motivarea acestuia pentru rezolvare problemelor și 
pentru motivația cunoașterii) este nevoie de încredere reciprocă între profesor, elev și părinte.  

Calificativele obținute nu vor fi consemnate în catalog, lucru care detensionează procesul evaluativ 
și care facilitează colaborarea între factorii educaționali (familie, elevi, cadru didactic). 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR COȘEI OANA 

LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA 
 
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. 

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 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 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. 

 
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. 
 



 

 

EVALUAREA PISA 
 

PROF. COSTACHE MIRELA, 
LICEUL TEORETIC ,,IOAN PETRUŞ’’, OTOPENI 

 
Începând din anul 2000,România participă la Programul Internaţional pentru Evaluarea Elevilor 

(PISA).Aceasta este o evaluare standardizată internațional,care a fost elaborată împreună de către țările 
participante și administrată elevilor de 15 ani din şcolile acestor ţări. Evaluarea PISA are loc în cicluri, din 
trei în trei ani. Până în prezent au existat cinci colecţii de date, în 2000, 2003, 2006, 2009 , 2012,2015. 
Comparativ cu ciclurile anterioare, PISA 2018 va include şi evaluarea „competenţelor globale“, care se 
referă la capacitatea de a analiza din diferite perspective teme globale sau interculturale, de a înţelege cum 
diferenţele afectează percepţiile, raţionamentele şi ideile proprii sau ale celorlalţi, de a dezvolta interacţiuni 
şi relaţii adecvate, deschise şi eficace cu persoane din diferite culturi, pe baza respectului reciproc pentru 
demnitatea umană. (Rezultatele pentru colecţiile de date 2000-2015 pot fi găsite pe 
www.oecd.org/pisa/pisaproducts/). 

În toate ciclurile PISA sunt evaluate domeniile alfabetizării la: citire/lectură, matematică şi ştiinţe. 
În PISA 2000, domeniul principal a fost citirea/lectura – în sensul că a inclus un set extins de sarcini din 
acest domeniu. În PISA 2003, s-a pus accent pe alfabetizarea matematică şi a fost introdus şi un domeniu 
în plus, privind rezolvarea de probleme. Pentru ciclul PISA 2006, domeniul principal a fost alfabetizarea 
la ştiinţe. În PISA 2009, domeniul principal a fost din nou citirea/lectura, iar în 2012 domeniile principale 
au fost matematica şi rezolvarea de probleme. 

PISA evaluează în ce măsură şi-au dobândit elevii aflaţi către finalul educaţiei obligatorii unele dintre 
cunoştinţele şi deprinderile de bază care sunt esenţiale pentru participarea deplină la viaţa socială. În toate 
ciclurile de evaluare, cele trei domenii de bază sunt acoperite nu doar în termenii stăpânirii curriculumului 
şcolar, ci în special în termenii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare în viaţa adultă. 

De aceea,conform Legii 1/2011, se impunea, o evaluare de parcurs a sistemului, fără stres pentru 
elevi/școală, parte din proces, care să arate ce dinamici sunt la nivel național în raport cu obiectivele de 
învățare’’. Legea educației prevede evaluarea competențelor elevilor pe parcursul învățământului primar 
și gimnazial: 

- la finalul clasei a II-a (EN II) — evaluarea competențelor fundamentale: scris-citit și matematică; 
- la finalul clasei a IV-a (EN IV) — evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, 

după modelul testărilor internaționale, pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar; 
- la finalul clasei a VI-a (EN VI) — evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și 

comunicare (limba română, limba modernă I și limba maternă (pentru elevii din clasele cu predare în 
limbile minorităților naționale), matematică și științe. 

Rezultatele acestor evaluări pot fi folosite în diferite moduri. În primul rând acestea constituie un 
punct de plecare pentru factorii de decizie la nivel de sistem (politici în domeniul curriculumului, formarii 
inițiale și continue a cadrelor didactice, evaluare, asigurarea calității etc.). Totodată acestea folosesc 
beneficiarilor serviciilor educaționale (copii, părinți), prin elaborarea unor planuri individualizate de 
învățare ale elevilor, parte din portofoliul educațional. Pe lângă aceste potențiale modalități de valorificare 
a rezultatelor evaluărilor, ele folosesc tuturor factorilor implicați în educația de la nivelul școlii (profesorii 
au un feedback privind rezultatele activităților de învățare din clasă, echipele manageriale au date care 
fundamentează măsuri de sprijin pentru elevii cu performanțe mai scăzute etc.). 

Privite la început cu îngrijorare de către elevi și părinți, evaluările naționale sunt așteptate astăzi cu 
plăcere şi interes... 

 
 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/


 

 

TESTUL INIȚIAL LA BIOLOGIE: TIPURI DE ITEMI ȘI REZULTATE 
OBȚINUTE 

 
PROF. COSTAN LENUȚA, 

LICEUL ”ȘTEFAN CEL MARE”, CODĂEȘTI, VASLUI 
 
La începutul ciclului liceal, pentru cunoașterea nivelului de noțiuni biologice cu care elevii ajung la 

liceu, se impune administrarea unui test inițial, pornind de la obiective clar stabilite. Rezultatele obținute 
la această testare îi oferă profesorului un punct de plecare în realizarea planificării calendaristice și a 
activităților de învățare care pot fi derulate cu un anumit colectiv de elevi. 

Generația actuală de clasa a IX-a, de la profilul uman, specializarea filologie, a parcurs conținuturile 
de biologie de gimnaziu, conform unei programe aprobată în 2009, pornind de la următoarele competențe 
generale: 

1. Receptarea informațiilor despre lumea vie 
2. Explorarea sistemelor biologice 
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor 
lumii vii 
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei 
5. Transferarea şi integrarea cunoștințelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi 
Astfel, un absolvent de gimnaziu ar trebui să aibă cunoștințe despre: categorii de medii de viață, 

organizarea mediului de viață al viețuitoarelor, factori determinanți în răspândirea organismelor, echilibrul 
ecosistemului, diversitatea lumii vii, noțiuni de anatomie și fiziologie a organismelor vii (plante 
angiosperme, mamifere și om). 

Cerințele testului inițial administrat clasei a IX-a uman au urmărit ca elevul să fie capabil: 
- să numească două dintre componentele fundamentale ale celulei eucariote; 
- să coreleze organele cu sistemele de organe din care fac parte; 
- să asocieze speciile cu grupele taxonomice de care aparțin; 
- să aprecieze veridicitatea unor afirmații biologice și să le modifice astfel încât să devină adevărate; 
- să selecteze varianta corectă de răspuns dintr-o succesiune dată;  
- să precizeze relația stabilită între speciile dintr-un lanț trofic dat; 
- să elaboreze un eseu structurat pe teme de mediu, conform unor cerințe impuse. 
Itemii aplicați au avut sarcini cu nivel diferit de complexitate astfel încât elevii să arate nu doar 

nivelul de însușire al cunoștințelor (40%), sau nivelul de înțelegere al acestora (10%), ci să demonstreze 
că pot să le aplice (30%) și să le integreze (20%) astfel încât să elaboreze un material argumentat și 
organizat științific. 

Itemii obiectivi de tip alegere simplă, itemii de asociație facilitează răspunsurile elevilor, solicitându-
le atenția și memoria. Acești itemi arată mai ales nivelul achizițiilor, înțelegerea și în mai mică măsură 
contribuie la evaluarea capacității de aplicare a unor noțiuni biologice. 

Exemplu de item de alegere simplă: Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă 
o singură variantă de răspuns. 
1. Mișcarea este realizată de: 
a) Sistemul nervos;  
b) Sistemul locomotor;  
c) Sistemul circulator; 
d) Membre. 

3. Vertebratele: 
a) au coloană vertebrală; 
b) au sămânță protejată de fruct; 
c) au schelet extern; 
d) trăiesc doar pe uscat. 

2. Procesul prin care planta își produce hrana se 
numește: 
a) respirație; 
b) fotosinteză; 
c) locomoție; 
d) absorbție. 

4. Ovulul este:  
a) celula reproducătoare bărbătească; 
b) celula reproducătoare femeiască; 
c) un organ animal; 
d) un fruct. 



 

 

Deoarece acești itemi se bazează pe redarea unor noțiuni biologice de bază, au fost rezolvate corect 
de 80% dintre elevi. 

Exemplu: Item de asociere: Coloana A cuprinde sisteme de organe, iar coloana B organe. Corelați 
noțiunile din cele două coloane 

 Coloana A Coloana B 
1.sistem excretor         a. trahee 
2.sistem digestiv        b.stomac 
3.sistem nervos         c.rinichi 
4.sistem circulator        d.măduva spinarii 
             

 e. inima 
Toți elevii testați au rezolvat corect acest subiect. 
Itemii semiobiectivi de tipul răspuns scurt de completare, solicită din partea elevilor „producerea 

unui răspuns”, care va permite din partea profesorului formularea unor judecăți de valoare privind 
corectitudinea răspunsului oferit. De exemplu: Membrana celulară, ………………………… și nucleul 
sunt componentele principale ale unei …...................... . Pentru că nu se bazează pe simpla recunoaștere a 
unor informații, la acest subiect au răspuns corect 60% dintre elevi. 

Întrebarea structurată este un item semiobiectiv care măsoară atât gradul de înțelegere cât și gradul 
de aplicare al unor noțiuni. De exemplu: 

 Alege un ecosistem studiat şi rezolvă cerințele de mai jos: 
a. încadrează ecosistemul ales într-o categorie studiată; 
b. menționează o normă de conduită ecologică care ar trebui respectată pentru a evita poluarea 

ecosistemului descris;  
c. enumeră alte trei ecosisteme din care două naturale şi unul artificial; 
Acest subiect a fost rezolvat integral de 53% dintre elevi. 
Itemii subiectivi de tip eseu nestructurat , dar și cel structurat presupun un efort de gândire mai mare 

comparativ cu alte tipuri, măsoară capacitatea de exprimare a elevului, verifică abilitățile de analiză, 
sinteză, argumentare. 

Exemplu: Este justificată atitudinea unor oameni de a distruge iepurii, vulpile şi lupii, pe motiv că 
sunt animale dăunătoare ? Argumentează răspunsul! 

Au rezolvat subiectul 46% dintre elevi. 
Exemplu: Fotosinteza, proces miraculos ce face posibilă existența vieții pe Pământ. Realizează un 

eseu după următorul plan: 
a. Definește fotosinteza și precizează condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a se desfășura. 
b. Precizează ce categorie trofică din ecosistem se hrănește prin fotosinteză și ce rol are în realizarea 

echilibrului ecologic. 
c. Explică legătura dintre fotosinteză și descompunere. 
d. Prezintă 3 argumente care să ilustreze importanța fotosintezei pentru viața pe Pământ.  
Acest subiect a fost realizat integral de 20 dintre elevi. 
În concluzie, în urma administrării testului inițial am constatat un nivel mediu de cunoștințe biologice 

(media clasei fiind 7,30). Elevii clasei a IX-a fiind la profil uman, ”fug” de obiectele din aria curriculară 
matematică și științe, au nivel scăzut de aspirații în domeniul biologiei și adesea familia manifestă 
dezinteres pentru rezultatele obținute de copii la alte discipline decât la cele de specialitate. 

Pentru remedierea rezultatelor îmi propun: reluarea unor noțiuni cu ocazia predării noilor cunoștințe, 
teme de rezolvat acasă și în clasă, în limita timpului disponibil, utilizarea unor materiale și mijloace 
didactice care să stimuleze interesul elevului și să-i incite să învețe: fișe de lucru, mulaje, planșe, atlase, 
ore de microscopie, dar și lecții asistate de calculator și lecții de laborator, lucru cu manualul de biologie 
pentru însușirea unor termeni de specialitate. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV.PRIMAR COSTANDACHI DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANASTASIE PANU” HUȘI 
 
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 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 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,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 
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. COSTEA ADRIANA 

UNITATEA: LICEUL TEORETIC „SAMUIL MICU”, SARMASU 
  
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 , COMPONENTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

REFERAT REALIZAT DE COROI MANUELA IRINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 SECTOR 6 BUCUREŞTI 

 
Evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ în general, a procesului didactic în 

special. Ea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii “paşi”: stabilirea 
scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor; proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse: măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

Analiza proceselor de evaluare permite relevarea esenţei acestei acţiuni şi anume aceea de cunoaştere 
a efectelor activităţii desfăşurate, în vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Din perspectiva 
relaţiei proces  produs şi produs (evaluat)  proces, evaluarea reprezintă un act necesar, aflat în legătură 
cu luarea deciziilor privind desfăşurarea activităţii respective. Ea este menită să furnizeze informaţii 
necesare “reglării” şi “ameliorării” activităţii, pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei 
perfecţionări continue. 

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, deci, o diagnosticare a activităţii desfăşurate. Rostul evaluării 
rezultatelor şcolare nu se limitează la cunoaşterea acestora şi la clasificarea şi ierarhizarea elevilor în 
funcţie de performanţele obţinute, ci constă, în a stabili elementele izbutite ale procesului, care au asigurat 
succesul, precum şi aspectele nereuşite, punctele critice, ce urmează să fie remediate. Constatarea şi 
diagnosticarea oferă prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii pentru deciziile ce 
urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi anticiparea rezultatelor 
posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predilecţie (prognosticare). Prin urmare, 
cunoaşterea rezultatelor, explicarea acestora prin factorii şi condiţiile care le-au produs (diagnosticarea 
procesului), precum şi prevederea desfăşurării activităţii în secvenţele următoare constituie sensul şi 
funcţiile esenţiale ale evaluării. 

Controlul sistematic oferă elevilor un feedback operativ asupra performanţelor atinse şi–i ajută să 
determine conştient şi obiectiv în ce măsură acestea corespund obiectivelor stabilite. Se asigură pe această 
cale, o “relaţie a elevului faţă de sine ca subiect al acţiunii. 

Evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune realizarea mai multor operaţii. Principalele 
operaţii constau în: 

1-măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea; 
2-interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
3-adoptarea deciziilor ameliorative. 
Măsurarea constă în utilizarea unor procedee prin care se stabileşte “o relaţie funcţională între un 

ansamblu de simboluri şi un ansamblu de obiecte şi subiecte sau evenimente, conform unei caracteristici 
observabile pe care acestea o posedă în diferite grade”. 

Aprecierea presupune ”emiterea unei judecăţi de valoare “asupra rezultatului unei măsurători, 
acordându-i o semnificaţie pe baza unui criteriu sau a unei scări de valori. 

Decizia se exprimă în concluziile desprinse din interpretarea datelor evaluării rezultatelor, mai ales 
din diagnosticarea activităţii care a produs rezultatele constatate. 

Rezultatele obţinute în procesul de învăţământ reprezintă o realitate complexă, un produs cu multiple 
aspecte. Ele constituie indicatorul cel mai concludent pentru calitatea şi eficienţa procesului didactic. 

În marea varietate a aspectelor pe care le prezintă produsele activităţii de instrucţie şi educaţie se pot 
distinge mai multe categorii, a căror evaluare prezintă trăsături specifice:  

a) cunoştinţele acumulate reprezintă aspecte importante a rezultatelor instruirii. Instrucţia dobândirii 
constituie unul din parametrii principali ai personalităţii. Societatea contemporană, caracterizată prin 
procesul rapid al ştiinţei şi tehnicii, înregistrează în planul obiectivelor educaţiei deplasarea accentului pe 
dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea capacităţii de auto-instruire şi a altor abilităţi.  

b)dezvoltarea capacităţilor intelectuale a devenit, în învăţământul contemporan, un criteriu de bază 
al aprecierii eficienţei acesteia. A-i învăţa pe elevi să gândească şi cum să gândească, a le forma capacitatea 



 

 

de auto-instruire înseamnă a le crea acea disponibilitate pentru instruirea continuă, condiţie esenţiala a 
succesului pe treptele următoare de învăţământ, pentru integrarea eficientă în activitatea profesională şi 
adaptarea la schimbările atât de rapide în ştiinţă şi în tehnică, în viaţa socială. 

c)capacitatea de aplicare a cunoştinţelor 
 Valoarea învăţării se dezvăluie, pe lângă cunoştinţele acumulate, în capacitatea elevilor de a-şi însuşi 

noi cunoştinţe din ce în ce mai complexe, în creşterea capacităţii de investigare şi cu deosebire de a folosi 
cunoştinţele asimilate în rezolvarea unor probleme sau în acţiuni practice. Scopul instrucţiei este exprimat 
nu numai în cerinţa de “a cunoaşte”, ci şi de “a şti să aplici”, deci pregătirea pentru a şti să faci. 

d)trăsături de personalitate şi conduita elevilor 
 Relaţia de condiţionare reciprocă a diferitelor aspecte ale proceselor de formare a elevilor face 

necesară şi evaluarea trăsăturilor formate, a atitudinilor şi a conduitei acestora. Cele mai multe dintre 
acestea privesc obiectivele afective ale procesului instructiv-educativ şi constituie atât rezultate ale 
activităţii cât şi condiţii care influenţează puternic randamentul şcolar al elevilor. 

Preocupările pedagogice în direcţia perfecţionării proceselor evaluative fac parte din eforturile 
vizând un obiectiv mai larg şi anume creşterea continuă a eficienţei activităţii didactice, evaluarea 
rezultatelor reprezentând o condiţie necesară pentru realizarea unui proces didactic reuşit. 

 
Bibliografie: 
I. Cerghit, I. T. Radu, E. Popescu, L. Vlăsceanu (1998), ”DIDACTICA” (clasa a X-a), Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 



 

 

FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ 
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. COSTEA ARINA CRISTIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”STEP BY STEP”  
NR 12, ALBA IULIA, ALBA 

 
GRUPA: MICĂ 
DATA: septembrie 2019 
PROBA APLICATĂ: “Bine aţi venit la grădiniţă!”; 
“Eu sunt….tu ești!”; 
“Vreau să învăț o poezie!” 
 
INDICATORI COMPORTAMENTALI:  
 
- Primeşte mesaje și îndeplineşte instrucţiuni simple. 
 
- Interacționează din proprie inițiativă cu ceilalți copii, în diferite contexte. 
 
ITEMI DE EVALUARE: 
1. Inițiază o conversație cu colegii sau cu adulții. 2p 
2. Răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune / transmite. 2p 
3. Recită poezia preferată. 2p 
 
A - comportament atins 5-6 p 
D - comportament în curs de dezvoltare 3-4 p 
S – necesită sprijin 1-2 p 
 
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. 
* Noul Curriculum pentru Educație Timpurie, 2019 

  



 

 

METODE MODERNE, NOI, INOVATIVE  
ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 

 
PROF. COSTEA CAMELIA 

 
Ne propunem în următoarele rânduri să abordăm câteva metode moderne, noi, inovative utilizate în 

prezent în predarea geografiei: Linia valorilor, GLC, Ciorchinele, Jocul de rol, Cercul de discuții, cu 
exemple din orele de geografie. 

 
Linia valorilor 
Utilizând această metodă, elevii învață să lucreze în echipă, să investigheze problemele specifice 

realității actuale, să se documenteze pentru a aduna informații din diverse surse, dobândesc abilități de 
comunicare, socializare, decid pe baza informațiilor obținute și analizate. 

Linia valorilor sau Value Line a fost lansată de Kagan în 1992, este o tehnică prin care fiecare elev 
își exprimă opinia fașă de o problemă, situându-și această opinie în cadrul grupului de elevi. Se adresează 
o întrebare, iar răspunsurile variază între „Da” și „Nu”. 

Exemplu:  
Unii oameni susțin că unirea comunei Cumpăna cu municipiul Constanța ar aduce numeroase 

beneficii ambelor localități, iar alții susțin că nu ar ajuta cu nimic această schimbare.  
Hotărâți care este poziția personală față de această problemă.  
Fiecare elev analizează singur întrebarea și notează răspunsurile.  
Trebuie să răspundă cu „Da” sau cu „Nu” și să-l argumenteze serios. Dacă elevii au un astfel de 

răspuns îl formulează, profesorul identifică un elev care dorește să susțină răspunsul opus. Cel ce răspunde 
cu „Da” și cel ce răspunde cu „Nu” se plasează la capetele unei linii imaginare. 

Exemplu:  
Unirea comunei Cumpăna cu municipiul Constanța ar fi benefică deoarece orașul s-ar putea extinde.  
La capătul opus: unirea comunei Cumpăna cu municipiul Bacău ar fi o catastrofă pentru cei din 

comună deoarece ar crește taxele și impozitele pentru localnicii autohtoni. 
Indecișii se plasează la mijlocul liniei valorilor și formează alt grup unde discută diverse variante de 

răspunsuri la întrebare cu alți elevi. 
Profesorul argumentează sau contraargumentează, iar la sfârșit nu trebuie să ofere un verdict nici 

unuia dintre grupuri. 
Metoda le permite elevilor să-și manifeste gradat opinia personală față de o problemă, chiar și 

indecizia.  
Tehnica metodei Linia valorilor este valoroasă deoarece permite schimbarea opiniei în funcție de 

argumentele prezentate de către grupuri, dar ne permite și nouă cadrelor didactice să valorizăm elevii prin 
pregătirea lor pentru o viitoare dezbatere reală, o importantă discuție științifică, dezvoltându-și astfel 
capacitatea de gestionare a argumentelor și a contraargumentelor. 

G.L.C. 
Gândiți – Lucrați în perechi – Comunicați 
Metoda încurajează gândirea critică și exprimarea liberă. Elevii folosesc reflecția, sinteza și 

rezumarea conceptelor și informațiilor individual și în cooperare.  
Tehnica GLC (Think-Pair-Share) lansată de Lyman în 1992 implică un moment individual, în care se 

caută răspunsuri la o problemă, un moment de confruntare a ideilor proprii cu ideile unui partener 
(comunicare) și un moment în care se lucrează cu întregul grup.  

Etapele metodei sunt: 
• Comunicarea sarcinii de lucru: în câteva minute elevii trebuie să scrie cât mai multe idei despre un 

anumit subiect și cât mai multe răspunsuri posibile. 
• Activitatea individuală. 
• Activitatea în perechi – în câteva minute elevii trebuie să compare răspunsurile și să formuleze un 

răspuns comun. 
• Activitatea frontală – se ia de la fiecare pereche câte o idee, un răspuns sau o concluzie. Răspunsurile 

trebuie să fie notate pe tablă sau un flipchart. 



 

 

  



 

 

Ciorchinele 
Metoda ajută elevii să-și dezvolte organizarea grafică a unui conținut, să găsească căi de acces și de 

actualizare a cunoștințelor, a credințelor, a convingerilor din baza proprie de cunoștințe. 
Aplicație: 
1. Se notează tema/cuvântul ce urmează să fie cercetat, în mijlocul tablei(ex. UE). 
2. Se notează în jurul acestuia ideile, sintagmele sau cunoștințele în legătură cu tema respectivă, legate 

prin linii de tema propusă(ex. caracteristici fizico-geografice, caracteristici economico-geografice, 
caracteristici sociale). 

3. Se conectează prin linii toate ideile. 
4. Activitatea se sfârșește când se epuizează toate ideile s-au a expirat timpul . 
Sau Ciorchinele dublu: 
Compară Eforie Nord cu Eforie Sud. 
 
Jocul de rol 
Această metodă este interactivă, trezește imaginația, creează bună dispoziție, captează atenția elevilor 

spontan și a fost lansată de Vîgotski în 1967. 
Metoda ajută elevii să prezinte și să accepte puncte de vedere alternative și să–și dezvolte empatia. 
Jocurile de rol pot constitui o sursă de îmbogățire și diversificare. Există următoarele tipuri de jocuri 

de rol: 
– Jocuri de observare a naturii din orizontul local; 
– Jocuri de asociere de idei și de raționament; 
– Jocuri privind relația imigrant/localnic; 
– Jocuri de orientare pe teren; 
– Jocuri inițiatoare pentru înțelegerea unor noi noțiuni; 
– Jocuri aplicative pe hărțile mute; 
– Jocuri demonstrative; 
– Jocuri geografice pe diferite platforme online; 
– Jocuri de științe. 
Jocurile de rol permit o abordare interdisciplinară și pe care le putem folosi la clasă, fac parte din 

categoria metodelor active de predare-învățare. Ele permit socializarea elevilor, alungă monotonia, 
descoperă gândirea, dezvoltă capacitatea de a rezolva sau nu situațiile problemă, capacitatea empatică și de 
înțelegere a opiniilor, trăirilor și aspirațiilor celor din jur, permite lucrul în echipă. 

Etape: 
a) Identificarea situației interumane care se pretează la simulare prin jocul de rol. 

b) Modelarea situației și proiectarea scenariului: ca o povestire sau ca o scenetă. 
c) Distribuirea fișelor cu roluri prestabilite de către profesor. 
d) Învățarea individuală a rolurilor și conceperea propriului mod de interpretare. 
e) Interpretarea rolurilor de către toți participanții. 
f) Dezbaterea cu toți elevii participanți. 
g) Concluziile. 
Profesorul dirijează jocurile de rol, proiectează scenariul, implică elevii, distribuie rolurile, 

organizează activitățile pregătitoare, creează o atmosferă plăcută pentru stimularea participanților și 
evitarea blocajelor emoționale, conduce desfășurarea jocurilor de rol. 

Cercul de discuții 
Metoda este folosită pentru soluționarea problemelor identificate de profesor sau elevi, pentru orice 

categorie de elevi, indiferent de vârstă, iar numărul participanților trebuie să fie între 6 și 18. 
După identificarea problemelor profesorul stabilește modul în care va fi dezbătută problema astfel 

încât toți membrii să fie încurajați și să-și exprime părerea. Elevii sunt așezați în cerc, pe scaune, încât 
fiecare să fie văzut de ceilalți. Profesorul așezat între elevi este facilitator și nu lider, trebuie să se asigure 
că emoțiile elevilor sunt protejate. 

Profesorul stabilește regulile și supraveghează ca acestea să fie respectate. Dacă elevii încalcă regulile 
profesorul poate încheia discuțiile. 

Regulile trebuie discutate și cunoscute de toți membrii: 



 

 

- nu vorbesc mai multe persoane în același timp; 
- cine nu dorește să vorbească poate spune „pas”; 
- nu se întrerupe discuția, nimeni nu este criticat sau ridiculizat pentru părerile sale; 
- trebuie să fie o atmosferă pozitivă, 
- orice discuție poate începe printr-un joc de relaxare. 
-  
Exemplu: profesorul dorește să vorbească despre buliyng. 
Ați fost vreodată afectați de buliyng? Cum v-ați simțit? Ce ați făcut pentru a ieși din această situație? 
La sfârșitul discuțiilor profesorul va realiza feed-back-ul antrenând observatorii ce nu au luat parte la 

discuție, evidențiindu-se rolul acestor metode în construirea unui mediu favorabil educației. 
 
Diagrama Venn 
Folosită foarte des în predarea orelor de geografie, această metodă ajută elevul la sintetizarea unui 

număr mare de noțiuni noi asimilate la lecția nou predată. 
 
Tabelul incomplet 
De asemenea, o metodă foarte des folosită în cadrul orelor de geografie de la clasele a VI a, a VII a, 

a VIII a, a X a, a XII a. Elevii sunt grupați, li se dă sarcina de a încerca să rezolve problema din tabel, totul 
devenind astfel interactiv, lucrându-se și cu modele matematice și cu modele geografice. 
  



 

 

IMPORTANȚA AUTOEVALUĂRII CA METODĂ ALTERNATIVĂ 
ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROF. COSTEA ELENA-ALEXANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA 
 
Educarea capacităţii de autoevaluare la elevi 
Autoevaluare are drept scop să-i ajute pe elevi: 
‒ Să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere și autoevaluare, comparând nivelul la care ei au ajuns 

cu nivelul învăţării; 
‒ Să-şi dezvolte un program propriu de învăţare; 
‒ Să-şi formeze atitudini şi comportamente. 
Pentru a constitui o relaţie de evaluare se impune să se stabilească o comunicare între parteneri, relaţie bazată 

pe colaborare. Sarcina de a conduce această relaţie revine profesorului; el îl învaţă pe elev să se aprecieze obiectiv. 

Ce înseamnă aceasta? Profesorul îl ajută pe elev să conştientizeze modalităţile de evaluare, criteriile de corectare a 

temelor și a modului de notare. 

L. M. Belair a fixat câteva reguli în acest sens: 

‒ Pentru a fi autentică, evaluarea trebuie să implice elevul în toate etapele procesului evaluativ pentru 
a avea sens în conştiinţa elevului, evaluarea trebuie să provoace învăţarea; 

‒ Elevul se va simţi implicat în procesul evaluării numai dacă are încredere în profesor, dacă este 
convins de faptul că aprecierea este cea mai echitabilă cu putinţă. O dată deschisă comunicarea, va fi 
posibilă colaborarea între elev și profesor deveniţi parteneri; 

‒ Autoevaluarea devine astfel mijlocul prin care se pun în aplicare strategii de învăţare de către elevi. 
În acest caz, profesorii pot dispune de căi directe de formare şi educare a spiritului de evaluare 

obiectivă. 
Constantin Cucoş găseşte patru modalităţi de intervenţie profesor elev pentru educarea 

autoevaluării: 
1. Autocorectarea sau corectarea reciprocă; elevii sunt solicitaţi să-şi depisteze unele erori în 

cursul unor sarcini de învăţare. Se pot introduce şi momente de corectare a lucrărilor colegilor. Aprecierea 
făcută de profesor -scrie V. Pavelcu- interiorizată de elev- devine autoapreciere. Importanţa acesteia creşte 
prin efectele ei asupra acţiunii, asupra efortului elevului. Nota profesorului are funcţie de control, iar 
controlul admis, acceptat şi interiorizat de elev devine autocontrol. 

2. Autonotarea controlată este o altă formă de educare a capacităţii de autoevaluare. În cursul unei 
verificări, elevul este solicitat să-şi acorde o notă, care este negociată cu profesorul şi colegii săi. Se poate 
folosi şi procedeul notării reciproce: elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, 
oferind argumente în sprijinul aprecierii lor. 

Profesorului îi revine sarcina de a-l învăţa pe elev să se autoaprecieze și de a reflecta asupra 
modalităţilor multiple de a evalua. 

3. Notarea reciprocă -elevii sunt puşi să-şi noteze colegii atât la lucrări scrise cât și la ascultări orale; 
‒ Să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere și 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 să-şi valorizeze atitudini şi comportamente. 
4. Metoda de apreciere obiectivă a personalităţii -elaborată de psihologul Gheorghe Zapan. Metoda constă 

în antrenarea colectivului clasei pentru a releva rezultatele obţinute de aceştia și prin aprecierea cât mai completă 

despre fiecare elev și a tuturor laolaltă. 

Această metodă constă în acţionarea întregului colectiv de elevi în vederea evidenţierii rezultatelor obţinute, 

prin confruntarea a cât mai multor informaţii şi aprecieri în vederea formării unor reprezentări despre posibilităţile 

fiecărui elev în parte şi a întregului colectiv. 

La şcolarii mici, autoaprecierea este strâns legată de aprecierea făcută de educatori. La şcolarii mari, se 



 

 

manifestă o atitudine critică faţă de aprecierea făcută de profesor, ei reacţionând pozitiv sau negativ, direct sau 

indirect, în funcţie de structura propriei personalităţi. Elevii mici leagă valoarea notei doar de efortul depus în 

pregătirea lecţiilor, nu de calitatea răspunsului dat. La clasele mai mari, creşte valoarea criteriului calitativ al 

răspunsurilor date, indiferent de volumul de muncă depus. 

Factorul principal în educarea capacităţilor de autoapreciere îl constituie evaluarea bine concepută de către 

profesor, care devine etalon de obiectivitate practică şi are valoare de referinţă. Se pot utiliza exerciţii de autonotare 

controlată în care se includ, pe lângă criteriile de notare, și un model care să le orienteze această acţiune. 

Tehnicile folosite în scopul educării capacităţilor de apreciere, autocontrol şi autoapreciere sunt variate. 

Ca și în cazurile de apreciere, efectuată de profesori, criteriile de autoapreciere sunt mai precise sau mai puţin 

precise în funcţie de natura obiectului de învăţământ. La matematică, fizică, chimie, aprecierile sunt mai obiective 

decât la literatură, de pildă. 

Notările reciproce, fie la lucrările scrise, fie la ascultarea orală, trebuie considerate ca simple exerciţii, care nu 

trebuie să se concretizeze în notare efectivă. Astfel de exerciţii dezvoltă motivaţia interioară faţă de învăţătură și 

atitudinea pozitivă faţă de propria activitate. Elevul, ca participant la propria sa formare face să crească rolul său de 

subiect al acţiunii pedagogice. 

Modelele acestea au un rol hotărâtor în dezvoltarea capacităţii de autoapreciere a elevilor, deoarece, în cazul 

aprecierilor efectuate de profesori criteriile de autoapreciere sunt mai precise sau mai puţin precise, în funcţie de 

abilitatea (capacitatea) subiectului de a le aplica. 

Notarea reciprocă şi antrenarea colectivului clasei în actul autoaprecierii sunt alte modalităţi de antrenarea a 

elevilor la o participare activă și conduce la dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi autoreglare proprie activităţii 

de învăţare. 

 
Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice pe mai multe planuri (I.T. Radu): 
‒ Profesorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor 
‒ Elevul exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice; 
‒ Profesorul îl ajută pe elev să aprecieze rezultatele obţinute și să înţeleagă eforturile necesare pentru 

atingerea obiectivelor; 
‒ Cultivă motivaţia elevilor faţă de învăţătură; 
‒ Educă, de asemenea, capacitatea de autoevaluare la elevi. 
Optimizarea proceselor de evaluare a rezultatelor şcolare (câteva sugestii) 

Evaluarea rezultatelor şcolare, ca o componentă a procesului didactic, oferă o varietate de stiluri de 
învăţare, de concepţii şi atitudini ale personalului didactic. 

Rolul evaluării în procesul educativ este apreciat în mod diferit de către cadrele didactice. Unele o 
consideră ca având rol decisiv, pentru eficacitatea activităţii didactice, altele îi neagă orice valoare. 

Teoretic, se argumentează că în condiţiile în care profesorul, pe parcursul activităţii de instruire, 
realizează o apreciere pozitivă, el reuşeşte să asigure unele progrese importante. 

Apreciem că atitudinea dezirabilă constă în utilizarea raţională a timpului de învăţare sub raportul 
ponderii proceselor de instruire: învăţare, evaluare şi realizarea acestora din urmă, astfel încât să susţină 
predarea, să potenţeze activitatea de învăţare. 

O verificare agresivă a pregătirii elevilor, care caută să surprindă elevii că nu au învăţat, gata să îi 
sancţioneze pentru orice abatere, produce teama elevului de a fi examinat. Aceasta îi îndeamnă pe elevi să-
şi ascundă lipsa de pregătire și dificultăţile în învăţare. În aceste condiţii, comportamentul profesorului faţă 
de evaluare, diminuează simţitor eficacitatea actului didactic. Un proces de instruire din care lipsesc 
conexiunile inverse (feed-back-ul) nu poate conduce la rezultate bune. 

Apreciem că atitudinea cea mai indicată pentru profesori, constă în utilizarea eficientă a timpului de 
învăţat. 

Stilul adoptat de profesori în conducerea procesului ddactic, se reflectă şi în planul performanţelor 
elevilor. Atitudinea tolerantă şi indulgentă în evaluare nu stimulează activitatea de învăţare, produce un 



 

 

sentiment de suficienţă şi declanşează tendinţa elevilor de a profita de generozitatea profesorului. 
O atitudine caracteristică unor profesori, care poate fi numită obsesia evaluării provine și din dorinţa 

de a verifica foarte des cunoştinţele. 
Preocuparea în sine nu poate fi decât pozitivă, întrucât, pe această cale, se formează obişnuinţa 

elevilor de a învăţa sistematic, cu condiţia ca evaluarea să nu se transforme într-o vântoare a greşelilor unor 
elevi. 

O cercetare efectuată de profesorul I.T. Radu, permite să se extragă următoarele concluziile: 
‒ În învăţământul primar este dominantă verificarea pregătirii elevilor de fiecare dată; 
‒ În cazul profesorilor care predau la clasele gimnaziale, mai puţin de jumătate din lot realizează verificarea 

elevilor la fiecare lecţie; 
‒ Profesorii din liceu realizează verificarea pregătirii elevilor mai ales la sfârşitul capitolelor, sau de două-trei 

ori pe trimestru și numai 30% realizează verificări curente. 
La liceu se manifestă o preocupare excesivă pentru asiurarea ritmicităţii notării. Această ritmicitate îşi are 

originea mai mult în cerinţe administrative (precizate în regulamentul şcolar) decât din nevoia de a cunoaşte mersul 

învăţării. 

Ce se evaluează? 

Cercetările pun în evidenţă două conduite: 

‒ Una centrată pe conţinuturi, verificându-se cu precădere cunoştinţele acumulate; 
‒ Alta se raportează la obiectivele avute în vedere, interesându-se mai ales de capacităţi, competenţe, 

trăsături psihice formate care le permit elevilor să răspundă mai bine cerinţelor socio-profesionale. 
Observaţii îndelungate efectuate asupra comportamentului educatorilor din învăţământul preuniversitar au 

făcut dovada unei orientări dominante către evaluarea cunoştinţelor acumulate. Credem că noile curriculum-uri 

şcolare, întocmite pe baza principiului priorităţii acordate formării unor capacităţi, să determine o schimbare în planul 

obiectivelor și evaluării. 

Schimbări importante au avut loc în domeniul relaţiei şcoală-părinţi, prin înlocuirea carnetului de note cu caietul 

elevului. Se aşteaptă ca acest nou instrument să permită: 

‒ Cunoaşterea de către elevi a evoluţiei lor pe parcursul fiecărui semestru și la diferite obiecte de învăţământ; 
‒ Evidenţierea conţinuturilor și obiectivelor verificate şi apreciate; 
‒ Fiind un mijloc de formare și mai puţin un instrument de simplă înregistrare a unor aprecieri; caietul are 

menirea de a stimula învăţarea. 
Deşi s-au înregistrat progrese evidente în realizarea evaluării, totuşi sistemul de evaluare are încă numeroase 

imperfecţiuni. 

Interesul sporit faţă de evaluare, ca aspect al procesului didactic, atenţia acordată mecanismelor de reglare 

sistematică și operativă integrarea persoanelor evaluate şi întărirea interacţiunii lor cu predarea şi învăţarea au 

contribuit la eficientizarea actului didactic. Cu toate acestea se pot formula mai multe reconsiderări necesare în 

evaluarea performanţelor şcolare: 

1. Este recunoscută necesitatea unei adecvate integrări a acţiunilor evaluative în actul didactic; promovarea 
evaluării formative se asigură prin înlăturarea sau diminuarea neajunsurilor verificărilor prin sondaje. 

2. Depistarea la timp a eventualelor lacune în pregătirea elevilor, care pot frâna progresul şcolar al acestora; 
3. Să furnizeze informaţii cu privire la calitatea actului didactic în vederea ameliorării acestuia; 
4. Înţelegerea principalelor strategii care decurg din modul de integrare -evaluare iniţială, evaluarea sumativă 

și evaluarea formativă- nu ca modalităţi opuse una celorlalte, ci ca strategii complementare; 
5. În realizarea proceselor de evaluare nu pot fi minimalizate funcţiile formative ale acestora, stimularea 

activităţii elevilor. 
Această orientare are în vedere: 

‒ Eliminarea din rândul proceselor evaluative a elementelor de ameninţare; 
‒ Micşorarea efectelor de selecţie şi clasificare care generează rivalitatea între elevi; 
‒ Obişnuirea elevilor cu îndeplinirea îndatoririlor şcolare, cultivarea motivaţiei; 
‒ Cooperarea profesor-elevi în evaluare, care stimulează activitatea de învăţare a elevilor. 
Evaluarea performanţelor elevilor este deci, necesar să fie centrată pe efectele ei formative şi să fie astfel 

realizată încât să susţină interesul elevilor pentru studiu. Acesta presupune, în acelaşi timp, eliminarea elementelor 

de ameninţare, stresante şi demotivante. 



 

 

Decurge de aici necesitatea unei relaţii între evaluatori şi evaluat, caracterizată prin încredere reciprocă şi 

conlucrare în activitatea de evaluare a randamentului şcolar. 

Metode de evaluare a atitudinilor și comportamentelor sociale 

 Dintre cele mai des folosite, le menţionăm pe următoarele: 

 Observarea sistematică 

‒ Grile comportamentale ce pun în evidenţă anumite trăsături comportamentale însoţite de o scală de 
intensitate: slab, potrivit, puternic etc. 

‒ Metode de diagnoză a personalităţii, ce pun în evidenţă trăsături comportamentale; 
‒ Chestionarul de personalitate; 
‒ Tehnica întrevederii; 
‒ Testul obiectiv de personalitate; 
‒ Aprecierea pe baza unei documentaţii (diagnoza oarbă); 
‒ Participarea elevilor (aprecierea obiectivă a personalităţii –metoda Gheorghe Zapan). 
 Combinarea lor va permite să li se amplifice avantajele și să li se diminueze dezavantajele. 

Implicarea elevilor în procesul de evaluare 

Principiul participării conştiente și active a elevilor, în procesul de învăţământ reprezintă anumite contradicţii, 

în sensul că este realizat unilateral.  

Elevul este stimulat să participe la însuşirea cunoştinţelor. Extinderea acestui principiu, reconsiderarea poziţiei 

elevului nu numai la asimilarea cunoştinţelor, ci și la cel de apreciere, autocontrol şi autoapreciere a propriilor sale 

rezultate în procesul de învăţare. Participarea sa în procesul de educaţie s-ar realiza și prin felul cum este antrenat 

şi solicitat în procesul de evaluare dar şi prin participarea sa la acţiunile educative în vederea formării propriei 

personalităţi (V. Popescu, opera citată). 

Deci, aspectul unilateral al evaluării reiese din faptul că elevul execută sarcinile didactice, acumulează 

informaţii cu privire la calitatea şi aprecierea rezultatelor învăţării numai de la profesor fără să ia parte la acest proces, 

nota fiind dată de profesor. 

Participarea elevului la atribuirea notelor are un efect pozitiv pe mai multe planuri: mai întâi asupra profesorului 

care capătă confirmarea aprecierilor sale prin opţiunea clasei de elevi; asupra elevilor, care prin participarea lor la 

procesul de apreciere devine mijloc de autocunoaştere şi autocontrol asupra activităţii lor de învăţare. 

Se constată uneori o discrepanţă între aprecierea făcută de către profesor şi autoaprecierea elevilor. Acest 

lucru se manifestă variabil în funcţie de vârsta elevilor și de reuşita lor la învăţătură. La şcolarii mici autoaprecierea 

făcută de educator este în strânsă legătură cu propria lor apreciere. La elevii din clasele superioare (gimnaziu și 

liceu), care privesc cu mai mult discernământ activitatea şi comportamentul lor, se manifestă o atitudine critică faţă 

de aprecierile făcute de către profesor. 

Tehnicile folosite de către profesor, cu scopul educării capacităţii de apreciere, autocontrol şi autoapreciere 

sunt multiple. Efectul lor pozitiv depinde de constituirea evaluării bine concepute de către profesor. Evaluarea bine 

gândită constituie etalon de obiectivitate și îi ajută pe elevi să se ghideze ei înşişi după criteriile de apreciere şi 

autoapreciere. 

De aceea, profesorul trebuie să folosească exerciţii de autonotare controlată folosind modele care să îi 

orienteze în aceste acţiuni. Elevii când fac aprecieri unii asupra altora sau autoaprecierea sesizează lacunele și 

erorile în limita capacităţii lor; unii dintre ei neputând să-şi depăşească limitele ignoranţei. De aici necesitatea de a 

se folosi modelul complet pentru autocontrol și autonotare care, în probele standardizate, se foloseşte la 

modelul rezolvării sarcinilor didactice și baremele de notare sau autonotare (V. Popescu). 

Aceste modele au un rol deosebit în dezvoltarea capacităţilor de autoapreciere, autoevaluare. Notarea 

reciprocă și antrenarea întregului colectiv al clasei în actul autoaprecierii sunt, de asemenea, modalităţi de antrenare 

a capacităţilor de autoevaluare şi la autoreglarea propriei lor activităţi de învăţare. 

Există și limite ale evaluării? 



 

 

Această întrebare şi-o pune Adrian Stoica în lucrarea citată. În continuare, spicuim câteva idei din răspunsul 

la această întrebare. 

Nici un sistem de evaluare nu este perfect, evaluarea are și ea limitele ei. 

După cum am văzut din cele expuse în capitolele anterioare, evaluarea are numeroase avantaje atât pentru 

profesor cât și pentru elev. Totuşi, evaluarea are unele limite provenite din o serie de constrângeri. Aceste 

constrângeri se referă la timp, costuri, resurse umane și locul desfăşurării evaluării. 

Timpul reprezintă principalul obstacol în planificarea evaluării. 

În cazul organizării şi desfăşurării procesului, evaluarea trebuie să se aleagă și să folosească acele 

instrumente care se pot administra în perioada limitată de timp. Se pune problema câţi itemi să conţină un test scris 

cu o durată de două ore? Ce fel de itemi? Ce sarcini de lucru se pot proiecta pentru o expunere de 10-15 minute (la 

bacalaureat); Dacă un elev trebuie să execute un proiect la aproape toate disciplinele, pe un semestru şcolar se 

presupune că elevul nu va reuşi datorită volumului mare de lucru. Totuşi, printr-un dialog permanent cu toţi profesorii 

clasei (echipa de profesori care predau la aceeaşi clasă) și cu ajutorul dirigintelui clasei, ca manager al problemelor 

legate de învăţare şi evaluare, se poate găsi un deznodământ potrivit pentru efectuarea acestui proces major în 

pregătirea elevilor. 

Resursele financiare alocate evaluării determină limita majore în desfăşurarea evaluării. 

Să ne referim din nou la testul scris. Dacă lungimea testului este condiţionat la una sau două pagini va fi greu 

sau imposibil să avem o varietate de itemi şi pe lângă acest lucru să existe materiale suport ca: hărţi, grafic, tabele 

etc. Corectarea testelor, de asemenea, reprezintă o problemă de timp cât și de costuri. 

Corectarea testelor cu ajutorul unui dispozitiv optic, numit Optical Mark Reader (OMR), ar putea rezolva o 

parte dintre costuri și ar putea contribui la creşterea substanţială a obiectivităţii. 

O altă problemă esenţială pentru a pune în practică a unei evaluări obiective este calitatea resurselor umane. 

Cei care pun în practică, proiectează o evaluare nu trebuie să-şi propună mai mult decât este personalul 

capabil să realizeze. Au fost situaţii în care activităţile evaluative foarte bine proiectate au eşuat din cauza calităţii 

profesionale nesatisfăcătoare. În această situaţie este de dorit de a angaja experţi, consultanţi care să realizeze în 

bune condiţii evaluarea proiectată. 

Locaţia este de asemenea, o problemă de constrângere. Dacă ne gândim numai la examenele naţionale, unde 

participă candidaţii care nu au domiciliul unde se desfăşoară examenele, aceştia sunt dezavantajaţi în raport cu 

ceilalţi elevi, dacă luăm în calcul numai mijloacele de transport. Se ştie că există diferenţe rezultate de felul cum se 

aplică evaluarea de la o şcoală la alta, de la profesor la profesor.  

Dar, dacă ar exista un echilibru în utilizarea probelor scrise, orale şi practice, dacă ar exista corectitudine în 

folosirea metodelor tradiţionale ale evaluării alături de cele complementare poate s-ar apropria rezultatele şcolare. 

În materialul expus, Adrian Stoica ne avertizează că noul sistem de criterii de notare va asigura nu numai 

transparenţa actului evaluativ dar şi o comparabilitate accentuată a rezultatelor şcolare. 
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE FOLOSITE LA CICLUL 
PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR COŞTEANŢ LOREDANA 

 
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 (...)". (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: 
m) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
n) cu suport vizual; 
o) redarea (repovestirea); 
p) descrierea şi reconstituirea; 
q) descrierea / explicarea / instructajul; 
r) completarea unor dialoguri incomplete; 
2. Probele scrise: 



 

 

k) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
l) activitatea de muncă independentă în clasă; 
m) lucrarea de control (anunţată); 
n) tema pentru acasă; 
o) testul 
3. Probele practice 
k) confecţionarea unor obiecte; 
l) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
m) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
n) interpretarea unui anumit rol;  
o) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode şi instrumente complementare 
11. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
12. investigaţia; 
13. proiectul; 
14. portofoliul; 
15. autoevaluarea 
A. Metode şi instrumente de evaluare tradiţionale 
A.1. Probele orale 
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 

sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca verificare 
curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în 
toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau practică.  

Caracteristici ale evaluării orale: 
- în funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate întrebările:  
 frontală (când interogaţiile se adresează întregului grup de elevi); 
 individuală (când se vizează un elev anume); 
 pentru un grup (când sunt antrenaţi doar elevii dintr-un grup). 
- în funcţie de modul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic: 
  evaluare orală curentă (desfăşurată în fiecare lecţie / oră);  
 evaluare periodică (după un număr variabil de lecţii / ore); 
 evaluare finală (la terminarea lecţiilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol). 
Moduri de realizare 
Examinarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 

principale de evaluare orală pot fi menţionate: 
a) Conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri); este puternic structurată, întrucât intenţia de verificare este 

evidentă; iniţiativa aparţine aproape exclusiv profesorului evaluator, care ţine sub control situaţia; presupune, în 
final, comunicarea aprecierii.  

Exemple: 
Care sunt părţile de vorbire învăţate? 
Ce este substantivul? 
Plecând de la definiţia substantivului, precizaţi dacă următoarele cuvinte sunt substantive: abecedar, gheaţă, 

lumânare, delfin, verişor, brumă. 
Care sunt modalităţile de a identifica un substantiv? 
Verificaţi dacă cuvântul „scriere” este substantiv. 
b)Evaluarea orală cu suport vizual, care presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini, scheme, 

grafice, chiar fenomene prezentate în condiţii naturale pe care elevul este solicitat să le descrie, să le explice, 
să le comenteze.  

Este folosită frecvent în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar, fiind în consonanţă cu 
particularităţile gândirii la aceste vârste (stadiul operaţiilor concrete), după cum îşi demonstrează utilitatea în 
verificarea capacităţii de comunicare într-o limbă străină, ca şi în alte situaţii cum sunt: descrierea unor 
experienţe sau a unei lucrări practice urmărite..  



 

 

 c)Redarea (repovestirea) unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii etc. 
prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic. Prin această tehnică se verifică atât capacitatea de înţelegere 
şi reţinere a ceea ce este prezentat, cât şi de a reda în structuri verbale proprii, deci prin transformare, făcând 
apel la diferite mijloace de expresie ştiinţifică (scheme, grafice ş.a.). 

d) Citirea unor dialoguri incomplete şi completarea acestora astfel încât să dobândească sensul 
adecvat. Constă în prezentarea unui dialog în care lipsesc replicile unuia dintre interlocutori, solicitându-se 
ca, după un răgaz de reflecţie, pentru a înţelege conţinutul şi sensul dialogului, candidatul să exprime 
replicile absente. Tehnica introduce o notă de varietate, făcând mai agreabil actul evaluativ. De aceea, este 
utilizată mai frecvent în activitatea cu elevi de vârste mici (învăţământul primar, gimnazial), precum şi în 
evaluarea pregătirii la limbi străine. 

e) Descrierea şi reconstituirea constă în descrierea verbală a unei structuri realizate din piese sau 
module de diferite forme şi culori (cuburi, piese Lego) de către un elev şi reconstituirea, de către un al doilea 
elev, a structurii descrise, fără a vedea originalul. I se poate permite celui care reconstituie să pună întrebări 
şi se va constata o îmbunătăţire a rezultatelor. 

f) Descrierea I explicarea are drept obiectiv principal descrierea unui obiect sau a unei proceduri. Celui 
evaluat i se prezintă o listă de 5-7 teme, din care acesta îşi va alege una, se va pregăti câteva minute, după 
care va răspunde. 

Se impune respectarea unor cerinţe pentru a înlătura unele din limitele chestionării orale: 
- întrebările să fie centrate pe obiectivele operaţionale vizând conţinutul esenţial; 
- să fie precis determinate, obligându-l pe elev să reproducă exact ideile profesorului; 
- întrebarea să fie adresată întregii clase, apoi să fie numit un elev să răspundă şi să nu fie întrerupt 

decât dacă nu este în subiect sau face greşeli grave; 
- întrebările să fie corect formulate şi la obiect, să aibă o înlănţuire logică, să vizeze cunoştinţele 

esenţiale, nivelul de înţelegere şi capacitatea elevului de a opera cu ele pe plan mintal şi practic – aplicativ; 
- întrebările să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea elevului. 
A.2. Probele scrise  
Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi 

la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. 
Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), corectivă 

şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210).  
Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 

baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 
Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 

şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor. 
Metoda apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucrări scrise neanunţate), 

lucrări de control (anunţate), fişe de muncă independentă în diferite etape ale lecţiei, teme pentru acasă, 
teste de cunoştinţe (docimologice).  

a) Extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată) este instrumentul de evaluare scrisă cel mai des folosit 
pentru a verifica dacă elevii învaţă cu regularitate. El durează 5-10 minute şi se va concentra asupra unor 
sarcini de tip obiectiv din lecţia anterioară. Rezolvarea imediată a sarcinilor din lucrare va permite 
corectarea rapidă a greşelilor şi va fi o modalitate de autoevaluare (li se poate cere elevilor să-şi noteze 
lucrarea).  

b) Lucrarea de control (anunţată) se aplică elevilor după parcurgerea unei unităţi de învăţare sau după 
un număr de lecţii predate anterior. Ea poate urma unor lecţii de recapitulare şi sistematizare şi, în acest 
caz, are mari valenţe formative. Ea îndeplineşte, în general, o funcţie diagnostică. Itemii de evaluare trebuie 
să fie variaţi pentru a permite evidenţierea capacităţilor superioare ale elevilor. Este de dorit ca lucrarea de 
control să fie corectată imediat, apoi să fie rezolvată cu întreaga clasă şi să se motiveze notele acordate 
elevilor. 

c) Activitatea de muncă independentă în clasă se desfăşoară sub supravegherea cadrului didactic. Se 
realizează fie la începutul lecţiei (pentru a permite cadrului didactic să verifice temele pentru acasă din 
punct de vedere cantitativ), fie în timpul verificării lecţiei anterioare, fie pentru a fixa cunoştinţele predate. 
Ele se pot rezolva individual sau pe grupe de elevi. Sarcinile trebuie analizate frontal după ce elevii le-au 
rezolvat, notarea se poate face prin autoevaluare, prin evaluare în perechi (colegii de bancă îşi corectează 



 

 

reciproc modul de rezolvare). Un avantaj important îl constituie supravegherea cadrului didactic, care poate 
realiza un feed-back imediat. Aceste momente de muncă independentă, bine organizate, pot constitui 
prilejuri de a forma elevilor deprinderi de muncă intelectuală (M. Stanciu, 2003, p. 290). 

d) Tema pentru acasă este o formă de activitate independentă, asemănătoare cu cea efectuată în clasă, 
dar are în vedere obiective de mai mare amploare şi se desfăşoară în condiţiile de acasă ale elevului.  

Pregătirea temei începe chiar în clasă, unde cadrele didactice trebuie să le dea indicaţii elevilor în 
legătură cu modul de rezolvare a sarcinilor. Se pot da teme pentru acasă în funcţie de particularităţile 
elevilor, de înclinaţiile lor pentru disciplina respectivă. Se poate acorda o notă pentru modul de efectuare a 
temelor.  

e) 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). 
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. 
• Itemii obiectivi (cu răspuns închis) testează un număr mare de elemente de conţinut într-un interval 

relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare.  
Din categoria itemilor obiectivi fac parte: 
*itemii cu alegere duală  
*itemii de tip pereche  
*itemii cu alegere multiplă. 
1. 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. 
Un dezavantaj al acestui tip de item este acela că nu implică cunoaşterea de către elev a alternativei 

adevărate. Eliminarea acestui dezavantaj se poate face prin solicitarea elevului de a modifica varianta falsă 
sau prin argumentarea variantei alese. 

2. Itemii de tip pereche pun elevul în situaţia de a determina corespondenţa corectă între cuvinte, 
propoziţii, fraze, valori numerice, semnificaţii, litere, simboluri, informaţii etc.  

Elementele între care trebuie stabilită corespondenţa sunt 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. 
Instrucţiunile care preced cele două coloane se referă la criteriul sau criteriile în baza cărora trebuie 

realizată asocierea între premise şi răspunsuri. 



 

 

Itemii de tip pereche permit abordarea unui volum consistent de informaţii într-un interval de timp 
relativ redus, precum şi rapiditatea corectării şi evaluării. 

Ei nu sunt recomandaţi atunci când învăţătorul doreşte evaluarea unor rezultate ale învăţării cu 
caracter complex şi creativ. 

3. 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.  

Premisa poate fi elaborată în mai multe moduri: 
 Propoziţie completă: 
Care este partea de vorbire care înlocuieşte un nume:  
a) prenume 
b) pronume 
c) renume. 
 Premisă comună în indicaţii: 
Identificaţi adjectivele în următoarele propoziţii. Scrieţi litera corespunzătoare cuvântului subliniat, 

care este adjectiv, în spaţiul liber din faţa propoziţiei. 
......... Vesela fată a aranjat vesela pe masă. 
 A B 
........ Marea agitată era privită de marea mulţime de oameni adunată pe plajă. 
 A B 
........ O profesoară tânără a discutat cu o tânără. 
 A B 
........ Înţeleapta hotărâre luată de tineri a fost apreciată de înţeleapta satului. 
 A B 
La rândul lor, opţiunile pot fi şi ele prezentate într-o varietate de forme: 
 O listă verticală (sau orizontală) de simboluri, cuvinte sau fraze scrise după premisă. 
1. Subliniază răspunsul corect: 
În propoziţia „Voi aveţi haine noi.” cuvântul noi este: 
a) substantiv; 
b) adjectiv; 
c) pronume. 
2. Alege varianta corectă şi subliniaz-o: 
În propoziţia „Tu scrii corect.” există un pronume la persoana: 
a) I;  b) a II-a;  c) a III-a. 
3. Pune semnul X în dreptul răspunsului corect: 
În propoziţia „Voi veniţi la noi.” cuvântul noi este: 
..... substantiv;  .... adjectiv; .... pronume. 
4. Selectaţi din lista de mai jos substantivele care denumesc: 
a) acţiuni; 
b) însuşiri. 
Scrieţi pe două coloane substantivele: 
frumuseţe, emoţie, bunătate, scriere, hărnicie, tristeţe, povestirea, curaj, îngrijire, jucărie. 
În cazul acestui item, un grad superior de dificultate se poate obţine solicitând elevului să identifice 

în lista de variante răspunsul incorect, situaţie în care distractorii sunt variante de răspuns corecte. 
• Itemii semiobiectivi sunt acea categorie de itemi care solicită elevului construirea parţială sau 

totală a unui răspuns la sarcina definită în enunţul itemului.  
Utilizarea acestui tip de itemi poate încuraja elevul în aprofundarea noţiunilor învăţate, creşterea 

vitezei de operare cu acestea, a clarităţii, conciziei şi acurateţei exprimării.  
Itemii semiobiectivi au un grad mai mic de obiectivitate, dar elevul este pus în situaţia de a-şi construi 

răspunsul şi nu de a-l alege. 
Din categoria itemilor subiectivi fac parte (M. Stanciu, 2003, p. 298):  



 

 

 1. itemii cu răspuns scurt 
 2. itemii de completare 
 3. întrebările structurate   
1. 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.  

2. 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.  

3. Întrebările structurate sunt alcătuite din mai multe subîntrebări de tip obiectiv, semiobiectiv sau 
minieseu legate între ele printr-un element comun (tema ). Ele umplu practic golul între instrumentele cu 
răspuns deschis şi cele cu răspuns închis. 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. 

• Itemii subiectivi (cu răspuns deschis) sunt relativ uşor de construit, principala problemă 
constituind-o modul de elaborare a schemei de notare a acestora, cu atât mai mult cu cât această categorie 
de itemi vizează demonstrarea de către elevi în răspuns a originalităţii şi creativităţii lor, a capacităţii de 
personalizare a cunoştinţelor. 

Ei sunt în mod special recomandaţi pentru realizarea evaluării în domenii trans-, inter- şi 
multidisciplinare, date fiind particularităţile acestora, precum şi natura competenţelor generale şi specifice 
pe care şi le propun să le formeze la elevi.  

Din această categorie de itemi fac parte: 
1. itemii de tip rezolvare de probleme 
2. itemii de tip eseu. 
1. Rezolvarea de probleme sau de situaţii problematice, individuală sau în grup, constituie o 

modalitate prin care profesorul poate crea situaţii de învăţare ce dezvoltă creativitatea, gândirea divergentă, 
imaginaţia, capacitatea de transfer, de generalizare sau / şi de concretizare a informaţiilor şi procedurilor. 

2. Itemul de tip eseu pune elevul în situaţia de a construi un răspuns liber în conformitate cu un set 
dat de cerinţe; cu cât cerinţele sunt mai precis formulate şi mai explicit ilustrate în schema de notare, cu 
atât creşte fidelitatea evaluării şi notării (gradul de obiectivitate în raport cu mai mulţi evaluatori şi / sau cu 
mai multe evaluări succesive).  

Tipurile de eseuri se delimitează după două criterii: 
1. după dimensiunile răspunsului aşteptat:  
 -eseu cu răspuns restrâns (minieseul) – în care, printre cerinţele enunţului, este precizată şi 

dimensiunea maximă admisă a răspunsului aşteptat: număr maxim de cuvinte, număr maxim de paragrafe, 
număr maxim de rânduri; 

 -eseu structurat sau semistructurat – în care, prin cerinţe explicite, indicii sau sugestii, răspunsul 
elevului este organizat, structurat, orientat, ordonat; 

 -eseu liber – în care originalitatea şi creativitatea elevului se pot manifesta maximal. 
A.3. Probele practice 
Probele practice constau „în confecţionarea unor obiecte sau aparate, executarea unor experienţe sau 

lucrări experimentale, a lucrărilor în atelier sau pe lotul şcolar, efectuarea unor observaţii microscopice, 
întocmirea unor desene, schiţe, grafice etc." (Nicola, I., 1994, p.337) 

B. Metode şi instrumente complementare 
Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de 

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

Metodele şi instrumentele complementare sunt: 
3.  observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
4.  investigaţia; 
3. portofoliul; 
4. proiectul; 



 

 

5. autoevaluarea 
B.1. 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 ? 
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) 
B.2. Investigaţia 
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: 
o Strategia de rezolvare; 



 

 

o Aplicarea cunoştinţelor, principiilor, regulilor etc; 
o Acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor; 
o Claritatea argumentării şi forma prezentării. 
Cadrul didactic poate urmări produsul, procesul sau/şi atitudinea elevului. 
B.3. Portofoliul 
Portofoliul este un instrument complex de evaluare care presupune o selecţie sistematică, făcută, de 

regulă, de către elevi (dar şi de către cadrele didactice) a unor produse relevante ale activităţii elevilor 
(individual sau în grup). Portofoliul include şi rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici 
de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise şi practice, observarea sistemică a 
comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. 

Notarea se va face într-o manieră holistică pe baza unor criterii clare, care vor fi comunicate elevilor 
înainte să înceapă proiectarea portofoliului.  

Exemple:  
Fişe de lucru pentru părţile de vorbire învăţate, poezii, texte narative folosite pentru identificarea 

părţilor de vorbire învăţate; desene realizatre de ei sau ilustraţii care pot fi folosite pentru identificarea 
unor părţi de vorbire. 

 
B.4. Proiectul  
 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). 
B.5. Autoevaluarea 
Autoevaluarea ajută elevii să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, să-şi valorizeze atât 

cunoştinte, cât şi atitudini şi comportamente. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere 
în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.  

Elevul ajunge să îşi evalueze propriile capacităţi învăţând mai întâi să-şi aprecieze rezultatele în 
activitatea de învăţare. Din acest motiv, abilitatea de autoevaluare este foarte importantă pentru formarea 
la elevi a unor imagini realiste asupra posibilităţilor şi limitelor lor. Cadrul didactic va ajuta elevii să-şi 
dezvolte capacităţile autoevalutive, să-şi compare nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele şi 
standardele educaţionale şi să-şi impună un program propriu de învăţare.  

Autoevaluarea este evaluarea efectuată de către elev a ceea ce el a realizat şi/sau a comportamentului 
său. Coevaluarea se realizează de către mai mulţi elevi. 

Caracterul formativ rezultă din faptul că ea îi oferă elevului un ghid metodologic despre învăţare şi 
un instrument de motivare şi responsabilizare.  

Se pot folosi chestionare: 
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. 
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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INTRODUCERE 
 

COSTESCU SANDA ADRIANA 
 
Cea mai importantă activitate care are loc după implementarea programelor educaționale este 

evaluarea studenților. Evaluarea este un proces prin care se determină rata de realizare a obiectivelor 
educaționale pentru profesor și student. Pentru ca performanța unui elev să poată fi determinată 
corespunzător, profesorul va evalua după propriile sale criterii și amploarea schimbării comportamentul 
elevului. De fapt, evaluarea este ultimei faze a activităților educaționale ale profesorului şi complementară 
celorlalte activități ale acestuia. 

În această etapă, profesorul folosește diferite metode și tehnici pentru a măsura și evalua rezultatele 
învățării elevilor pentru a determina succesul lor în atingerea obiectivelor educaționale. În acest sens, 
profesorul determină, de asemenea, rata de succes și eșec a diferite etape ale planul de instruire. 

Tipuri de evaluare 
Evaluarea se poate face la sfârșitul unui curs de formare, care se numește evaluare finală sau 

cumulativă, care este de a determina tipul de acțiuni sau obiective finale. Cu ajutorul acestei evaluări, 
profesorul demonstrează în ce măsură elevii au atins obiectivele principale ale lecției și care sunt progresele 
lor generale. Pe lângă acest tip de evaluare, există o altă evaluare care nu se execută la sfârșit, ci în timpul 
cursului. Scopul este să învețe despre învățarea și dezvoltarea elevilor și să abordeze problemele și punctele 
slabe sociale. 

Acest tip de evaluare se numește evaluare şi dezvoltare, deoarece este implementat atunci când 
învățarea se formeaza și se dezvoltă. Folosind rezultatele acestei evaluări, profesorul poate face acest lucru 
în timp ce învățarea este încă în proces și este posibil să remedieze problemele de învățare ale elevului și 
să corecteze deficiențele metodei de predare a profesorului. 

Practici de evaluare 
Evaluare folosind teste 
In ziua de azi, o serie de teste sunt utilizate pentru evaluarea elevilor din școli, inclusiv scrise, teste 

cu răspuns scurt,teste grila și teste orale. În testele scrise elevul răspunde la întrebări cu ajutorul conceptelor 
și expresiilor sale. Testul grila constând din întrebări multiple și variate solicită testatorilor să găsească 
răspunsul corect pentru fiecare întrebare și să determine răspunsul din chestionar. 

Evaluarea folosind observarea comportamentului 
Pentru a avea o înțelegere și o înțelegere adecvată a elevului, profesorul își poate scrie 

comportamentul în diferite situații de predare și în relația cu elevii sub formă de povești sau biografii. În 
această privință, în calitate de reporter, el descrie faptele cu precizie și precizie, departe de orice prejudecăți 
pe care le-a observat. 

Evaluare folosind planuri și rapoarte 
Planurile și rapoartele furnizate de elev în activitățile de predare și învățare reflectă succesul elevului 

în obiectivele educaționale. Una dintre tactici valoroase ale cadrelor didactice este de a-i determina pe elevi 
să realizeze desene și rapoarte științifice și artistice și să prezinte rapoartele scrise și ilustrate. 

Evaluarea măsurată folosind testele de realizare academică 
Testele măsurate pot fi aplicate la performanțele unui individ, clasei, școlii sau grupului cultural în 

raport cu un grup similar. Aceste teste constau de obicei dintr-o serie de teste multiple care au un ghid 
specific de implementare care ar trebui administrat în mod egal tuturor persoanelor și grupurilor și sunt, în 
general, teste standardizate pentru diferite grupuri. 
  



 

 

AUTOEVALUAREA CA METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 
 

PROF. COSTREIE ADRIANA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, TÂRGU JIU 

 
Autoevaluarea este un demers care indeplineşte o funcţie de reglare/autoreglare a oricărui sistem,iar 

experienţa ne demonstrează faptul că atunci când demersurile evaluatoare şi/sau autoevaluatoare nu se 
produc, activitatea în cauză se dereglează până la starea în care ea încetează de a mai fi utilă.  

Cultivarea capacităţii autoevaluative devine necesară din considerente care privesc organizarea 
activităţii şcolare.  

Pentru a forma capacităţi autoevaluative am folosit mai multe proceduri cum ar fi:  
*,,notarea reciprocă,, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat;  
*,,autonotarea controlată,,-cel evaluat şi-a autoevaluat rezultatele, motivând. Am întâmpinat mari 

greutăţi la notarea reciprocă deoarece colectivul clasei este numeros, 28 de elevi,iar la un moment dat am 
fost nevoită să alcătuiesc un comitet de elevi care aveau ca sarcină formularea aprecierilor asupra 
rezultatelor colegilor supuşi evaluării; la fiecare astfel de autoevaluare aleg un alt comitet de elevi deoarece 
am observat că cei evaluaţi ,,îşi puneau pile,,negociau nota cu vehiul comitet.  

Atât în ,,notarea reciprocă,, cât şi în ,,autonotarea controlată,, am cerut elevilor să motiveze 
calificativul acordat ;la început a fost mai dificil pentru ei dar reluând acest mod de evaluare s-au obişnuit 
şi acum totul decurge foarte bine. ,,Autoevaluarea este posibilă şi necesară întrucât serveşte cunoaşterii 
(perceperii) de sine (autocunoaşterii)şi dezvoltării conştiinţei de sine(autoconştiinţei), aspecte esenţiale ce 
vor da posibilitatea,cu timpul, fiecăruia să descopere sensul propriei valori,premisă necesară oricărei 
depăşiri; o disponibilitate privită în perspectiva educaţiei permanente, care presupune angajarea individului 
nu numai în procesul propriei formări, ci şi în acţiunea de evaluare a propriei formări pentru a deveni 
capabili de autoperfecţionare”.(Ioan Cerghit,2002,p312).  

Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează crearea unei 
relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între învăţător şi elevi şi între elevi. Elevul nu se simte 
"controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi un 
element de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie. Implicarea 
elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia predareînvăţare-evaluare. 

Este recunoscut faptul că metodele moderne de evaluare constituie o alternativă la formulele 
tradiţionale a căror prezenţă domină. Alternativele oferite constituie opţiuni metodologice şi instrumentale 
care îmbogăţesc 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;  

• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, 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;  
Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 

relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate; realizează 
experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi 
probe de evaluare. Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a 
putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie 
evaluati unii in raport cu ceilalti, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea evolutia, progresul, achizitiile.  
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

DISCIPLINA RELIGIE ORTODOXĂ 
CLASA A IX-A 

 
PROF. COTÎRLĂ DANA, COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN” 

CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 
 
 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 50 de minute. 
 
PARTEA I           (40 de puncte)  
A. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: 8 puncte 
1. Rugăciunea cu buzele este mai primită la Dumnezeu decât cea făcută cu inima. A / F 
2. Sfânta Împărtăşanie se primeşte o singură dată în viaţă, după Taina Botezului. A / F 3. Dacă uneori 

Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile, este fie din cauză că nu ne-am rugat cu vrednicie, fie că pentru că 
lucrul pe care l-am cerut nu ne este folositor nouă. A / F 

4. Milostenia te poate scoate din iad.     A / F  
             
B. Completează spaţiul lacunar folosind cuvintele din paranteză: 20 puncte 
 „Atunci va zice ……………………. celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui …….., 

moşteniţi …………………….. cea ………………….. vouă de la întemeierea lumii. Căci ……………. am fost 
şi Mi-aţi dat să mănânc; ……………….. am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi ……………..; 
gol am fost şi M-aţi ………………..; ………………. am fost şi M-aţi cercetat; în ………………….. am fost şi 
aţi venit la mine”. (Mt. 25, 34-36) 

îmbrăcat, flămând, bolnav, Meu, însetat, pregătită, Împăratul, împărăţia, primit, temniţă)   
 
C. Enumeră trei învăţături moral-religioase reţinute din minunile Mântuitorului: 12 puncte 
a) __________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________ 
   
PARTEA a II-a          (50 de puncte) 
A. Pornind de la enunţul „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, şi al 

Fiului şi al Sfântului Duh”, alcătuieşte o compunere în 15-20 de rânduri în care imaginându-ţi că eşti un 
apostol al lui Hristos, prezinţi importanţa Sfintelor Taine pentru un creştin. Vei avea în vedere noţiunile 
învăţate în lecţiile despre Sfintele Taine, iar textul va cuprinde: 26 puncte 

- definirea Tainelor, 
- numărul lor, 
- necesitatea Sfintelor Taine, 
- importanţa Sfintelor Taine, 
- efectele/rolul Tainelor (minim trei Sfinte Taine),  
- folosirea unui limbaj teologic adecvat, corect, în deplină concordanţă cu învăţătura Bisericii 

Ortodoxe.    
2. Redă textul din Rugăciunea domnească căruia i se potrivesc următoarele texte biblice: 24 

puncte 
a) Cu judecata cu care judecaţi veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi vi se va măsura. 

...........................................................................................................................................................Părintele 
Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. 
...................................................................................................................... 



 

 

b)  Iată stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina 
cu el şi el cu Mine. ......................................................................................................................... 

c) Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi 
să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri . ............................................................................. 

             
 
 
MATRICEA DE SPECIFICĂȚII 
 S-au luat în considerare următoarele competenţe specifice: 
C. 1. Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea si desăvârsirea creştinilor 
C. 2. Cunoasterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine 
C. 3. Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului 
C. 4. Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură 
C. 5. Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe 
C.6. Elaborarea de scurte texte 
C.7. Comunicarea clară si corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textele studiate 
C.8. Integrarea corectă a termenilor religioşi, specifici temelor studiate, în diferite contexte de 

comunicare. 
 

 
Competenţe 
 
 
 
 
 
 Capitole 

Identificarea  
  
c2; C3,  

Compararea/ 
Clasificarea 
C1, C7 

Ilustrarea  
Exemplificarea, 
Descrierea 
C5, C6,  

Analizarea  
C1, C 3,  

Evaluarea/  
Aprecierea/ 
Interpretarea  
C.2, C7, C8 

Total 

Capitole 
Partea I      40 

Credinţa 
creştină 4 pct 4 pct 2 pct 6 pct  16 

Sfinţirea 
timpului 2 pct  5 pct   7 

Exprimarea 
învăţăturii 
creştine 

4 pct 4 pct  4 pct 5 pct 
21 

Capitole 
Partea a II - 
a 

     
50 

Credinţa 
creştină 4 pct 5 pct 4 pct 3 pct 2 pct 18 

Iisus Hristos 
– Învăţător 
şi Mântuitor 

3 pct  4 pct 4 pct 4 pct 
15 

Exprimarea 
învăţăturii 
creştine 

4 pct 4 pct  4 pct 5 pct 
21 

Total 21 17 15 21 16 90/90 

 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: COTIŞ GIANINA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1, “NARCISA”,BRĂILA 

 
 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 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;  
 

  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, LA ÎNCEPUTUL 

GRUPEI MIJLOCII (3-4 ANI) 
 

EDUCATOARE: COTOARĂ ANGELICA 
 
 Evaluarea ințială se desfășoară în primele două săptămâni din anul școlar, perioadă în care cele două 

educatoare de la grupă au posibilitatea să evalueze copiii pe tot parcursul unei zile. 
 Se întocmește o planificare riguroasă în care se stabilesc obiectivele, strategiile și materialele didctice 

care vor fi folosite. 
 După cele două săptămâni în care se adună date despre copil, atât prin activităâile din grădiniță cât 

și de la părinți toate datele se cuantifică într-un ”Raport narativ de evaluare inițială” care se transmite 
conducerii unității, se prezintă părinților la o întâlnire cu toți părinții copiilor, se îndosariază în Portofoliul 
de evaluare al copiilor, alături de Caietul de observații asupra copiilor și ”Fișa de apreciere a progresului 
individual al copilului”.  

 Raport narativ de evaluare inițială 
 Grupa mijlocie (3-4 ani)  
 Scopul evaluării inițiale:  
 Stabilirea nivelului de dezvoltare holistică a personalității copiilor la vârsta de 4/5 ani, când intră în 

grupa mijlocie, întocmirea unei planificări corespunzătoare a activităților desfășurate cu copiii grupei 
mijlocii, pe parcursul unui an școlar . 

 Argument 
 Planificarea, proiectarea și desfășurarea activităților cu copiii, pe tot parcursul anului școlar, în curs, 

se va face ținând cont de: rezultatele evaluării inițiale, de conținutul ”Curriculumului pentru Învățământul 
preșcolar”, de itemii din ” Fișa pentru apreciere a progresului individual al copilului înainte de înscrierea 
în clasa pregătitoare”, ”Scrisoarea metodică” , Tema anuală și alte noutăți apărute sau care vor apărea pe 
parcursul anului școlar în literatura de specialitate, de așezarea geografică a grădiniței, de baza materială 
de care dispune aceasta (cu preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea cesteia cu ajutorul părinților și a 
muncii noastre continue) și de structura anului școlar. 

 Obiective de referință: 
Stabilirea nivelului de dezvoltare, a fiecărui copil din grupă, la vârsta de 4 ani, la începutul anului 

scolar (al doilea an de instituționalizare); întocmirea unui ”Raport narativ de evaluare inițială” pe baza 
rezultatelor obținute de copii; completarea rezultatelor evaluării în caietul de observații; informarea 
părinților cu privire la rezultatele evaluării în mod individual și confidențial.  

 Metodele evaluării: jocul cu toate formele lui dar mai ales jocurile didactice, observația, conversația, 
fișele individuale, cubul, braistorming, turul galeriei, explozia stelară, etc. 

 Materiale didactice: truse cu jucării, seturi de jetoane, cărți, planșe, fișe individuale de lucru, hârtie, 
creioane colorate, plastelină, planșete, instrumente convenționale de lucru, calculatorul. 

 Rezultatele evaluării: le-am notat după structura fișei pentru aprecierea progresului individual al 
copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare care este structurată pe domenii de dezvoltare ale 
copilului.  

1. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale: dezvoltarea fizică ( motricitate grosieră, 
motricitate fină, dezvoltare senzorio-motorie); dezvoltarea sănătății și igienei personale (dezvoltarea 
sănătății și nutriției, îngrijirea și igiena personală, practici privind securitatea personală). 

2. Dezvoltarea socio-emoțională: interacțiune cu adulții, interacțiune cu copiii din grupă, acceptarea 
și respectarea diversității, comportamentul pro – social, conceptul de sine, autocontrolul emoțional, 
dezvoltarea expresivității emoționale. 

3. Capacități și atitudini de învățare: curiozitate și interes, inițiativă, perseverență, creativitate. 
4. Capacități și atitudini de învățare: limbaj și comunicare (ascultare și înțelegere (comunicare 

receptivă), comunicare expresivă); premisele citirii și scrierii: activitatea cu cartea, discriminare fonetică, 
asocierea sunet-literă, conștientizarea mesajului scris – vorbit, scrisul. 

5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii: relația cauză efect, rezolvarea unor probleme și 
situații, cunoștințe matematice, cunoașterea mediului. 



 

 

La fiecare domeniu am notat indicatorii adecvați vârstei copiilor (4-5 ani) și am stabilit o medie a 
nivelului de atingere a acestora.  

 Concluziile evaluarii: educatoarele (uneori și consilierii) notează concluziile la care au juns în urma 
evaluării inițiale. 

 Propuneri: în urma concluziilor educatoarele propun conținutul planificării, organizării și 
desfășurării activităților pe parcursul anului școlar. 

  
 Notă: Evaluarea inițială este ghidul educatoarelor pe tot parcursul anului școlar iar la evaluarea finală 

observă rodul muncii lor, a schimbărilor, (determinate de influența lor) petrecute în comportamentul 
copiilor. 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: COTUNA ANAMARIA 

 
De-a lungul timpului, conceptul de evaluare a suferit modificări semnificative. De la simpla verificare 

a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de către învăţător s-a ajuns la extinderea acțiunilor 
evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de învățământ, asupra proceselor de instruire, a 
durabilității cunoştințelor elevului, a calităţii curriculumului școlar și a pregătirii personalului didactic . 

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. 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. 

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. 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”. 

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

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, 2006),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. 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.  

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

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza faptul 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”. 
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Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
COTUȚIU ANA GEORGETA 

 
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. 
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. 

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; 
Exemplu: 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.)  



 

 

 
Pentru ca metodele de evaluare, fie ca sunt tradiționale sau complementare, să ofere informații 

pertinente cu privire la performanțele școlare, este necesară folosirea unor instrumente adecvate de 
evaluare, elaborarea unor probe care să servească cel mai bine obiectivelor anterior precizate (proba = orice 
instrument de evaluare, proiectat, administrat, corectat de catre profesor). 
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. PSIHOPEDAGOG. COZAC CLAUDIA-ALINA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU-JIU 

 
 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. 

 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 INITIALE, METODE, TEHNICIS SI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INITIALE 

 
COZMA MARIA-CODRUTA 

 
 Conceptul de evaluare interesează pe mulţi dintre noi, indiferent de domeniul în care ne desfăşurăm 

activitatea. Experienţa la catedră mă determină să cred că rolul unei evaluări moderne este acela de a da 
încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul didactic. Astfel, încurajarea fiecărui elev în lecţie 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, de a 
personaliza comunicarea, de a crea o atmosferă pozitivă, iar pe de altă parte de a modela elevii, adoptând 
şi experimentând metode moderne, cât mai antrenante şi mai atractive.  

 Consider că aplicarea, în activitatea la clasă, a metodelor tradiţionale cu cele alternative de evaluare 
va creşte eficienţa activităţii de învăţare, va trezi la elevi interesul pentru studiu, pasiunea de a înţelege ceea 
ce este dincolo de cuvinte, schimbându-le conduita de învăţare, formându-le valori şi atitudini positive. 

 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.  

 Astfel, 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, 
la disciplina pe care o predă, în comparaţie cu așteptările acestuia şi cu cerinţele programei şcolare, permite 
identificarea dificultaților întâmpinate de elevi în învățare. 

 Scopul final al oricărei evaluări este formularea concluziilor. Acum se poate găsi răspuns la întrebări 
precum: de ce evaluăm?, pentru ce aplicăm proba sau testul? Este necesar ca cei care iau hotărâri să 
cunoască atât rezultatele, cât şi cauzele care au determinat aceste rezultate. Evaluarea trebuie să aibă un 
caracter stimulator, să încurajeze elevul, îndemnându-l să descopere propriile valori, să se bucure de 
progresul realizat şi să îi ofere multiple posibilităţi de ilustrare a capacitatiilor şi competențelor dobândite. 

 În procesul instructiv-educativ, actul evaluării are un rol reglator prin faptul că orientează şi 
corectează predarea şi învăţarea. Realizarea permanentă a unei evaluări a procesului instructiv-educativ 
permite cunoaşterea, explicarea şi perfecţionarea rezultatelor elevilor şi chiar a proceselor de predare-
învățare care au produs aceste rezultate. 

 Strategiile, modalitățile de evaluare permit atât cadrului didactic, cât și elevului să cunoască dacă 
finalitățile propuse au fost îndeplinite 

 Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la 
începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilorEvaluarea 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. 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.  

 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.  

 La disciplina Religiei 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 face în cadrul Tainei Spovedaniei, elevul fiind ajutat să-şi 



 

 

facă o evaluare, o radiografiere obiectivă a stării lui duhovniceşti, a unui sens al existenţei sale, a relaţiei 
lui cu Dumnezeu, cu părinţii şi cu semenii, a menirii lui în cadrul Bisericii şi a societăţii. 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. COZMA NINETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRCOV, JUDEȚUL OLT 
 
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 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.  

Evaluarea este considerată o cale prin care profesorul 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.  

Metodele de evaluare sunt împărţite în două categorii: metode tradiţionale de evaluare şi metode 
alternative sau complementare de evaluare.  

Evaluarea tradiţională constată, compară şi judecă. Este aproape exclusiv centrată pe individ (elevul) 
şi apreciază conformitatea cunoştinţelor redate Avem trei categorii de metode tradiţionale de evaluare: 

- probele orale 
- probele scrise  
- probele practice 
 Evaluarea modernă evaluează indivizii în raport cu o normă. Dar această normă de referinţă, precum 

şi criteriile de apreciere sunt clar formulate, cunoscute şi de către evaluator şi de către evaluat. În plus, 
evaluarea se sprijină pe instrumente elaborate cu grijă, în funcţie de obiectul şi obiectivul evaluării.  

Metodele de evaluare moderne sunt:  
- portofoliul 
-  proiectul 
-  investigaţia 
- observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor  
- autoevaluarea 

 Tehnicile de evaluare, analizate dintr-o perspectivă curriculară, au valoarea unor procedee didactice 
integrabile în cadrul oricărei metode / strategii de instruire.  

Prin mecanismele de conexiune inversă declanşate aceste procedee stimulează perfecţionarea 
permanentă a activităţii de predareînvăţare-evaluare. Avem în vedere tehnicile de evaluare prin: 
chestionare, lucrări scrise, lucrări practice, scări de apreciere, teste de cunoştinţe, examene (vezi Nicola, 
Ioan, 1996, pag.402-407).  

Evaluarea prin teste de cunoştinţe reprezintă un procedeu integrabil în cadrul activităţii didactice în 
diferite momente ale desfăşurării acesteia. Acest procedeu valorifică un ansamblu de probe standardizate 
la nivelul: conţinutului, condiţiilor de aplicare, criteriilor etalonate pentru evaluarea rezultatelor.  

Testele de cunoştinţe, care au un caracter psihopedagogic, vizează măsurarea-aprecierea unor 
situaţii specifice procesului de învăţământ, relevante atât la nivelul dimensiunii sale structurale (plan, 
programe, manuale) cât şi la nivelul activităţii concrete de predare-învăţare-evaluare.  

În ambele cazuri, testele de cunoştinţe asigură elaborarea unor decizii de ameliorare – ajustare –
restructurare a procesului de învăţământ, în general, a activităţii didactice, în mod special.  

Aplicabilitatea testului de cunoştinţe reprezintă capacitatea acestuia de a putea fi administrat şi 
valorificat în diferite condiţii pedagogice şi sociale. Această capacitate evidenţiază importanţa: 



 

 

informaţiei testate, raportului dintre conţinutul-forma testului şi vârsta elevilor; timpului necesar pentru 
administrarea, cotarea şi interpretarea finală a testului. 

  Elaborarea testului de cunoştinţe evidenţiază importanţa itemilor care reprezintă cele mai mici 
unităţi de conţinut alese în concordanţă cu obiectivele operaţionale asu-mate conform programei şcolare. 

  Pentru realizarea unui obiectiv operaţional pot fi propuşi mai mulţi itemi sau poate fi propus un 
singur item.  

Tipurile/strategiile de evaluare pedagogică reflectă modalitatea de integrare a operaţiilor de 
măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică: 

 a) Evaluarea iniţială  

 b) Evaluarea sumativă  

 c) Evaluarea continuă/permanentă  

  Evaluarea inițială angajează operaţiile de măsurare-apreciere-decizie, la începutul activităţii de 
instruire (lecţie, capitol, semestru, an / ciclu de învăţământ), în vederea cunoaşterii nivelului 
psihopedagogic real al colectivului de elevi / elevului, exprimat în termeni de performanţe şi competenţe 
actuale şi potenţiale.  

Evaluarea iniţială realizează, două funcţii: 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 consecinţă, îndeplineşte atât o funcţie diagnostică, precum şi prognostică. 

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe.  

Ceea ce interesează nu este aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, ci 
cunoaşterea potenţialului de învăţare, a premiselor „cognitive“ şi „atitudinale“ (capacităţi, interese, 
motivaţii) necesare integrării în activitatea care urmează.  

În consecinţă, sub raportul obiectului evaluării, are caracter selectiv, indicând condiţiile în care 
elevii ar putea asimila noile conţinuturi.Uneori evaluarea iniţială poate demonstra necesitatea conceperii 
unei subsecvenţe de recuperare a ceea ce elevii nu stăpânesc satisfăcător, pentru reamintirea unor 
conţinuturi sau chiar reînvăţarea acestora.  

Funcţia prognostică se exprimă în faptul că sugerează profesorului condiţiile probabile ale 
desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor.  

Pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului următor (cel puţin sub raportul 
oportunităţii şi al nivelului lor), demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale 
elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare a procesului de instruire. 

  A gândi o acţiune înseamnă, de fapt, a stabili o manieră de a acţiona. Compararea strategiilor 
enumerate pune în evidenţă existenţa unor note comune şi a unor trăsături specifice.  

Astfel, toate aceste strategii: au ca obiect rezultatele şcolare obţinute într-un interval de timp definit; 
se realizează prin aceleaşi metode de verificare, chiar dacă alcătuirea probelor poate prezenta note 
distinctive de la o strategie la alta, sau folosirea diferitelor metode înregistează o frecvenţă diferită; 



 

 

îndeplinesc, în general, aceleaşi funcţii: constatativă, diagnostică, prognostică, ameliorativă, cu accente pe 
unele din acestea.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

ANDA CRĂCAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢINTEA, 
 BĂICOI, JUD. PRAHOVA 

MATEMATICĂ – CLASELE V-VIII 
 
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 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 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 
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. 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. 
  



 

 

 La clasele unde am aplicat evaluarea s-au constatat următoarele: 
  
 Puncte tari: 
 Majoritatea elevilor au inţeles sarcinile de lucru; elevii au lucrat indivdual; evaluează toţi elevii 

clasei; diminuează emoţiile evaluării orale; grad ridicat de obiectivitate; posibilitate de autoevaluare a 
fiecărui elev; exprimă nivelul de realizare a obiectivelor de evaluare; exprimă nivelul de achiziţii la 
începutul clasei; elaborarea în ritm propriu a răpunsurilor de către elevi. 

 Puncte slabe: 
 Imposibilitatea corectării unor greşeli, completării imediate a cunoştinţelor; elevii iau cunoştinţă de 

lacunele lucrării cu relativă întârziere; imposibilitatea de a orienta elevii, fie şi printr-o întrebare 
suplimentară, către un răpuns corect; elevii nu exerseaza acasa individual-ceea ce face sa fie derutati atunci 
cand trebuie sa rezolve singuri o problemă. 

 Modalităţi de remediere:  
 Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev; evaluarea continuă şi periodică a tuturor 

elevilor prin fişe de evaluare care urmaresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi si 
semiobiectivi ; 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; colaborarea cu dirigintele/consilier al clasei, cu Consiliul 
profesorilor clasei, dar şi cu Comitetul de părinţi ai clasei; încurajarea elevilor care fac efort pentru a 
progresa în însuşirea cunoştinţelor. 

 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. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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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, 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 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 la sfarșitul unităților de învățare ,se poate observa 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 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, 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. 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: portofoliul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, 
fişa de evaluare, chestionarul. 

 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.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. 

 

Bibliografie: 

CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 

CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 

ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 
Timişoara, Editura Mirton, 2005; 

MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 
Press, 2006; 

MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 
2010. 

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. INV.PRESCOLAR: CRACIUN AURELIA CODRUTA 
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Evaluarea initiala la grupa mica ,,Albinutele” a vizat, in primul rând, observarea capacității de 

integrare în grup și de relaționare cu educatoarea și cu ceilalți copii, precum și observarea comportamentului 
copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. Obiectivele stabilite pentru evaluarea 
inițială au urmărit nivelul la care se află copiii la intrarea în grădiniță, în ceea ce privește:  

●Dezvoltarea intelectuală – exprimarea, cunoștinîe despre mediu (culori, animale, obiecte), 
cunoștințe ce permit ințelegerea pozițiilor spațiale, cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltare al 
simțurilor (gust, văz, auz). 

●Dezvoltarea fizică –înălțime, greutate, echilibru, indică diferite părți ale corpului, execută mișcări 
simple la comandă. 

●Dezvoltare artistică – ține creionul, desenează linii (chiar și mâzgălituri), colorează, cântă. 
●Dezvoltare socio-emotionala - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viata al gradinitei, 

participarea , stabilitatea si autocontrolul in activitate, cooperarea in grupa de copii, rezistenta la efort. 
 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse si au fost selectate tinand cont de varsta mica si de 

faptul ca grupa este formata din 15 copii de trei ani, deci nu au inca cunostinte, pricepri si deprinderi 
specifice. De aceea s-a urmarit in primul rand cunoasterea mediului din care provin copiii pentru a stabili 
gradul de dezvoltare la care s-a ajuns in familie si pentru a crea acea legatura atat de importanta (mai ales 
in acest moment de debut) intre gradinita si familie. 

 Probe aplicate copiilor la primul contact cu gradinita: probe orale, practice, observarea 
comportamentului in timpul activitatilor, dialogul cu copiii, si mai putin utilizate au fost probele scrise si 
studiul produselor activitatii. 

 Probele de evaluare initiala au fost aplicate pe parcursul primelor 2 saptamani ale anului scolar, unui 
numar de 15 copii si comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

 La sfarsitul perioadei de evaluare initiala se constata ca 53,33% dintre copii (8 copii) au un 
comportament atins in ceea ce priveste adaptarea la regimul de viata al gradinitei si isi ajusteaza 
comportamentul si reactiile la circumstantele sociale, 4 copii (26,66%) manifesta un comportament in 
dezvoltare, iar 3 copii-20% au nevoie de sprijin pentru a reusi sa se adapteze si sa capete autocontrol si 
stabilitate emotionala.  

 In ceea ce priveste limbajul si comunicarea 7 copii (46,66%) au o exprimare si o pronuntie corecta, 
8 copii (53,33%) intampina greutati la pronuntarea unor sunete sau in exprimare, iar 5 copii-33,33% au 
nevoie de sprijin cand se exprima, au dificultati in pronuntie, vocabular sarac.  

 Rezultatele obtinute la dezvoltarea cognitiva arata ca 5 copii (33,33% ) sunt capabili sa inteleaga si 
chiar sa gasesca solutii pentru o ,,situatie-problema”, 8 copii (53,33% ) intampina dificultati, dar sunt 
capabili sa inteleaga si sa execute o actiune simpla, iar 7 copii (46,66%) poseda cunostinte minime si au 
nevoie de sprijin pentru a cunoaste lumea inconjuratoare.  

 6 copii (40%) manifesta capacitati si atitudini de invatare, 5 copii (33,33%) intampina greutati in 
trasarea liniilor sau colorare, iar 4 copii (26,66%) nu participa la activitatile de invatare sau la cele de joc, 
nu au deprinderea de a tine creionul in mana si necesita sprijin. 

 Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltati, isi coordoneaza suficient de bine miscarile pentru 
nivelul lor de varsta (6 copii-40% au un comportament atins, iar 8 copii-53,33% au un comportament in 
dezvoltare, iar 6 copii (40%) necesita sprijin in a respecta comenzile date de educatoare, in a merge sau 
alerga in directia indicata. 

 Rezultatele evaluarii initiale asigura datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
elaborarea unei planificari a activitatilor instructiv-educative care sa tina cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care sa formeze copiilor priceperile si deprinderile de baza, 
necesare integrarii active in activitatea educationala din invatamantul prescolar. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE, METODE, TEHNICI SI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INITIALE LA 

DISCIPLINA RELIGEI, CULTUL CRESTIN ORTODOX 
 

CRAIU CLAUDIU-COSTEL 
 
 In cadrul orelor de Religie ortodoxă, creativitatea elevilor trebuie cultivată prin excelenţă, profesorul 

fiind cel care le stimulează dorinţa de a pune în practică zilnic învăţăturile de credinţă, regulile morale, 
cunoaşterea tradiţiilor şi a evenimentelor religioase ale Bisericii Ortodoxe. Astfel, elevii dobândesc 
deprinderi şi obişnuinţe spirituale, care îi ajută să devină mai buni, mai responsabili şi mai respectuoşi. 
Urmând exemplul Sfinţilor Părinţi, cea mai importantă moştenire pe care o putem dărui copiilor noştri este 
educaţia: „A educa înseamnă a purta de grijă de copii şi tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi 
buna cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în 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; artă mai mare decât educaţia nu există, pentru că toate artele aduc folos pentru lumea 
de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare” (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
Astfel, prin acest Ghid ne dorim ca lecţiile de Religie ortodoxă să fie mai plăcute elevilor, iar pentru aceasta 
se impune folosirea metodelor moderne de predare şi evaluare, neexcluzând metodele şi procedeele 
tradiţionale. Astfel, între metodele folosite se va evidenţia metoda ciorchinelui, a cvintetului, a cubului, a 
jocului de rol, precum şi portofoliul şi referatul. Profesorul va deveni un mediator, iar lecţiile, experienţe 
de învăţare prin stimularea imaginaţiei şi creativităţii elevilor, spre înaintarea lor spre idealul vieţii creştine 
reprezentat de atingerea asemănării cu Dumnezeu prin virtuţi. În realizarea lecţiilor de recapitulare finală 
vom avea în vedere o serie de exerciţii stimulative, care să cultive creativitatea şi imaginaţia elevilor. 
Evaluarea face parte din procesul instructiv-educativ, având ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de 
cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor elevilor, oferind o imagine şi asupra competenţelor şi 
aptitudinilor profesorului. Evaluarea este un proces complex ce presupune o pregătire temeinică a 
personalului didactic, de conducere şi de predare, ca şi a celui din sistemul de îndrumare. După opinia lui 
Jean Vogler „se evaluează peste tot şi totul, iar educaţia nu a scăpat acestui val!”.  

 Importanţa evaluării constă în faptul că:  
 -în funcţie de rezultatele ei, profesorul poate să regleze şi să amelioreze activitatea didactică;  
-în ceea ce-i priveşte pe elevi - în urma ei aceştia vor afla modul în care au lucrat şi ce mai au de făcut 

pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele obţinute; 
- evaluarea 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.  

 Perioadele în care se face evaluarea sunt cuprinse în planificările calendaristice unde evaluarea are 
obiective clar definite şi moduri eficiente de investigare a rezultatelor şcolare pentru fiecare elev şi pentru 
conţinuturile care vor fi evaluate. La disciplina Religiei 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 face în cadrul Tainei Spovedaniei, elevul fiind ajutat să-şi facă o evaluare, o 

radiografiere obiectivă a stării lui duhovniceşti, a unui sens al existenţei sale, a relaţiei lui cu Dumnezeu, 
cu părinţii şi cu semenii, a menirii lui în cadrul Bisericii şi a societăţii.  

Exigenţele evaluării:  
1. Lărgirea acţiunii de evaluare de la obiectivele tradiţionale (verificarea şi aprecierea rezultatelor) la 

evaluarea procesului care a condus la diferite rezultate.  
2. Observarea unor indicatori, alţii decât achiziţiile intelectuale, precum personalitatea elevilor, 

conduita elevilor şi a oamenilor din comunitatea de unde aceştia provin.  
3. Diversificarea metodelor şi procedeelor de evaluare şi optimizarea contextualizării acesteia la 

situaţii didactice concrete. 



 

 

 4. Centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative. 
Estimarea şi notarea rezultatelor şcolare se constituie într-un proces ce angajează mai mulţi parteneri 
educaţionali: elevul, profesorul, părinţii.  

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. 

Prin strategie înţelegem o acţiune ordonată în vederea atingerii unui scop. Strategiile de predare–
învăţare definesc metodologiile generale care facilitează predarea şi însuşirea cunoştinţelor, formarea 
deprinderilor precum şi a unor trăsături comportamentale. Procedeele de evaluare permit o anumită 
clasificare a strategiilor de evaluare în funcţie de cantitatea de cunoştinţe evaluate şi în funcţie de perioada 
de timp la care se raportează evaluarea. Strategiile de evaluare definesc procedurile de verificare, de 
măsurare, de estimare şi apreciere.  

Ele rezultă din modul de integrare a evaluării cu predarea şi învăţarea. În funcţie de perioadele de 
evaluare: iniţială, curentă şi sumativă/finală. 

 a) evaluarea iniţială: 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.  

 b) evaluarea curentă: Acest tip de evaluare se face în timpul secvenţei de instruire prin metodologii 
de ascultare orală, de verificare scrisă şi teze.  

 c) Evaluarea finală: Se realizează la sfârşitul unei perioade de studiu mai lungi (la sfârşit de semestru 
sau de an şcolar).  

 a) evaluarea formativă (continuă): se conturează în efectul său reglator pe care îl produce, te ajută să 
ştii unde te afli, ca să ştii ce ai de făcut, conduce la obiectivitate şi seriozitate în aprecierea şi constatarea 
stării morale şi duhovniceşti a tinerilor (portofoliu de evaluare continuă). 

 b) evaluarea normativă (cumulativă sau sumativă): Evaluarea normativă se realizează la finalul unei 
etape de instruire, semestru, an şcolar, ciclu de studii în vederea obţinerii unui bilanţ al performanţelor 
elevilor pe o perioadă delimitată. Clasificarea elevilor: examenul de bacalaureat/ concursuri şcolare. La 
religie: olimpiade/ concursuri şcolare/ examene de admitere la Seminariile Teologice. Procedeele de 
evaluare permit o anumită clasificare a strategiilor de evaluare în funcţie de cantitatea de cunoştinţe evaluate 
şi în funcţie de perioada de timp la care se raportează evaluarea.  

1. Verificarea curentă: se realizează pe parcursul instruirii în mod individual sau colectiv. (profesor, 
familie şi preotul paroh, pe parcursul orelor de curs, dar şi în afara acestora).  

2. Verificarea orală se poate aplica individual, pe grupe de elevi sau frontal. 
 3. Verificarea scrisă: - după parcurgerea unuia sau mai multor capitole (forme: extemporal, teză, test, 

chestionar, temă pentru acasă, referat).  
 Testele docimologice se realizează sub forma unui set de întrebări (itemi). 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.  

4. Clasificarea testelor docimologice elaborate de profesori:  
a) în funcţie de momentul evaluării: 
 1. teste iniţiale (se dau la începutul anului şcolar, semestrului, sau când profesorul preia o clasă de 

elevi) 
 2. teste de progres (se dau în mod curent şi periodic, pentru ca profesorul să evidenţieze progresul 

făcut de elevi)  
 3. teste finale (se dau la sfârşitul unui capitol, semestru sau an şcolar); 
 b) în funcţie de modul în care profesorul aşteaptă să primească răspunsul: 
 a. teste cu itemi închişi, care presupun răspunsuri binare (corect-greşit, adevărat-fals, da-nu) 

răspunsuri cu alegere multiplă (un enunţ 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 corespondenţe între elementele date);  



 

 

b. teste cu itemi deschişi, care presupun din partea elevilor construirea unor răspunsuri logice la 
întrebări, completarea propoziţiilor lacunare, elaborarea unor eseuri. 

 Educaţia religioasă este una dintre problemele de substanţă atât din perspectiva misiunii Bisericii în 
lume, cât şi din perspectiva politicii educaţionale actuale. 
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, CRÂNGUREANU SIMONA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU 
 
 Stabilirea nivelului de pregătire al elevilor ,la începutul unei activităţi, se face cu ajutorul evaluării 

inițiale .Se folosește atât pentru detectarea potenţialului de instruire (instruibilitatea), căt și pentru 
detectarea potenţialului de dezvoltare și de educare (educabilitatea). 

 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program pentru a cunoaște potențialul de învățare 
al elevilor, pentru a determina în ce măsură aceștia sunt apți să se integreze cu șanse de reușită în noul 
program. 

 Atât profesorul, cât şi elevul, are posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) . 

Evaluarea iniţială este realizată pentru determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă 
premise ale asimilării noilor conţinuturi şi formarea unor competenţe noi; 

 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 aspecte care necesită să fie corectate sau 
îmbunătăţite.  

 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. 

Se stabilește un punct de plecare care servește drept reper la evaluarea progresului şcolar. 
 Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare. 
 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 predictivă.Iniţială sau de pornire 
 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.  

 Premerge activitatea educativă în care sunt angajați elevii, devine indispensabilă pentru a stabili dacă 
elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile noilor ani de studiu. 

 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, permițând elevului și profesorului să-ți formeze o 
reprezentare cât mai corectă asupra situației. 

 
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE- METODE ŞI TEHNICI 
 

PROF.INV.PRIMAR CREANGA LUCIA 
LIC.TEHN,,ION CREANGA’’PIPIRIG 

 
 Evaluarea este o activitate ptrin 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 este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre 
starea, funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem, activitate a cărei specialitate este 
conferită de următoarele caracteristici: 

 Orientarea spre scop 
 Atitudine metodologicăâexistenţa unor criterii 
 Secvenţa de interpretare 
 Înregistrare şi comunicare 
 Efect retroactiv (P. Lisievici, 1992) 
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. 
Fucţiile evaluării: 
g) Identificarea sau verificarea achizi’iilor şcolare 
h) Perfecţionarea şi regularizarea căilor de fromare a indivizilor, identificarea celor mai facile şi mai 

pertinente căi de instrucţie şi educaţie 
i) Sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflaţi în formare 
Tipuri de evaluare: 
i) După momentul evaluării: iniţială, continuă, periodică, finală 
j) După provinienţa evaluatorului: internă şi externă 
k) După ritmul evaluării: punctuală, continuă 
l) După obiectivul evaluării: predictivă, formativă 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

permiselor 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. 

 Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt 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 şi să înţeleagă 
importanţa evaluării. 

 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 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. 

 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. 
  



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CREȚ ILEANA 

PROF. ÎNV. PRIMAR PESCARU IRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU, BUCUREȘTI 

 
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 înlăturate 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, este bine cunoscut 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. 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 conținuturilor 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 învățării. 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 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. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 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 de confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate.  
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STRATEGII DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CREȚU MĂRIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 

JUDEȚUL BACĂU 
 
 Evaluarea reprezintă 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. (Dicţionar de termeni pedagogici, S. Cristea) 

 Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de obiective ale evaluării presupun 
conceperea şi aplicarea unor strategii diferite. Metodele şi tehnicile de evaluare permit o anumită clasificare, 
dacă plecăm de la două repere principale: cantitatea de informaţie sau experienţă încorporabilă de către 
elevi şi axa temporală la care se raportează verificarea. 

În funcţie de primul criteriu: 
-evaluarea parţială - când se verifică elemente cognitive sau comportamentale secvenţiale (prin 

ascultarea curentă, extemporale, probe practice curente);  
-evaluare globală – când cantitatea de cunoştinţe şi deprinderi este mare, datorită cumulării acestora 

(prin examene şi concursuri). 
În funcţie de perspectiva temporală, putem identifica: 
-evaluarea iniţială care se face la începutul unei etape de instruire (prin teste docimologice, 

concursuri etc.) 
-evaluarea continuă care se face în timpul secvenţei de instruire (prin tehnici curente de ascultate şi 

teze) 
-evaluare finală care se realizează la sfârşitul unei perioade de formare (prin examene, de pildă). 
Prin coroborarea celor două criterii se poate ajunge la o altă clasificare:  
-evaluarea cumulativă sau sumativă; 
-evaluarea continuă. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire, este necesară şi asigură o 

pregătire optimă a unui nou program de instruire.  
 Evaluarea iniţială este de o importanţă decisivă pentru eficienţa întregului proces de învăţământ 

întrucât oferă o sursă utilă de informaţii pentru definirea obiectivelor procesului de învăţământ ce se 
proiectează, asigurând continuitatea pregătirii. 

 Evaluarea formativă se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic şi are ca finalitate 
remedierea erorilor săvârşite de elevi.  

 Evaluarea sumativă sau ,,certificativă” este în corelaţie cu evaluarea formativă şi se realizează la 
sfârşitul perioadei de instruire, echivalând cu ,,calculul final al succesului”.  

Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt orale, scrise şi practice. 
Verificările orale constau în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 

cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Dintre avantajele 
acestei metode: se realizează o comunicare deplină între profesor şi elev; feedbackul este mult mai rapid; 
dezvoltă capacităţile de exprimare la elevi. Dezavantaje: starea de moment a profesorului, gradul diferit de 
dificultate al întrebărilor, starea psihică a educaţilor periclitează obiectivitatea ascultării; nu toţi elevii pot 
fi evaluaţi, ascultarea fiind realizată prin sondaj. 

Verificările scrise apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în lucrări de control sau teze. 
Avantaje: elevii au şansa să-şi prezinte achiziţiile educaţiei fără intervenţia profesorului; anonimatul 
lucrării, uşor de realizat, facilitează o mai mare obiectivitate în notare; posibilitatea evaluării unui număr 
mare de elevi într-un timp de timp delimitat; raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare, constituit 
lucrării scrise; avantajarea unor elevi timizi sau care se exprimă defectuos pe cale orală etc. Dezavantaje: 
feedbackul este mai slab decât în cazul verificării orale (unele erori nu pot fi eliminate operativ prin 
intervenţia profesorului). 

Examinarea prin probe practice se realizează la o serie de discipline specifice şi vizează identificarea 
capacităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor dobândite, a gradului de încorporare a unor priceperi şi 
deprinderi, concretizate în anumite suporturi obiectuale sau activităţi materiale. 



 

 

Metode complementare de evaluare: referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, observarea 
sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor, autoevaluarea. 

Tehnici de notare: 
Aprecierea şcolară, ca atribuire a unei judecăţi de valoare, se face fie prin apel la anumite expresii 

verbale, fie prin folosirea unor simboluri (aprecierea prin simboluri). Aprecierea verbală are rol 
dinamizator, orientând activitatea de învăţare a elevilor. Aprecierea rezultatelor şcolare se concretizează 
de cele mai multe ori prin notare.  

Dintre sistemele de notare amintesc: notarea numerică – prin folosirea cifrelor, notarea literală, 
notarea prin calificative, notarea prin culori. 

Nota este definită ca „aprecierea sintetică ce traduce evaluarea unei performanţe în domeniul 
învăţământului”.(G. De Landsheere)  

Nota îndeplineşte mai multe funcţii: 
-rol de informare pentru elevi, părinţi şi profesori; 
-rol de reglare a procesului de învăţare; 
-rol educativ, datorită interiorizării aprecierii; 
-catalizator al unui nivel optim al aspiraţiilor elevului; 
-rol terapeutic, dinamizator pentru anumite cazuri- prin acordarea de puncte „ în plus”; 
-rol patogen, întrucât nota induce stres şi disconfort psihic la elev, mai ales în situaţiile de insucces. 
Teoria şi practica evaluării prezintă unele modele de notare: notarea prin raportare la grup, notarea 

prin raportarea la standarde fixe şi notarea individualizată. 
Testul docimologic           În sens 

larg, testul reprezintă o probă bine definită ce implică îndeplinirea unor sarcini identice pentru toţi subiecţii 
de examinat, în conformitate cu o strategie precisă. Marele avantaj al folosirii testelor este că sistemul de 
raportare valorică este unic. 

Modalităţi de de formare şi educare a spiritului de evaluare obiectivă: 

*autocorectarea sau corectarea reciprocă; 

*autonotarea controlată; 

*notarea reciprocă; 

*metoda de apreciere obiectivă a personalităţii. 
 
BIBLIOGRAFIE 
Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 

1997; 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR. CRINA - VALENTINA TRUȚA 
LICEUL TEORETIC „EUGEN PORA” CLUJ-NAPOCA 

 
 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”. 

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 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. 

 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 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. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 

  



 

 

,,EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR” 
 

EDUCATOARE CRIȘAN LAURA ELENA 
GRĂDINIȚA PP NR 7, DEVA 

 
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 măsurări sau aprecieri subiective. M. Albu înțelege prin 
evaluare „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”.35  

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).36 

După modul de integrare în desfășurarea procesului didactic se disting: 
 a) Evaluarea inițială este făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al preșcolarilor la 

începutul anului școlar(ciclu de învăţământ, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), inclusiv 
condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Pentru completarea acestora și pentru cunoașterea 
faptului dacă preșcolarii stpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținutului programului 
care urmează, este utilă evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai ales prin probe scrise. 

 b) Evaluarea cumulativă (sumativă) este realizată prin verificări parțiale, efectuate de obicei la 
intervale regulate de timp și o estimare globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general 
corespunzătoare trimestrelor, semestrelor sau anului școlar. Ea realizează un sondaj atât în ceea ce-i privește 
pe elevi, cât și în ce privește eficiența profesorilor, a planurilor și programelor școlare, a metodelor 
pedagogice folosite. Această formă de evaluare nu însoțește procesul didactic secvență cu secvență și, în 
consecință, nu permite ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate, de regulă, pentru seriile 
viitoare de elevi. 

 c) Modelul evaluării continue (formative) înlătură neajunsurile amintite. El presupune verificarea 
rezultatelor pe parcursul întregului proces didactic și se realizează pe secvențe mici. 

 De asemenea, modelul formativ își propune să evalueze performanțele tuturor elevilor privind 
întregul conținut esențial al materiei parcurse în secvența respectivă. Verificându-i pe „toți” din „toată 
materia”, acesta permite cunoașterea după fiecare secvență de instruire a efectelor acțiunii, identificarea 
neajunsurilor, a punctelor critice și, în consecință, adoptarea unor măsuri de recuperare față de unii elevi și 
de ameliorare a procesului în ansamblul său. Sub aceast formă evaluarea se constituie ca mijloc eficace de 
prevenire a situațiilor de eșec 

 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 particularitățile persoanelor supuse unor asemenea acte. 

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 
*Evaluarea iniţială: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. 
*Evaluarea formativă: observare curentă a comportamentului şcolar al preșcolarului, 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. 
 Metoda de evaluare orală 
Este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe grupe de preșcolari. Principalul 

avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului, în cadrul căruia educatoarea 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, educatoarea îi 
poate cere elevului să-şi motiveze răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot ea îl 
poate ajuta cu întrebări suplimentare atunci când se află în impas. 

 
35 1 An. Inst. de Ist. „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. VI, 2008, p. 7–42  
36  I. Jinga, I. Negreț-Dobridor, Inspecția școlară și desingn-ul instrucțional, București, Edit. Aramis, Secțiunea I, cap. C (Evaluarea), p. 71. 



 

 

Un dezavantaj este dificultatea de a selecţiona, pentru toţi preșcolarii 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 întreaga grupă supusă verificării. 

 Metoda de evaluare scrisă 
Este utilizată sub diferite forme: teste, fișe de lucru individuale, desene, picturi, schițe. 
Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor (ca întindere şi ca dificultate îndeosebi) 

pentru elevii supuşi evaluării, cât şi posibilitatea de a examina un număr mai mare de preșcolari în aceeaşi 
unitate de timp. Ea îi avantajează pe preșcolarii emotivi şi-i pune la adăpost pe educatorii tentaţi să evalueze 
preferenţial prin metoda orală. 

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. 

 Metoda de evaluare practică 
Le permite 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 educaţia fizică, unde există 
baremuri precise, la lucrările de la sectoare 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, sau la activitățile practice sau gospodărești. 

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. 

 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. Studii internaţionale de profil menţionează că 
aplicaţiile N.T.I.C „au fost experimentate în toate etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, 
prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990) 

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare, iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte. 

 Alte metode de evaluare 
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. 
Menţionăm câteva, întâlnite des, în activitatea cadrelor didactice : observarea, referatul, eseul, fişa de 

evaluare, chestionarul, investigaţia, proiectul, portofoliul, disertaţia/lucrarea de diplomă. 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: CRÎȘMAR CARMEN-MARIA 
ȘCOALA PRIMARĂ VĂȘCĂUȚI 

 
 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”. 

 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)  

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 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. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CRÎȘMAR ECATERINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VĂȘCĂUTI 

 
Viaţa stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 

exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Învăţământul preşcolar se află, ca şi celelalte trepte de 
învăţământ, într-un dinamic proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest 
domeniu. Dar cum orice reformă trebiue să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi. Statutul şi importanţa evaluării la preşcolari ’’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)  

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 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; 
La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoaşterea fiecărui copi. 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 5 
cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor 

Funcţiile evaluării preşcolarului  
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 

transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul 2 educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională).  

Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 
se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 



 

 

nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ED. CRISTEA ALEXANDRA-  

G.P.N. STEP BY STEP CĂSUȚA FERMECATĂ 
POIANA VĂRBILĂU- PRAHOVA 

 

 
 Pentru noi profesorii, chiar și de învățământ preșcolar, evaluarea reprezintă o parte importantă în 

procesul instructiv- educativ. Evaluarea este actul didactic complex, ce urmărește măsurarea cunoștințelor, 
valoarea, performanțele și eficiența copiilor de vârstă preșcolară, oferind totodată soluții pentru 
perfecționarea procesului de pre-dare. Evaluarea determină și în ce masură au fost atinse obiectivele 
propuse anterior. Se cu-nosc trei forme de evaluare folosite pe parcursul anului școlar: evaluarea inițială, 
evaluarea continuă și evaluarea sumativă. 

 Evaluarea inițială, presupune stabilirea nivelului de cunoștințe, priceperi și deprinderi pe care 
preșcolarul le are. Pe baza evaluării inițiale, am putut stabilii nivelul de cunoștințe, cât de dezvoltat este 
vocabularul, experiențele personale, dezvoltarea psiho- motrică, concepția des-pre lume și valorile ei, 
urmând ca viitoarele activități de predare- învățare să fie centrate pe copil, pe nevoile și necesitățile acestuia 
și pe particularitățile de vârstă. 

 Evaluarea continuă, se ralizează pe parcursul anului, după fiecare unitate de învățare și are ca scop 
verificarea preșcolarilor asupra conținuturilor predate. Această evaluare permite educatorului să stabilească 
eventualele lacune și-l determină să adopte măsuri de ameliorare a procesului de învățare.  

 Evaluarea sumativă se realizează la finalul anului școlar și se întinde pe parcursul a două săptămâni. 
Are ca scop cunoașterea nivelului real de stăpânire a cunoștințelor, după parcur-gerea unor perioade de 
instruire. Această evaluare îndeplinește funcție pedagogică prioritar cumulativă, cu resurse formative 
limitate la momentul desfășurării activității didactice. Eva-luarea finală trebuie considerată, în contextul în 
care acest lucru este posibil, punct de plecare pentru o nouă evaluare inițială și o sursă pentru perfecționarea 
activităților viitoare. 

 În procesul evaluării, indiferent de natura ei, sunt folosite anumite metode și tehnici tradi-ționale, 
alternative sau interactive, având ca scop obiectivitatea evaluării și posibilitatea de a prevedea rezultatele 
obținute în urma verificărilor efectuate. Metodele de evaluare, indife-rent de natura lor, sunt adaptate 
fiecărui nivel de învățământ, în cazul de față, învățământului preșcolar. 

 Din metodele tradiționale folosite în grădiniță, menționez metoda observației, care constă în 
consemnarea datelor despre copil și a evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea lui, în caietul de 
observații. Situațiile și faptele scrise în caiet, pun mai ușor în evidență aspectele evolutive sau involuțiile, 
stagnările și regresele, care odata acumulate obligă educatoarea să intervină în ameliorarea lor. 

 O altă metodă tradițională este cea a consemnării progresului școlar al copiilor și reprezintă o metodă 
comparativă. Pentru aceasta există o fișă pentru aprecierea progresului individual al copiilor, în care 
educatoarea completează nivelul de cunoștințe dobândite de copil, în forma unor comportamente 
observabile, notate cu NS( necesită sprijin), CD( comportament în dez-voltare) și CA( comportament atins).  

 Metode și tehnici de evaluare tradiționale le reprezintă și probele scrise( fișele cu sarcini de 
rezolvare), probele orale( de tipul citește, recunoaște, reproduce) și probele practice( de tipul lipește, 
așează, execută). 

 Ca metode altenative de evaluare avem lucrările practice, portofoliile copiilor, aprecierile verbale, 
autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și muzicale. Nu sunt excluse nici metodele interactive de fixare 



 

 

și evaluare a cunoștințelor, cum sunt: turul galeriei, pălăriile gândi-toare, diagrama Venn, metoda cubului, 
scaunul povestitorului, ghicitorile și posterul. 

 Promovarea și practicarea unei educații centrate pe copil este posibilă doar în condițiile unei 
cunoașteri complete a personalității acestuia. Prin urmare evaluarea este parte a proce-sului educativ și se 
poate realiza prin metodele și tehnicile mai sus menționate. Educatoarea trebuie să adapteze aceste metode 
în funcție de nevoile, vârsta și personalitatea grupei de copii. Consider eficiente aceste metode, pentru că 
pot fi folosite în diferite scopuri, iar o diversificare adecvată va determina rezultate productive și interes 
din partea preșcolarului. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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COM. VIDRA, JUD. ILFOV 

 
 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. 

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. 

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 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. 
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 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. 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:  
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; 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994  

  



 

 

EVALUAREA ÎN ACTIVITĂŢILE INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

 

PROF. PENTRU ÎNV. PREȘCOLAR: CRISTEA LUCREȚIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VLĂDENI/DÂMBOVIȚA 

 

Evaluarea didactică este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii mintale şi acţionale, 
intelectuale, atitudinale, afective în cadrul căruia se precizează: 

• Conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
• În ce scop şi în ce perspectivă se evaluează; 
• Când se evaluează, condiţiile în care se desfăşoară activitatea de evaluare 

 (instrumentele şi procedurile de evaluare); 

• Pe baza căror criterii se evaluează; 
• În ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile . 

Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ-educativ, cu 

 finalităţi de perspectivă, 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. 

 Formele de evaluare utilizate în grădiniţe sunt: 

- Evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului generalal dezvoltării 

 Copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale 
preşcolarităţii; 

- Evaluarea continuă (sau de progres) pe care o regăsim în derularea tuturor 

 activităţilor curente din cadrul grădiniţei şi care operează în diverse 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 prin trecerea de la o sarcină la alta; 

-a recompensării succeselor pe care copiii le obţin în învăţare prin formule de genul: „Bravo!”, 
„Foarte bine!” etc.; 



 

 

-a atitudinilor de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare 
prin formule de genul: „Se poate şi mai bine!”, „Mai încearcă o dată!”; 

- Evaluarea sumativă (sau cumulativă) intervine, de obicei, la capătul unei  

componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai mare de timp sau la sfârşit de semestru – 
când se revizuiesc cunoştinţele, deprinderile, abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al 
întăririi şi stabilizării noilor comportamente achiziţionate. 

 Întreg demersul evaluativ prezentat se realizează pornind de la evaluarea inițială cu ajutorul unor 
metode adaptate, desigur, strategiilor didactice specifice învăţământului preşcolar şi care, în sinteză au la 
bază: 

 Metoda observaţiei – constând în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise, directe cu valoare 
evaluativă sau în consemnări în scris a unor date din a căror sinteză se poate realiza un tablou complex al 
evoluţeie dezvoltării copilului. 

 Un instrument de lucru util şi uşor de folosit de către cadrele didactice care lucrează cu 
preşcolarii este Caietul de observaţii asupra copiilor. Acest caiet este structurat pe mai multe capitole 
pentru a avea o imagine globală despre copil. 

 Metoda consemnării grafice a preferinţelor. Este o metodă care permite prelucrarea şi 
interpretarea datelor obţinute despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, a preferinţelor 
copilului, dar şi a domeniilor în raport cu care el întâmpină dificultăţi. 

 În acest scop devine extrem de util a se realiza modele grafice simple pentru fiecare copil, în 
cadrul cărora să se remarce – la sfârșitul perioadei de evaluare– tipurile de activităţi la care el a participat 
activ ori, dimpotrivă, faţă de care manifestă interes scăzut sau chiar dezinteres. 

  
  



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CRISTODULO FLOAREA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPU DEALULUL, JUD GORJ 

 
Evaluarea rezultatelor școlare reprezintă activitatea ce se desfășoară în urma acțiunilor de învățare 

după ce a fost efectuată instruirea pedagogică. Evoluția evaluării, chiar și la nivelul învățământului primar, 
a fost influențată de diverse teorii care au evoluat astfel: 

• evaluarea comparativă realizată în scopul clasificării elevilor după reușita școlară pentru acordarea 
unor diplome; 

• evaluarea criterială permite elevilor clasificarea lor în raport cu atingerea obiectivelorpropuse și 
găsirea unor soluții de ameliorare; 

• evaluarea corectivă oferă informații suplimentare elevului în funcție de dificultățile de învățare 
constatate pentru a-i facilita învățarea; 

• evaluarea conștientizată oferă elevului privilegiul de a participa activ la propria-i dezvoltare fiind 
conștient de lacunele educaționale acumulate în urma procesului de instruire didactică.  

Din perspectiva profesorului, evaluarea trebuie realizată: 
• la începutul activității didactice (evaluarea predictivă) cu scopul diagnozei cunoștințelor deținute 

de elevi și a capacităților solicitate pentru asimilarea noilor achiziții și adaptarea demersului didactic la 
posibilitățile de învățare ale elevilor; 

• pe parcursul programului de învățare (evaluarea formativă) cu scopul de apreciere exactă a calității 
achiziților dobândite și reglarea activității didactice după nevoile elevilor; 

• la finalul activitătii didactice, desfășurate în urma unei unități de învățare, a unui capitol sau a 
anului școlar (evaluarea finală), cu scopul de a estima calitatea învățării, obiectivele și scopurile propuse. 

Din perspectiva elevului, învățătorul este cel care orientează și dirijează activitatea de învățare a 
acestuia, evidențiază ce trebuie învățat, cum trebuie învățat, formându-i acestuia un stil de învățare. În felul 
acesta se elimină surprizele neplăcute pentru elev și îl transformă pe acesta în subiect al propriei lui formări. 

În evaluarea predictivă a elevilor, în raport cu învățarea, se are în vedere cunoașterea gradului de 
îndeplinire a sarcinilor școlare, de atingere a obiectivelor propuse pentru desfășurarea activității. Sunt 
conștientizați elevii cu privire la activitatea lor de învățare care corespunde scopurilor și cerințelor stabilite 
de societatea în care își vor desfășura activitatea mai târziu când vor deveni adulți, de relația față de sine și 
de formarea unei imagini despre sine cât mai corectă. Prin însușirea temeinică a cunoștințelor, priceperilor 
și deprinderilor, prin repetarea, sistematizarea și consolidarea lor se clarifică achizițile, se completează 
golurile în cunoștințele elevilor și abilitățile lor devin mai temeinice.  

Pentru stimularea activității de învățare este nevoie de angajarea elevilor într-o activitate susținută. 
Experiența școlară arată că tonusul este dat de procesul de evaluare care îi angajează pe elevi într-un efort 
mental și fizic cu efecte pozitive în dezvoltarea personalității; îi motivează față de învățare, formează o 
atitudine favorabilă față de școală și de obligațiile școlare; influențează dezvoltarea intelectuală formând 
deprinderile și obișnuințele de muncă intelectuală, iar în plan volițional și afectiv contribuie la formarea 
perseverenței, a capacității de a lucra sistematic cu tenacitate, cu rolul de a se adapta la cerințele vieții 
școlare și profesionale. 

Activitățile evaluative formează capacități și atitudini de autoevaluare, depistează dificultățile de 
învățare, produc efecte în relețile interpersonale de grup, contribuie la întărirea școlii cu familia, iar în 
cadrul comunității locale se fac cunoscute eficiența investițiilor efectuate în domeniul educațional 
permițând adaptarea și îmbunătățirea masurilor la acest nivel. 

 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

PROFESOR- MIRELA CRIVINANȚU 
 
 ,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.” 
Nelson Mandela 
 
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 educația timpurie-2019 prefigurează printre 
tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului de 
evaluare. La începutul fiecărui an şcolar, primele două-trei săptămâni (de regulă, până în jurul datei de 1 
octombrie) sunt rezervate culegerii de date despre copii (evaluării iniţiale). Educatoarele vor observa copiii 
în timpul diferitelor momente ale programului zilnic şi vor dialoga atât cu părinţii, cât şi cu copiii, în vederea 
obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la dezvoltarea psiho-fizică şi nivelul de 
cunoştinţe şi deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. Toate aceste informaţii pot fi consemnate în 
Caietul de observaţii a copiilor sau în Fișa de apreciere a progresului şi vor sta la baza elaborării 
Caracterizării grupei şi, ulterior, a planificării calendaristice anuale. 

 În acest sens evaluarea inițială este 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. Acestea au fost 
corelate cu indicatorii specifici grupei mijlocii (37-60 luni ) din Reperele fundamentale privind învățarea și 
dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 ani ( RFÎDTC).  

Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale cel mai utilizat este 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, pictura,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. Progresul copilului trebuie în permanenţă monitorizat, comunicat şi discutat cu familia 
acestuia. Implicarea părinţilor, ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi, se poate realiza prin activităţi 
comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii informale, individuale, periodice 
sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al copilului, prin analiza agendei de 
comunicare cu părinţii, prin scrisori tematice etc.  

Cadrul reformator al învăţământului actual cuprinde şi noul curriculum pentru educația timpurie 
gândit în spiritul aplicării metodei proiectelor. Acţiunile educative întreprinse satisfac nevoia de cunoaştere 
a copilului, vin în sprijinul formării personale, a dezvoltării unor comportamente, abilităţi pe care le poate 
utiliza singur oricând are nevoie. O analiza comparativă între tradiţional şi modern arată că majoritatea 
schimbărilor constau în faptul că îl plasează pe copil în procesul educativ. Descifrarea, organizarea şi 
aplicarea metodelor noi este un proces care transformă activitatea didactică în una cooperantă, modernă 
flexibilă, accesibilă ,plăcută, democratică. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea să 
conştientizeze şi să respecte drepturile copilului, să schimbe mentalităţile, să aducă o noua concepţie, 
privind copilul că membru al comunităţii, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic, referitor la 
familie, comunitate, grădiniţă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CROITORU ELENA ADRIANA 
GRĂDINIȚA P.P. MATEIAȘ BRÂNCOVEANU, FĂGĂRAȘ 

 
 Evaluarea se află la baza procesului de învățământ, este actul didactic complex, prin care se urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite , valoarea, performanța și eficiența acestora. Evaluarea se 
realizează pe toate nivelele de vârstă și pe toate ciclurile școlare. 

Formele evaluarii: 
- Evaluare inițială 
- Evaluare sumativă (continuă) 
- Evaluare finală 
Evaluarea inițială 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.  

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE: 
1. TRADIȚIONALE: 
- Probe scrise (fișe cu sarcini) 
- Probe orale 
- Probe practice 
2. ALTERNATIVE: 
- Lucrări practice 
- Portofoliile cu lucrările copiilor 
- Aprecierile verbale 
- Autoevaluarea 
- Jocurile didactice 
- Jocurile de rol 
- Serbările 
- Observările directe/sistematice în timpul activității și înregistrarea 
- Discuții individuale 
- Afișarea lucrărilor 
- Consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experențiale. 
Metodele alternative de evaluareau numite valențe formative, precum: 
- Oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce știe într-o varietate de contexte și situații, permit 

profesorului-evaluator să obțină puncte de reper și să adune informatii asupra derularii activitatii copilului 
și implicit a sa; pe baza acestor informatii, educatorul își fundamentează judecata de valuare într-o apreciere 
obiectivă a achizițiilor elevilor si a progreselor inregistrate. 

- Oferă educatorului o imagine la zi asupra performanțelor copilului, dar si o imagine exhaustivă 
asupra profilului general al cunoștințelor copiilor 



 

 

- Asigură o realizare interactivă a actului de predare-învățare, adapdată nevoilor de individualizare 
a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev în parte, valorificând și stimulând potențialul creativ și originalitatea 
acestuia. 

- Exersează abilitățile practic-aplicative ale copiilor, asigurând o mai bună clarificare conceptuală 
și integrare în sistemul național a cunoștințelor asimilate, care astfel devin operationale. 
  



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE 
 

 ÎNTOCMIT: PROF. ÎNV. PRIMAR CRUSITU IULIANA ANTONETA 
COLEGIUL TEHNOLOGIC ,,SPIRU HARET” PIATRA NEAMȚ,  

JUDEȚ NEAMȚ 
 
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). 

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 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.  

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). 
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. 

 
Bibliografie: 
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METODE TRADIŢIONALE ŞI ALTERNATIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL 
DE EVALUARE 

 
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SZENT LASZLO”, ORADEA 

PROF. CSABAI TUNDE 
 
Conceptul de metodă provine din limba greacă (“methodos”) şi semnifică “drumul spre” sau “calea 

de urmat”. 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. 

1. 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. 

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 şti” 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.  

 



 

 

2. Metode de evaluarea moderne/alternative 
Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actuală 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 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 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. 

 
Bibliografie: 
CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 
CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 
ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 

Timişoara, Editura Mirton, 2005; 
MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006; 
MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 

2010. 
 
 
 

  



 

 

METODE ȘI TEHNICI ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SANDA CSEKE 
LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” ORADEA 

 
În educație, evaluarea este văzută ca un proces complex de comparare a rezultatelor activității 

instructiv-educative cu obiectivele planificate, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare. Evaluarea 
este punctul final în seria de acțiuni legate de proiectarea, organizarea, desfășurarea și controlul întregului 
proces instructiv-educativ.  

Evaluarea inițială sau predictivă este făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la 
începutul programului de lucru, inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Ea constituie 
chiar una dintre premisele conceperii programului de instruire școlar. Performanțele elevilor în perioada 
precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea lor generală de învățare. Pentru 
completarea acestora, însă, și, mai ales, pentru cunoașterea faptului dacă elevii stăpânesc acele cunoștințe 
și abilități necesare înțelegerii conținutului programului care urmează, este utilă evaluarea initială a 
acestora.  

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”. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, este recomandată evidențierea reușitelor 
elevilor până în acel moment. Reacțiile vor contribui la creșterea încrederii în forțele proprii și la catalizarea 
de energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare.  

Metodele utilizate în activitatea de evaluare sunt diverse, în ultima perioadă făcându-se distincţie între 
metodele tradiţionale, denumite astfel datorită faptului că au fost consacrate în timp şi sunt utilizate cel 
mai frecvent şi metodele complementare care s-au impus în practica şcolară mai ales în ultimii ani. În 
categoria metodele tradiţionale sunt incluse: probele orale, probele scrise și probele practice. 

Probele orale (chestionarea/examinarea orală) reprezintă metoda de evaluare cel mai frecvent folosită 
în activitatea instructiv-educativă. Se realizează printr-o conversaţie între profesori şi elevi, prin care se 
urmăreşte a se obţine informaţii cu privire la volumul (cantitatea) şi calitatea instrucţiei. Conversaţia poate 
fi individuală, frontală sau combinată. Se recomandă a fi utilizate mai ales în cazul disciplinelor care au ca 
obiectiv formarea unor capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare 
(de exemplu, capacitatea de comunicare verbală). 

Probele scrise ocupă un rol de prim rang în verificarea nivelului de pregătire al elevilor. Datorită 
numeroaselor avantaje pe care le prezintă, acestea câştigă tot mai mult teren în practica evaluării. Folosite 
în combinaţii optime cu probele de verificare orală şi practică pot conduce la creşterea eficienţei actului 
evaluativ. 

Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice în rezolvarea unor probleme practice, gradul de stăpânire a unor priceperi şi deprinderi. Se aplică 
în special atunci când se urmăreşte evaluarea conţinutului experimental şi practic al instruirii, dar oferă şi 
informaţii cu privire la însuşirea conţinutului conceptual. Aprecierea în cadrul acestor probe are un grad 
ridicat de obiectivitate şi este uşurată de faptul că se finalizează într-o serie de produse ce pot fi analizate 
prin raportare la criterii obiective precise. 

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. În 
categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevilor; investigaţia; proiectul; portofoliul; autoevaluarea. 

În activitatea pe care o desfăşoară zilnic la clasă, profesorul obţine prin intermediul observării 
sistematice a activităţii şi comportamentului elevilor informaţii relevante asupra performanţelor elevilor 
din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi reacţionare, a competenţelor şi abilităţilor de care dispun. 
Permite cunoaşterea unor performanţe mai greu cuantificabile, dar foarte importante pentru aprecierea 
randamentului şcolar, conduită morală, trăsături de personalitate şi implicit pentru calitatea şi eficienţa 
demersului didactic.  



 

 

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. Are 
o contribuţie deosebită nu numai pentru evaluarea propriu zisă, ci şi în dezvoltarea capacităţilor de ordin 
aplicativ, familiarizându-i pe elevi cu tehnicile investigaţiei ştiinţifice, dezvoltându-le gândirea logică, 
divergentă, capacitatea de argumentare, inventivitatea şi originalitatea. 

Proiectul este o metodă complexă de evaluare, mult mai amplă decât investigaţia. 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 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. Evaluarea proiectului se face pe baza unor criterii ce vizează calitatea proiectului ca produs şi a 
unor criterii ce vizează calitatea procesului prin care s-a ajuns la produsul respectiv (activitatea depusă de 
elev). 

Portofoliul este o metodă şi un instrument de evaluare complex, integrator, flexibil prin care 
profesorul urmăreşte progresul realizat de elev la o disciplină în plan cognitiv, atitudinal, comportamental 
de-a lungul unui semestru sau an şcolar. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i 
progresul înregistrat pe o perioadă determinată a parcursului şcolar. În plus, portofoliul ca metodă de 
evaluare înlătură în bună parte tensiunile, stările emoţionale negative care însoţesc formele tradiţionale de 
evaluare. 

Autoevaluarea este o metodă prin care se urmăreşte construirea imaginii de sine a elevului, care astfel 
nu se mai reduce la judecăţile de evaluare emise de către profesor. Este folosită cu scopul de a-i ajuta pe 
elevi să-şi cunoască dimensiunile propriei personalităţi şi manifestările comportamentale, având totodată 
multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal. Ajută elevul să conştientizeze progresele şi achiziţiile, 
să-şi raporteze performanţele la exigenţele şi sarcinile învăţării, să-şi elaboreze un stil propriu de muncă.  

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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CUCĂILĂ-CIULICĂ MĂDĂLINA 
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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 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. 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 ṢI TEHNICI DE EVALUARE INIṬIALᾸ 
 

PROF. CUCOARÃ LAURA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,, NICOLAE ROTARU” CONSTANṬA 

 
 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. 

Exist trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi 
evaluare sumativă (cumulativă).  

 Evaluarea iniţială este necesar 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 –cunoscutã şi sub denumirea prescurtată de strategie de evaluare predictivă. 

 

 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. 
 
Strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 

Funcţia sa generală, de prognoză ṣi diagnoză, 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.  

Evaluarea iniṭialã se realizeazã la începutul unui program de instruire ṣi este menitã sã stabileascã 
nivelul de pregãtire a elevilor în acest moment, condiṭiile în care aceṣtia se pot integra în activitatea care 
urmeazã. Ea reprezintã una din premisele conceperii programului de instruire.Cunoaṣterea capacitãṭilor 
de învãṭare ale elevilor, a nivelului de pregãtire de la care pornesc ṣi a gradului în care stãpânesc 
cunoṣtinṭele ṣi abilitãṭile necesare asimilãrii conṭinutului etapei care urmeazã, constituie o condiṭie 
hotãrâtoare pentru reuṣita activitãtii didactice.Aceasta relaṭie devine evidentã în situaṭia în care 
educatorul începe activitatea cu elevii al cãror potenṭial nu cunoaṣte, la începutul unui ciclu de învãṭãmânt 
sau chiar al unui an ṣcolar,dupã cum poate fi necesarã ṣi pe parcursul derulãrii programului, la începutul 
unor capitole ca ṣi a fiecãrei lecṭii.In toate cazurile ea premerge activitãṭii în care sunt angajati elevii.  

 In concordanṭã cu fenomenul care o fac necesarã,evaluarea iniṭialã realizeazã douã funcṭii: 
 Funcṭia diagnosticã- vizeazã cunoaṣterea mãsurii în care elevii stãpânesc cunoṣtinṭele si posedã 

capacitãṭile necesare angajãrii lor cu ṣanse de reuṣitã într-un nou program.Astfel pot fi identificate : lacunele 
pe care elevii le au în pregãtire,capacitãṭile ṣi abilitãṭile formate; conceptele principale pe care elevii le 
stãpânesc,cu ajutorul cãrora vor putea asimila conṭinuturi noi. Obiectul evaluarii initiale il constituie acele 
cunoṣtinṭe ṣi capacitãṭi care reprezintã premise pentru asimilarea noilor conṭinuturi ṣi formarea altor 
competenṭe. 

 Functia prognosticã sugereazã profesorului condiṭiile probabile ale desfãṣurãrii noului program 
ṣi îi permite anticiparea rezultatelor.Aceastã funcṭie presupune gãndire previzionalã , raṭionalitate, 
fezabilitate, determinare dar ṣi flexibilitate în alegerea obiectivelor ṣi a resurselor corespunzãtoare pentru 
îndeplinirea acestora. 

Metode de evaluare 
a. 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.  
b. 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; 

c. 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. 

"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. 

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 INIŢIALĂ-INTRE OBLIGAŢIE ŞI NECESITATE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CUCU ANIŞOARA 

ŞC. GIMN. „I.A. BASSARABESCU”, PLOIEŞTI 

 
Pentru ca activitatea didactică să beneficieze de un demers care să garanteze reuşita, trebuie acordată 

o grijă deosebită conceperii secvenţelor de instruire, urmărind conjugarea firească a elementelor de predare 
cu cele de învăţare, încheiate cu evaluare. Astfel, profesorul elaborează o strategie didactică, un program 
de acţiune cu obiective precise în care stabileşte comportamentul la care urmează să ajungă elevii prin 
parcurgerea fiecărei secvenţe de instruire şi a lecţiei întregi. În programul de acţiuni pentru realizarea 
obiectivelor el are în vedere: cunoaşterea potenţialului de învăţare; clarificarea şi precizarea performanţelor 
care vor fi realizate ( ce vor şti, ce vor simţi şi ce vor putea face elevii în finalul acţiunii desfăşurate); 
gradarea progresivă a sarcinilor (dozarea cunoştinţelor, ierarhizarea dificultăţilor); stimularea intereselor 
de cunoaştere ale elevilor; evaluarea rezultatelor pentru stabilirea eficienţei pe care a avut-o activitatea 
respectivă şi pentru reglarea în continuare a acţiunii de instruire. 

Evaluarea iniţială – se efectuează la începutul unui program de instruire şi este necesară pentru 
cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a faptului dacă aceştia sunt apţi să se integreze cu şansă de 
reuşită în noul program de învăţare-dezvoltare. 

Importanţa ei este dată de cunoaşterea a trei aspecte principale:  
- situaţia şcolară de plecare; 
- potenţialul celor care participă la activitate: educator, elevi, părinţi, alte persoane. 
- problemele de rezolvat. 
Evaluarea iniţială se concretizează, de obicei, printr-o probă scrisă deoarece: 
- permite examinarea întregului colectiv de elevi; 
- oferă şanse egale elevilor prin identitatea subiectelor; 
- face posibilă compararea rezultatelor; 
- avantajează elevii timizi şi pe cei mai lenţi; 
- permite o mai precisă apreciere în comparaţie cu examinarea orală. 
Alcătuirea unei evaluări iniţiale presupune o activitate complexă incluzând mai multe operaţii 

precum: 
*precizarea obiectivelor probei. Cele mai multe obiective au caracter de diagnostic, vizând: 

asimilarea de cunoştinţe, formarea unor capacităţi, realizarea obiectivelor pedagogice, lacunele în 
pregătirea elevilor, dar şi caracter pronostic, ce stabileşte posibilităţile elevilor de asimilare a conţinuturilor 
ce urmează. 

*stabilirea conţinuturilor supuse verificării; 
*formularea itemilor (întrebări, cerinţe) astfel încât să acopere conţinutul a cărui însuşire urmează să 

fie verificată; 
*formularea descriptorilor de performanţă – ce constă în stabilirea elementelor importante ale 

răspunsurilor aşteptate (sub aspectul exactităţii şi corectitudinii). Descriptorii de performanţă sunt utilizaţi 
ca “termen de referinţă” în verificarea lucrărilor, în funcţie de standardele de performanţă prevăzute de 
programă. 

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 predilect 
pozitivă ce: 

 încurajează şi nu inhibă manifestarea şi creativitatea elevilor; 



 

 

 surprinde şi întăreşte achiziţiile, realizările, reuşitele şi încercările elevilor şi nu vânează (sau 
contabilizează) greşelile sau nereuşitele lor; 

 participă la formarea unei aprecieri de sine ridicate şi la dezvoltarea curajului şi a responsabilităţii 
pentru formularea propriilor puncte de vedere. 

Dacă elevii înțeleg evaluarea iniţială 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. 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS 
DIDACTIC EFICIENT 

 
PROF. CUCU LUMINITA DUMITRA 

COLEGIUL ECONOMIC AD-TIV IASI 
 
„Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea de a trezi curiozitatea naturală a minților tinere 

cu scopul de a-și satisface această curiozitate ulterior.” 
Anatole France 
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 obținute. Esența evaluării este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza 
informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată și perfecționată în timp. Evaluarea este 
punctul final în seria de acțiuni legate de proiectarea, organizarea, desfășurarea și controlul întregului proces 
instructiv-educativ. 

Evaluarea inițială sau predictivă, este făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la 
începutul unui ciclu școlar, constituind,una dintre premisele conceperii programului de instruire școlară. 
Performanțele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea lor 
generală de învățare. Pentru completarea acestora, însă, și mai ales, pentru cunoașterea faptului dacă elevii 
stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținutului didactic care urmează, este utilă 
evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă prin probe scrise. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect, cât și la începutul ciclului 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, de a le 
echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare 
a elevilor, 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. 

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. 

Un prim obiectiv urmărit în evaluarea școlară a elevilor îl constituie verificarea cunoștințelor acestora. 
Volumul și calitatea achizițiilor școlare reprezintă nu numai factorul de succes în activitățile viitoare, ci și 
fundamentul pe care se clădește întregul edificiu al personalității.  

În învățământul tradițional, asimilarea unui volum mare de cunoștințe reprezenta un ideal. Didactica 
modernă, pentru a răspunde cerințelor specifice societăților caracterizate prin dinamism, diversitate și 
economicitate, a deplasat accentul spre formarea competențelor.  

Mutația nu semnifică subestimarea preocupărilor legate de acumularea cunoștințelor, a informației 
utile,ci exprimă mai degrabă cerința de a realiza concomitent un proces menit să determine dezvoltarea 
capacităților intelectuale, creative și motivaționale ale personaliății. Ca atare, acțiunile de evaluare a 
cunotințelor însușite de către elevi vor urmări atât volumul/cantitatea acestora, cât și calitatea lor, 
concretizată în precizie și durabilitate, aplicabilitate și transfer, flexibilitate. 

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. Alături de măiestria și tactul pedagogic al educatorilor, alături de 
motivația elevilor pentru activitățile la care participă, un rol semnificativ în determinarea performanțelor 



 

 

școlare îl au aptitudinile generale și speciale ale acestora, între care o poziție centrală, un veritabil nucleu 
al cogniției, îl reprezintă inteligența.  

În concluzie, o acțiune de evaluare eficientă trebuie să fie în mod necesar continuă și completă. 
Recunoașterea legăturilor dintre diferitele modalități de evaluare a activității didactice, conduce la singura 
atitudine rațională și eficientă și anume, aceea de a nu opta cu prea mare ușurință în favoarea uneia sau 
alteia dintre formele evaluării, ci de a realiza îmbinări ale acestora, în vederea realizării unui proces de 
evaluare suplu și complex, perfect integrat activității didactice. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
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CUCU MIHAELA DANIELA 
 

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 PRIMAR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR. CUCULEANU-MUNTEANU ADRIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA 

 
 Evaluarea nu trebuie privită ca 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 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. 

 Oricare 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. Important este modul 
în care cadrele didactice aleg 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.  



 

 

 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. Trebuie aleși cu mare atenție itemii care 
alcătuiesc evaluarea inițială,ținându-se seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar, 
astfel încât 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. 

 Cu privire la importanţa evaluării iniţiale Ausubel précisa ,,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 LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII LA COPILUL DEFICIENT 
MINTAL 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG IRINA CUCUTEANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCCU”, IAȘI 
 
Scopul evaluării nivelului de dezvoltare al limbajului și comunicării este identificarea nevoilor 

copilului și elaborarea unui sistem de comunicare potrivit acestuia, în vederea realizării eficiente a actului 
educativ. Bogdashina (2012) consideră că limbajul și comunicarea la copilul cu deficiență mintală severă 
are câteva caracteristici semnificative. 

Comunicarea preverbală a copiilor cu deficiență mintală severă 
Copiii cu deficiență mintală severă au probleme atât cu comunicarea verbală, cât și cu cea neverbală. 

Acestea apar foarte devreme, când copii par să aibă mari probleme cu dobândirea comportamentelor de 
atenție împărtășită. Încă de la vârstele cele mai mici, acești copii au probleme cu dezvoltarea comunicării 
paraverbale. Putem interpreta cu ușurință intenția de comunicare a unui copil mic cu dezvoltare normală 
din tonul vocii și din mișcările corpului pentru că împărțim aceeași lume perceptivă, dar la copiii cu 
deficiență mintală situația este diferită. Mulți dintre aceștia nu utilizează o comunicare uzuală, apelând la 
alternative atipice ale comunicării, precum plânsul, autostimularea, automutilarea sau alo-agresivitatea, 
folosirea obiectelor sau a adultului ca mijloc de a ajunge la obiectul dorit. 

Comunicarea verbală a copiilor cu deficiență mintală severă 
Copiii cu deficiență mintală severă se plasează pe un continuum al abilităților de comunicare și 

limbaj, care se întinde de la cei care nu vor dobândi limbajul verbal la cei care sunt foarte fluenți în limbajul 
lor, în încercarea de a interacționa cu alți oameni, dar cărora le lipsește „sentimentul de comunicare”. O 
parte însemnată a acestor copii nu vor ajunge să vorbească funcțional. Cei care vor putea vorbi, vor avea 
probleme cu prozodia, semantica, sintaxa și pragmatica.  

Caracteristicile de diagnostic al tulburărilor calitative ale comunicării la deficientul mintal, utilizate 
de ICD-10 (OMS 1992) și DSM-IV (APA 1994) și bazate pe Triada Afectărilor, sunt (Bogdashina, 2012, 
p. 174):  

1. Întârzierea sau absența totală a dobândirii limbajului vorbit, fără a fi însoțită de încercări de 
compensare prin modalități alternative de comunicare, datorită lipsei de recunoaștere a funcției sociale a 
comunicării; 

2. Lipsa înțelegerii faptului că limbajul este un instrument de comunicare; 
3. Lipsa reciprocității în schimbul convențional (incapacitatea de a iniția sau menține o conversație 

cu alții; pot fi capabili să pună întrebări legate de propriile nevoi, dar cu dificultăți mari atunci când trebuie 
să înțeleagă emoții, sentimente, gânduri și credințe proprii sau ale celor cu care interacționează); 

4. Limbaj idiosincratic (ecolalie, utilizarea ad litteram a limbajului, neologisme etc.); 
5. Lipsa utilizării și înțelegerii gesturilor, mimicii, expresiilor faciale, a intonației vocale etc., ca 

instrumente putătoare de informații; 
6. Tulburări ale jocului „de-a” sau ale „jocului social imitativ”;  
7. Reacții emoționale inadecvate la abordarea verbală sau non-verbală din partea altor persoane. 
S-a demonstrat că de multe ori nu este vorba de lipsa de intenție de a comunica, ci mai degrabă de 

capacitatea limitată de a utiliza comunicarea verbală sau non-verbală cu diferite scopuri și adesea de 
utilizarea unor mijloace neconvenționale de comunicare (mijloacele lor proprii de comunicare și limbajul 
lor, pe care noi nu le împărtășim). Problemele de comunicare/limbaj variază în mod semnificativ de la un 
copil la altul. Unii pot fi incapabili de vorbire, în timp ce alții pot avea un vocabular destul de bogat și logic 
în interes propriu, dar limitat în conversațiile sociale. 

Utilizarea atipică a limbajului verbal 
Întrucât copilul deficient mintal poate comunica într-un mod atipic, evaluarea trebuie să surprindă 

următoarele aspecte (Bogdashina, 2012): 
− Vocabularul individual pe care îl utilizează copilul (deoarece un cuvânt poate reprezenta o 

propoziție). 
− Ecolalia non-comunicativă, care dacă este utilizată ca „o jucărie senzorială”, atunci trebuie să i se 



 

 

ofere un substitut care să producă aceeași senzație/stimulare sau trebuie să i se accepte acest comportament. 
− Ecolalia comunicativă – orice vorbire/vocalizare este evaluată ca fiind comunicativă dacă există 

intenția sau dorința de a transmite un mesaj către altcineva. De exemplu, este posibil ca ecolalia să semnifice 
faptul că un copil nu a înțeles întrebarea care i s-a pus. Uneori este folosită pentru a câștiga timp (în cazul 
procesării întârziate) și/sau pentru a clarifica semnificația, pentru a putea auzi mesajul cu propria voce (de 
aceea se va oferi copilului timp pentru a procesa și răspunde). Este folosită pentru a cere ceva: copilul va fi 
învățat să facă schimbări în structura propoziției (să treacă la ecolalia atenuată).  

Utilizarea funcțională a limbajului verbal 
Pentru a ne da seama cum utilizează copilul limbajul în mod simbolic și referențial, trebuie să i se 

evalueze capacitatea de a utiliza și înțelege simboluri atât în comunicarea verbală, cât și în cea nonverbală: 
cuvintele au o semnificație referențială sau se referă numai la anumite obiecte, situații sau evenimente; 
copilul folosește cuvintele pe care le știe pentru a iniția o interacțiune sau numai pentru a răspunde la ea. 

Absența limbajului verbal expresiv „mutismul” 
Cauzele „mutismului” pot fi diferite de la un copil la altul și sunt de cele mai multe ori multiple. Ele 

pot include probleme motorii, anxietate sau stres. Copii pot înțelege vorbirea, dar nu pot vorbi (probleme 
motorii, anxietate) sau nu pot înțelege vorbirea (probleme de procesare senzorială). Mutismul este o 
problemă emoțională și cognitivă și poate fi selectiv, atunci când copilul alege persoana cu care să vorbească 
și în ce situație anume. 

Capacitatea de a utiliza strategii de comunicare non-verbală 
Copilul trebuie de asemenea evaluat pentru a ne da seama dacă poate înțelege și utiliza comunicarea 

non-verbală convențională (gesturile, limbajul corpului, expresiile faciale, contactul vizual) și pentru a 
identifica strategiile sale, mijloacele și funcțiile „arsenalului non-verbal” pe care îl are la dispoziție: gesturi 
primare de contact, gesturi referențiale (indicarea cu degetul, arătarea), mimica. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN GRADINITA 
 

PROF.INV.PRESC. CUMPATA IULIANA 
SCOALA GIMNAZIALA VALEA SEACA 

GRADINITA CONTESTI JUD. IASI 
 
 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 activitati 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 etape 
de evaluare : 

 -evaluare initiala – predicativa 
 -evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
 -evaluare formativa- continua 
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 masuri recuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotati. 
 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. 

 Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, 
a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiaz desene,obiecteconfecţionate, 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. 

 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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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: CURELEA ANICA-ADRIANA 
 ŞCOALA PRIMARĂ SURA, SLIVILEŞTI, JUD. GORJ 

 
 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 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. 

 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 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). 
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. 

 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 UNEI SECVENȚE DE LECȚIE SAU ACTIVITĂȚI PRIN 
METODA R.A.I. 

 
PROF. CURPAȘ FLORENTINA ANCA 

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA 
 
„O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu se poate ajunge la aceasta 

prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine.” Samuel Smiles 
 
Metoda R.A.I. are la bază stimularea și dezvoltarea capacității elevilor de a comunica (prin întrebări 

și răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat. Denumirea este un acronim derivat din cele trei momente, 
Răspunde – Aruncă – Interoghează, ce se succed la sfârșitul unei lecții sau secvențe de lecție, printr-un joc 
de aruncare a unei mingi ușoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare 
din lecția predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare și aruncă mai departe 
altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident că cel interogat terbiue să cunoască răspunsul întrebării 
adresate. Elevul care nu cunoaște răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus 
întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o data mingea, și, deci, de a mai pune o întrebare. În 
cazul în care cel care interoghează este descoperit că nu cunoaște răspunsul la propia întrebare, este scos 
din joc, în favoarea celui care i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor 
un au dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiți. 

Metoda poate fi folosită la sfârșitul lecției, pe parcursul ei sau la începutul activității, când se verifică 
lecția anterioară, în scopul descoperirii eventualelor lacune în cunoștințele elevilor și a reactualizării ideilor-
ancoră. E o metodă ce se pretează atât cu școlarii mici, cât și cu liceenii, solicitând, în funcție de vârstă, 
întrebări cât mai divers formulate, care pot să devină, pe parcursul desfășurării metodei, din ce în ce mai 
grele. Metoda este adaptabilă oricărui tip de conținut, putând fi folosită la istorie, bilogie, geografie, 
matematică, literatura, limbi străine etc. 

Elevii sunt încântați de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obținute, o strategie 
de învățare ce îmbină cooperare acu competiția. Se realizează un feedback rapid, într-un mod plăcut, 
energizant și mai puțin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfășoară în scopuri constatativ-
ameliorative și nu în vederea sancționării prin notă sau calificativ. 

Există totuși un element de suspans care întreține interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată 
de faptul că un știi la ce întrebări să te aștepți din partea colegilor tăi și nu știi dacă mingea îți va fi sau un 
adresată. Această metodă este și un exercițiu de promptitudine, atenția participanților trebuind să rămână 
permanent trează și distributivă. Metoda poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare 
deținând câte o minge. Membrii grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. ACesta 
intră apoi în finala câștigătorilor de al celelalte grupe, jocul desfășurându-se până la rămânerea în cursă a 
celui mai bine pregătit. 

Dintre avantajele pe care le prezintă metoda, amintim faptul că permite reactualizarea și fixarea 
cunoștințelor dinr-un domeniu, pe o temă dată. Totodată, exersează abilitățile de comunicare interpersonală, 
capacitățile de a formula întrebări și de a găsi cel mai potrivit răspuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator 
într-un domeniu, de formulare a întrebărilor, este mult mai dificilă decât aceea de a răspunde la o întrebare, 
deoarece presupune o mai profundă cunoaștere și înțelegere a materialului studiat. De asemenea, antrenați 
în acest joc cu mingea, chiar și cei mai timizi elevi se simt încurajați, comunică cu ușurință și participă la o 
activitate ce are în vedere atât învățarea, cât și evaluarea. Un dezvantaj evident este că mai multe mingi ar 
crea dezordine, mingea unui grup, care ar cădea, ar putea distrage atenția celorlalte grupuri. 

A stabili o strategie de evaluare în învățământ echivalează cu a determina momentul când evaluezi, 
sub ce formă, cu ce metodă și mijloace, cum valorifici informațiile obținute. Desigur, în funcție de 
concluziile desprinse, elevul își va modifica strategia de învățare, profesorul pe cea de predare. Strategia de 
evaluare a metodei R.A.I. denotă modul de integrare a operațiilor de măsurare-apreciere-decizie în structura 
de funcționare a activității educative în vederea promovării unui demers ce „interesează din ce în ce mai 
mult progresul elevului în timp, cu implicarea tot mai activă a profesorului.” Dezvoltându-se pe terenul 
inovației pedagogice, această metodă încurajează o evaluare formativă, sprijinită pe realizarea unei 



 

 

pedagogii diferențiate ce permite o „reglare interactivă”, în cadrul căreia „formatorul nu mai e interesat 
numai de rezultat, ci și de procesul care conduce la acest rezultat.” 
  



 

 

APLCAREA METODELOR DE EVALUARE INIȚIALĂ LA FIZICĂ 
 

PROFESOR: CUȚITOIU MARIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI-JUDEȚUL GORJ 

 
Evaluarea fizică este o parte integrantă a procesului de predare-învățare la această disciplină. 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. 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, 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 este de a îmbunătăți procesul de învățare prin 
referirea la fiecare dintre elevii săi. 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. 

Scopurile evaluării inițiale: setarea nivelului real al elevului la fizică pentru a începe o etapă a 
procesului de predare-învățare, identificarea cunoștințelor anterioare care marchează punctual de 
plecare, detectarea deficiențelor, lacunelor sau erorilor care pot împiedica realizarea obiective stabilite, 
stabilirea unor activități de remediere orientate spre proiectare la nivelarea învățării, detectarea țintelor deja 
stăpânite, pentru a evita repetarea acestora. 

Diferitele etape ale procesului de evaluare trebuie să fie îndeplinite întotdeauna și secvențial: 

– Identificați obiectivele programului de studiu care urmează să fie evaluate; 

– Selecția instrumentului; 

– Obținerea informațiilor: implică aplicarea instrumentelor selectate în medii reglementate. 
– Înregistrarea și analiza informațiilor. 

– Luarea deciziilor: Aceasta constă în formularea de judecăți, luarea deciziilor, rezumarea și 
evaluarea.  

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 de fizică 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN REUȘITA ACTULUI DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV.PREȘC. CUTUCA GABRIELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,TG-JIU 

 
În contextul actualului curriculum, evaluarea capătă din ce în ce mai mult teren, devenind 

prioritară, fiind sursa soluțiilor de perfecționare a actului didactic. Nu trebuie să fie concepută și 
percepută doar ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca pe o cale ce 
duce la stabilirea caracteristicilor viitorului program instructiv-educativ.  

Învățământul preșcolar, spre deosebire de cel primar, are caracter preponderent oral, nu există teme 
pentru acasă, iar evaluarea se face de cele mai multe prin intermediul observării sistematice, conversației 
de verificare sau prin fișe de evaluare, portofolii, probe practice etc.. 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, ci doar rodul activității copilului, 
la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 
De aceea trebuie structurat și gândit foarte bine modelul de fișe aplicat prin selectarea riguroasă a itemilor 
folosiți. 

Procesul de evaluare inițială constituie premisa determinantă în asigurarea bunăstării 
preșcolarului. Proiectarea trebuie să țină cont de interesul copilului, să fie conformă cu nevoile și 
capacitățile sale și să îl invite pe acesta să participe activ în aventura cunoașterii. 

Evaluarea inițială oferă atât preșcolarului cât 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 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. 

Astăzi, se folosesc o multitudine de tehnici și metode inovative de evaluare, bazate pe implicarea 
preșcolarului în descifrarea ”misterului didactic”.  

Voi exemplifica, pe scurt una dintre metodele folosite la grupă și anume Diagrama Venn. La 
această metodă se utilizează două cercuri care se intersectează pentru a ilustra similitudinile, diferențele și 
relațiile dintre concepte, idei, categorii sau grupuri. Similitudinile dintre grupuri sunt reprezentate în 
porțiunile care se intersectează ale cercurilor, în timp ce diferențele sunt reprezentate în porțiunile care nu 
se intersectează ale cercurilor. În cazul preşcolarilor, se folosesc imagini. 

În vederea aplicării acestei metode, este necesară parcurgerea următoarelor etape, prin diferite moduri 
de organizare. 

Comunicarea sarcinii de lucru. Educatoarea prezintă sarcinile de lucru, explicând preşcolarilor că 
vor completa cele două cercuri conform regulii: la suprapunerea celor două cercuri vor scrie/așeza 
asemănările, iar în stânga şi dreapta, deosebirile.  

Activitatea în grup sau în pereche. Diagrama se completează mai întâi individual de către fiecare 
preşcolar în parte, apoi se lucrează fie în perechi, fie pe grupuri mici, adăugând sau corectând informaţiile. 
În vederea definitivării sarcinii, între preşcolari au loc schimburi de informaţii, analize comparative, 
argumentări, aprecieri. 

Activitate frontală. Perechile sau grupurile revin în semicerc şi, pe un carton/panou pe care este 
desenată diagrama Venn se completează cu elemente, idei lucrate de către copii în etapa anterioară, 
realizându-se astfel diagrama completă la care îşi aduc contribuţia toţi preşcolarii. 



 

 

Metoda are o eficienţă sporită atunci când sunt studiate două cazuri prin comparaţie, evidenţiind 
foarte clar asemănările şi deosebirile dintre acestea. 

Avantajele ale utilizării acestei metode: 
• stimulează învăţarea prin cooperare; 
•  stimulează realizarea de analize comparative, argumentări, aprecieri; 
• este facilitat schimbul de informaţii; 
• dezvoltă spiritul de echipă, organizarea preşcolarilor se poate face individual, pe grupe, frontal. 
Dezavantajul metodei „Diagrama Venn” este acela că nu se poate stabili cu exactitate gradul de 

implicare al fiecarui preşcolar în activitatea frontală. 
Exemplu: În cadrul evaluării inițiale, la grupa mijlocie, având tema Copilul , iar obiectiv fixarea 

noțiunii de copil, Diagrama Venn arăta astfel: 

 
 
Cadrul didactic trebuie așadar să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând metodele şi 

instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare, 
respectând principiul lui D.Ausubel:„Dacă aş vrea să reduc toată psihologia la un singur principiu,aş spune: 
ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă copilul la plecare.Asiguraţi-
vă mai întâi de ceea ce ştie şi instruiţi-l în consecinţă.” 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CUȚUHAN DUMITRELA 
LICEUL MIHAIL SADOVEANU, BORCA 

 
 Evaluarea inițială este necesară ,,la începutul unui program de instruire – ciclu de învățământ, an 

școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții”.( Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul 
didactic, EDP RA, 2007, p.117). 

 Evaluarea inițială are o importanță deosebită în procesul instructiv-educativ, întrucât, așa cum 
preciza și Ausbel, „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”. Acest tip de evaluare are rolul de a regla 
permanent procesul de predare-învățare-evaluare, atât în ceea ce privește curriculumul, cât și resursele 
umane implicate. 

 În elaborarea testelor de evaluare inițială, cadrul didactic trebuie să aleagă itemii cu foarte mare 
atenție, astfel încât să se aibă în vedere și prevederile impuse de curriculum și nivelul de pregătire al elevilor 
la acel stadiu dar și aspecte ce vizează pregătirea ulterioară a acestora. Profesorul trebuie să îmbine într-un 
mod cât mai eficient metodele și instrumentele de evaluare și să le aplice ținând cont de particularitățile 
efectivului de elevi. Toate acestea vor concura la dezvoltarea creativității, a gândirii critice, la manifestarea 
individuală proprie fiecărui elev, astfel încât rezultatul final să formeze la nivelul individului cultura 
generală, abilități, atitudini, competențe, priceperi și deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Funcțiile evaluării inițiale sunt: 
- funcția diagnostică 
- funcția prognostică/predictivă 
 Funcția diagnostică se referă la cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele și 

capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un program nou. 
 Funcția prognostică are în vedere activitatea cadrului didactic în raport cu diagnoza stabilită. Această 

activitate trebuie să permită anticiparea rezultatelor prin obiectivele propuse, prin strategiile de învățare în 
raport cu posibilitățile elevilor, cu stilul de învățare și ritmul acestora. 

 Rezultatele evaluării inițiale îi oferă cadrului didactic indicii în ceea ce privește cunoașterea 
potențialului de învățare al elevilor, a resurselor cognitive necesare integrării în activitatea ulterioară. 

 În concluzie, evaluarea este un process didactic complex, care vizeaza toate componentele sistemului 
de învățământ și întregul curriculum școlar, este punctual final în acțiunile 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”. (Ec. Frăsineanu). 

 
  



 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 
,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR” 
EVALUAREA PRIN TEHNICA TESTELOR 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR COSTEA NICOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI/ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 
 
 Utilizarea tehnicii testelor în verificarea și evaluarea nivelului de pregătire a elevilor este una din 

soluțiile tot mai larg aplicate de creștere a caracterului obiectiv și semnificativ al evaluării școlare și de 
asigurare a unei comparabilități sporite a evaluării efectuate pe eșantioane (clase) de elevi diferite , de către 
evaluatori diferiți,și în perioade diferite. 

 Tehnicile de testare, în definiția propusă de P. Lisievici sunt ,,modalități structurate și identificabile 
ca atare prin care evaluatorul declanșează și orientează obținerea unor răspunsuri din partea subiecților , în 
conformitate cu obiectivele sau specificațiile testului.” Acest autor precizează faptul că ,,în cadrul unui 
singur test se utilizează mai multe tehnici de testare, această caracteristică devenind chiar un factor 
important în asigurarea calității tehnice a testelor ”. 

 Tehnicile de construire a itemilor 
 Tehnici obiective, ale căror solicitări vizează cunoștințe precise, impersonale, ce nu implică 

interpretări subiective, iar răspunsurile pot fi calificate în afara oricăror 
 dubii drept corecte sau necorecte (greșite), adevărate sau false; 
 Tehnici subiective, ale căror solicitări vizează interpretări , evaluări, opinii personale ale elevilor, 

neexistând o variantă certă a răspunsului corect , ci doar posiblitatea unei evaluări, mai mult sau mai puțin 
subiectivă, în termeni calitativi(pertinență, coerență, originalitate etc.) 

 Itemul este unitatea constitutivă elementară a testului. Acesta este o solicitare punctuală (o întrebare, 
o problemă), precis delimitată, căreia subiectul trebuie să-i ofere un răspuns, fie că acesta este un răspuns 
elaborat, fie că este un răspuns ales din două sau mai multe variante preformulate. Itemul are o structură 
internă ce cuprinde cel puțin două componente: 

• solicitarea sau stimulul, care poate fi o întrebare, un enunț, o problemă, o premisă, o schemă sau o 
propoziție lacunară (de completat) etc; 

• răspunsul sau reacția, care poate fi un enunț verbal scurt sau elaborat (de regulă scris), rezolvarea 
unei probleme, completarea unui enunț lacunar, alegerea unei variante din douăsau mai multe popuse etc. 

 Din punctul de vedere al tehnicii de construire și al tipului de răspunsuri solicitate, itemii pot fi de 
două feluri:  

 itemi cu răspunsuri deschise, la care răspunsurile trebuie elaborate de elevi; 
 itemi cu răspunsuri închise, la care elevii trebuie să aleagă răspunsurile corecte dintr-o listă de 

variante de răspunsuri preformulate. 
 Din punctul de vedere al obiectivității cu care pot fi ,,corectați”și cu care pot fi acordate cotele 

(punctajul)care exprimă corectitudinea, nivelul și calitatea răspunsurilor date de elevi, itemii pot fi: 
o itemi obiectivi, în cazul cărora există un model complet și cert al răspunsului corect și care constau, 

de regulă în alegerea de către elev a variantei/variantelor corecte dintr-o listă de răspunsuri preformulate; 
o itemi semiobiectivi, în cazul cărora continuă să existe un model complet și cert al răspunsului 

corect , dar răspunsurile posibile nu mai sunt preformulate, ci completate sau construite de elevi, existând 
posibilitatea unor răspunsuri imprevizibile sau atipice, care nu se supun strict schemei corect-greșit și a 
căror cotare implică o anumită interpretare, mai mult sau mai puțin obiectivă sau subiectivă. 

o itemi subiectivi, în cazul cărora nu există un model complet și cert al răspunsului corect, fie în 
sensul că există mai multe variante corecte de răspuns, fie în sensul că nu se poate prescrie sau nu este de 
dorit să se prescrie o variantă unică și certă de răspuns corect, în ambele situații cotarea implicând o 
,,interpretare subiectivă” din partea evaluatorilor privind nu doar nivelul, ci mai ales calitatea răspunsului 
dat de elevi.  
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METODE DE EVALUARE COMPLEMENTARE 
 

COSTEA VICTORIA 
 

 Alături de modalităţile de evaluare tradiţionale pe care le-am analizat în paginile anterioare, 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. 

Cum uşor se poate anticipa, aceste modalităţi nu au fost concepute în ideea de a le înlocui pe cele 
clasice, ci în dorinţa de a face evaluarea mai flexibilă şi, de ce nu, mai atractivă, atât pentru evaluatori, cât 
şi pentru cei care fac obiectul evaluării: elevi, studenţi, persoane care participă la diverse programe de 
instruire. 

Preocuparea psihopedagogilor pentru aceste modalităţi alternative de evaluare este în creştere, iar 
lucrările mai recente de specialitate rezervă deja spaţii pentru tratarea acestui subiect de maximă actualitate, 
iar exemplele sunt uşor de găsit, deoarece autori precum D. Ungureanu (2001), C. Cucoş (2002), M. 
Manolescu (2002), X. Roegiers (2004) identifică atât avantajele cât şi limitele specifice acestor modalităţi. 

Metodele complementare/alternative de evaluare care vor fi sistematic abordate în această unitate 
tematică sunt: 

1) referatul; 
2) investigaţia; 
3) proiectul; 
4) portofoliul; 
5) autoevaluarea; 
Referatul. Acest instrument de evaluare alternativă conferă o serie de avantaje care pot fi valorificate 

de cadrele didactice în măsura în care există o apetenţă apreciabilă a elevilor care sunt puşi în situaţia să le 
elaboreze. 

 Dintre avantajele specifice acestei modalităţi de evaluare, mai importante sunt următoarele: 
 a) Oferă indicii referitoare la motivaţia pe care o au elevii pentru o disciplină sau alta din 

curriculum-ul şcolar, iar acest aspect este important, deoarece elevii nu se raportează la fel faţă de toate 
disciplinele pe care le parcurg la un anumit nivel de şcolaritate; 

 b) Oferă elevilor posibilitatea de a demonstra bogăţia, varietatea şi profunzimea cunoştinţelor pe 
care le posedă pe o anumită temă sau subiect care sunt abordate prin intermediul referatului, lucru care nu 
este posibil în cazul altor modalităţi de evaluare;  

 c) Referatul oferă elevilor posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele diverselor 
discipline şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare a unor teme sau subiecte de 
maximă importanţă şi de mare actualitate; 

 d) Referatul oferă elevilor ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative şi, implicit 
de a-şi proiecta subiectivitatea în tratarea temelor care fac obiectul referatelor elaborate iar acest lucru este 
benefic pentru evoluţia şi dezvoltarea personalităţii elevilor; 

e) Referatul are o pronunţată dimensiune formativă, deoarece îi familiarizează pe elevi cu anumite 
tehnici de investigare, îi obişnuieşte să caute informaţiile acolo unde trebuie, îi abilitează să realizeze 
analize, comparaţii, generalizări, să utilizeze diverse tipuri de raţionamente, să tragă concluzii pertinente în 
urma desfăşurării unui demers cognitiv etc. 

f) Referatul generează o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev, cu consecinţe benefice pe 
termen lung, deoarece cunoştinţele asimilate şi exersate se fixează mai bine în memoria de lungă durată, au 
o valoare funcţională mai mare şi se reactivează mai uşor când este vorba ca ele să fie utilizate în rezolvarea 
unor sarcini sau în desfăşurarea unor activităţi. 

g) Referatul poate familiariza şi apropia elevii de teme sau subiecte cărora nu li s-a acordat un spaţiu 
suficient în documentele de proiectare curriculară şi, în special, în programele analitice, respectiv în 
manualele şcolare, astfel încât elevii să-şi lărgească sfera de cunoaştere şi să diminueze unele lacune 
generate de proiectarea curriculară. 



 

 

Dincolo de aceste calităţi ale referatului care-i conferă o serie de avantaje în comparaţie cu alte metode 
de evaluare, trebuie avute în vedere şi o serie de neajunsuri care trebuie să fie cunoscute de cadrele didactice 
şi din rândul cărora le menţionăm pe următoarele: 

• Referatul nu este pretabil la toate nivelurile de şcolaritate, fiind de la sine înţeles că el poate fi 
utilizat cu rezultate bune la elevii claselor mari care au suficiente cunoştinţe şi informaţii şi variate 
experienţe de învăţare care le permit elaborarea acestor referate, dar nu acelaşi lucru este valabil în cazul 
elevilor din clasele mici care sunt încă în faza de acumulare cognitivă şi care nu au încă stiluri de învăţare 
bine structurate. 

• Referatul nu este compatibil tuturor elevilor, ci numai acelora care sunt bine motivaţi pentru 
diversele discipline care intră în structura curriculum-ului şcolar. Elevii care nu sunt suficient motivaţi, 
evită în general să elaboreze referate, iar dacă sunt obligaţi, percep această sarcină ca pe o corvoadă şi, în 
consecinţă, o tratează cu superficialitate. 

• Referatul este mai dificil de evaluat, nefiind un instrument standardizat, motiv pentru care cadrele 
didactice trebuie să reflecteze bine anterior elaborării acestora în legătură cu criteriile în funcţie de care se 
va face aprecierea lor. 

Evident, există multe criterii care pot fi avute în vedere, dar dintre toate, mai relevante ni se par 
următoarele: 

1) noutatea temei luate în discuţie; 
2) rigurozitatea ştiinţifică demonstrată în tratarea temei; 
3) calitatea surselor de informare; 
4) calitatea corelaţiilor interdisciplinare; 
5) existenţa elementelor de originalitate şi creativitate; 
6) relevanţa concluziilor detaşate de autor. 
Investigaţia reprezintă un instrument în cadrul căruia elevii pot aplica în mod creator cunoştinţele şi 

experienţele de învăţare pe care le-au dobândit în instruirile anterioare, putându-se realiza pe o temă propusă 
de profesor sau de elevii înşişi, în cazul în care aceştia nutresc anumite interese faţă de diversele aspecte 
ale realităţii. 

 Putându-se realiza şi individual, dar şi în colectiv, investigaţia se poate desfăşura pe o perioadă de 
timp care diferăîn funcţie de specificul subiectului abordat şi, implicit, de dificultăţile care decurg din 
realizarea sarcinilor pe care trebuie să le întreprindă elevii. 

 Ca orice modalitate de evaluare alternativă, investigaţia se distinge printr-o serie de caracteristici, 
din rândul cărora C. Cucoş (2002, p. 386) menţionează: 

a) are un pronunţat caracter formativ; 
b) are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru 

metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte sugestivă, 
precisă, intuitivă şi predictivă;  

c) are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, constituite 
pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; 

d) se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în educaţia 
permanentă; 

După ce investigaţia s-a finalizat, în evaluarea acesteia pot să se aibă în vedere mai multe criterii din 
rândul cărora menţionăm: 

• Noutatea temei sau a subiectului care a făcut obiectul investigaţiei; 
• Originalitatea strategiei utilizate în demersul investigativ; 
• Modul de aplicare a cunoştinţelor necesare în realizarea investigaţiei; 
• Calitatea prelucrării datelor obţinute; 
• Modul de prezentare şi argumentare a rezultatelor obţinute în desfăşurarea investigaţiei; 
• Atitudinea elevilor pe perioada desfăşurării investigaţiei. 
Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în 

legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp. 

Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot 
fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte. 



 

 

 Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt variate şi, în esenţă, fac referire la următoarele 
aspecte: 

a) motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din perimetrul căruia a delimitat sau selectat tema; 
b) capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a 

subiectului luat în discuţie; 
c) capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l 

ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus; 
d) modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării 

diverselor metode de cercetare; 
e) calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, care se pot distinge prin 

originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite. 
 Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi în vedere o 

serie de determinanţi, cum sunt vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un anumit domeniu de cunoaştere, 
varietatea experienţelor de învăţare pe care le-au acumulat în timp elevii, rezistenţa acestora la efort etc. 

Portofoliul este definit de către X. Roegiers (2004, p. 65) îl astfel: ,,Un portofoliu este un dosar 
elaborat de către elev, fie că este vorba de un adult în formare, de un student, sau de către un elev. Acest 
dosar cuprinde în mod esenţial un ansamblu de documente elaborate de către el, cu alte cuvinte, produse 
personale: probleme, eseuri, contribuţii mai mult sau mai puţin reuşite. În mod secundar, dosarul poate să 
cuprindă documente care nu sunt produse personale, dar pe care elevul le-a selecţionat în funcţie de 
utilitatea lor în învăţările sale (o grilă de autoevaluare, o schemă, o sinteză …). Aceste documente sunt 
prezentate într-o manieră structurată şi organizată”. 

Funcţiile portofoliului pot fi abordate astfel: 1) portofoliul ca suport în învăţare şi 2) sursă de 
informaţie pentru validarea achiziţiilor dobândite de către elev. 

Portofoliul ca suport al învăţării. Această funcţie se explică prin faptul că, prin elementele 
(produsele) pe care le conţine, le reuneşte, portofoliul susţine învăţarea devenind un autentic suport al 
acesteia. 

Această susţinere a învăţării este evidenţiată şi J. M. De Ketele (1993), care identifică şi direcţiile în 
care se concretizează progresele determinate de portofoliu, după cum urmează: 

a) mobilizare cognitivă este susţinută de o serie de producţii realizate de elev, cum sunt exerciţiile şi 
problemele rezolvate de acesta, compunerile şi sintezele pe care le elaborează, planurile de învăţare pe care 
şi le structurează. 

b) mobilizare metacognitivă este susţinută de producţii cum sunt grilele de autoevaluare pe care le-a 
elaborat elevul sau pe care el le-a completat, de comentarii personale asupra metodei sale de lucru, de 
reflecţii asupra unor procedee şi tehnici de lucru pe care le utilzează în învăţare 

c) mobilizare afectivă este susţinută prin referirea la progresele pe care le-a făcut elevul, la unele 
exemple care îi sunt deosebit de evidente, la unele creaţii originale pe care el le-a realizat, la unele produse 
referitoare la trecutul său personal. 

d) mobilizare conativă este susţinută de indicii referitoare la unele proiecte personale, de contracte 
de activitate pentru a elimina sau diminua o anumită lacună, o anumită carenţă. 

Portofoliul ca instrument pentru validarea achiziţiilor. În perspectiva celei de-a doua funcţii, 
portofoliul este un instrument care validează achiziţiile dobândite de către elevi ca urmare a implicării lor 
în activitatea de instruire şi învăţare.  

În consecinţă, producţiile realizate de către elevi nu mai sunt considerate ca suporturi ale învăţării, ci 
ca probe sau dovezi ale acesteia iar în această privinţă se poate afirma că portofoliul este un instrument 
foarte important pentru strângerea informaţiilor referitoare la certificarea achiziţiilor dobândite de către 
elevi. 

Avantajele şi limitele portofoliului 
Ca oricare alt instrument de evaluare alternativă, şi portofoliul prezintă atât avantaje, cât şi limite, iar 

toate acestea trebuie cunoscute de cadrele didactice pentru a le maximiza pe primele şi a le diminua 
substanţial pe ultimele. 

Dintre avantaje, X. Roegiers (2004, p. 68) le enumeră pe următoarele: 



 

 

a) individualizarea demersului învăţării, pe care îl sprijină, pe care îl susţine, iar acest atu este 
determinat în special de prima funcţie pe care o îndeplineşte portofoliul, şi anume aceea de suport al 
învăţării; 

b) facilitează legătura dintre învăţare şi punerea în proiect, adică facilitează considerabil o punte 
majoră între teorie şi practică; 

c) determină învăţarea organizării, a clarităţii şi a rigorii şi, într-o măsură semnificativă, 
familiarizează elevii cu tehnicile de muncă intelectuală; 

d) vehiculează o importantă dimensiune metacognitivă. 
Referitor la dezavantaje, X. Roegiers consideră că acestea sunt reperabile la nivelul fiecărei funcţii 

pe care o îndeplineşte portofoliul, iar la nivelul primei funcţii mai importante sunt următoarele: 
a) necesitatea de a crea, de a concepe un context de responsabilizare a elevului, misiune care nu este 

întotdeauna uşoară, motiv pentru care autorul menţionat consideră că ,,portofoliul este mai mult o stare de 
spirit decât un instrument de evaluare”; 

b) în cazul elevului neexersat (cu puţină experienţă), partea de autoevaluare râmâne redusă, iar 
profesorului îi va fi dificil să deducă reglările (corecţiile) necesare care ar trebui operate; 

c) timpul care trebuie alocat pentru o elaborare riguroasă a portofoliului, cerinţă care nu întotdeauna 
poate fi onorată în mod corespunzător. 

În privinţa celei de-a doua funcţii, limitele mai importante sunt următoarele: 
a) dificultatea privitoare la originea probelor, pentru că, de multe ori, nu se ştie dacă este vorba de 

o producţie personală, de o producţie a unui părinte, a unui frate sau chiar a unui prieten; 
b) durata necesară pentru examenul portofoliului, datorată dificultăţilor de standardizare a 

procedurilor de corectare şi apreciere a producţiilor (realizărilor) elevilor; portofoliile, necesită un timp 
mult mai mare de evaluare în comparaţie cu lucrările obişnuite (extemporale, teze, teste de cunoştinţe) sau 
cu cele de sinteză, de genul compunerilor sau referatelor; 

c) dificultatea de a acoperi ansamblul obiectivelor învăţării, pentru că oricât de voluminos şi de 
consistent ar fi portofoliul acesta nu poate atinge toate obiectivele şi, deci, nu poate asigura o învăţare 
complinită. 

Avantajele şi limitele portofoliului ca instrument de evaluare sunt scoase în evidenţă şi de alţi autori, 
astfel încât utilizatorii pot să facă toate demersurile pentru a le maximiza pe primele şi pentru a le diminua, 
în limita posibilului, pe ultimele. 

De exemplu, M. Laurier (2005, pp. 141 - 143) enumeră cinci avantaje ale portofoliului după cum 
urmează: 

a) Ameliorează validitatea. Câştigul în validitate ţine mai ales de faptul că portofoliul privilegiază 
realizarea sarcinilor complexe şi contextualizate al căror produs este susceptibil de a fi integrat în portofoliu 
(evaluare autentică); 

b) Informează pe diverşii interesaţi. Examinarea portofoliului permite persoanei care îl consultă să 
vadă direct (concret) ceea ce poate să facă sau să realizeze un elev fără a trebui să interpreteze un scor. 

c) Portofoliul poate fi arătat părinţilor, unui profesor din ciclul superior de învăţământ, unui eventual 
patron, fiecare examinându-l din punctul său de vedere; 

d) Evidenţiază progresul elevilor în învăţare. Cum portofoliul este un instrument care însoţeşte elevul 
pe parcursul învăţărilor sale, este posibil să se adopte o perspectivă longitudinală şi să se urmărească elevul 
în evoluţia sa în instruire; 

e) Motivează elevii pentru activitatea de învăţare. Majoritatea profesorilor care utilizează portofoliul 
pot mărturisi interesul pe care-l suscită elaborarea acestuia în rândul elevilor comparativ cu alte activităţi 
mai tradiţionale care îi motivează în mai mică măsură; 

f) Dezvoltă metacunoaşterea iar acest lucru se explică prin faptul că elaborarea portofoliului implică 
exercitarea unei judecăţi critice a elevului asupra realizărilor sale pe care doreşte să le includă în acest 
document. 

În privinţa limitelor portofoliului, autorul menţionat enumeră următoarele aspecte, după cum 
urmează: 

a) Nu toate competenţele sunt evaluabile prin intermediul portofoliului. La modul general se admite 
că portofoliul favorizează scoaterea în evidenţă a competenţelor redate prin intermediul scrisului, prin 
intermediul exprimării scrise, dar sunt şi competenţe care nu sunt favorizate de această modalitate. 



 

 

b) Portofoliul pune un accent deosebit pe abilităţile de prezentare, ceea ce înseamnă că de multe ori 
forma de prezentare poate crea o impresie mai bună decât conţinutul portofoliului sau, mai bine zis, forma 
de prezentare bună a portofoliului să distragă atenţia asupra calităţilor materialelor prezentate. 

c) În concluzie, portofoliul păcătuieşte prin faptul că, de foarte multe ori, favorizează aspectele de 
prezentare în detrimentul calităţilor de conţinut. 

d) Alocarea unui timp mai mare elevilor de către profesor atât în elaborarea portofoliilor, cât şi în 
evaluarea acestora, pentru că aceştia trebuie îndrumaţi în permanenţă asupra modului de selectare a 
materialelor care intră în componenţa portofoliului şi, implicit, asupra calităţii şi relevanţei acestora. 

În pofida acestor neajunsuri, portofoliul este şi rămâne un instrument alternativ de evaluare pe care 
cadrele didactice trebuie să-l utilizeze ori de câte ori contextele de instruire facilitează evaluarea printr-o 
astfel de modalitate. 

Autoevaluarea este într-o legătură directă cu noile orientări din didactica contemporană, când se 
pune tot mai mult accent pe dezvoltarea metacogniţiei prin implicarea tot mai evidentă a elevului în a 
reflecta asupra proceselor sale de învăţare şi, implicit, asupra obstacolelor care o obstrucţionează.  

În privinţa definirii sale, R. Legendre (1993, p. 118) o consideră ,,a fi procesul prin care un subiect 
este determinat să realizeze o judecată asupra calităţii parcursului său, a activităţii şi achiziţiilor sale, vis-
-vis de obiective predefinite, acest demers făcându-se după criterii precise de apreciere”. 

Analizându-se definiţia anterioară, rezultă cu claritate că autoevaluarea conţine două caracteristici 
fundamentale care, în fond, condiţionează şi realizarea ei, şi anume: 

a) necesitatea ca elevul să cunoască în mod evident obiectul evaluării, care poate fi un obiectiv, o 
competenţă sau un element specific; 

b) necesitatea ca aceste criterii distincte să-i fi fost comunicate anterior. 
Aceste două cerinţe specifice autoevaluării pot fi onorate dacă elevii beneficiază de grile de evaluare 

concepute în mod special pentru a facilita realizarea autoevaluării, în structura acestora delimitându-se şi 
obiectul evaluării, dar şi criteriile care trebuie respectate când se desfăşoară acest proces. 

Raportând această modalitate la funcţiile evaluării, mai mulţi specialişti apreciază că autoevaluarea 
se constituie într-un mijloc foarte important pentru realizarea reglării instruirii, a ameliorării acesteia, prin 
introducerea unor modificări în modul ei de desfăşurare. 

În privinţa formelor prin care se poate realiza autoevaluarea, M. Laurier (2005, pp. 134 - 135) 
consideră că acestea pot fi destul de diferite şi anume: 

a) un elev face analiza greşelilor pe care profesorul său le-a încercuit într-un text şi trage concluzia 
că va trebui să acorde atenţie sporită unei categorii specifice de erori gramaticale; 

b) un elev din ciclul primar colorează o figură pe foaia sa potrivit unui cod de culori dat pentru a 
indica faptul că este mai mult sau mai puţin satisfăcut de activitatea pe care o prestează în rezolvarea unui 
exerciţiu la matematică; 

c) un elev face bilanţul contribuţiei sale la un proiect de echipă pe o foaie (pagină) care însoţeşte 
documentul final; 

d) un elev de la sfârşitul ciclului secundar se referă (face un raport) la grila de evaluare a probei 
ministeriale de franceză scrisă pentru a reexamina textul argumentativ pe care îl va preda; 

e) un stagiar în ştiinţe medicale face un retur reflexiv asupra experienţei sale din ultimele zile, 
comentând intervenţiile sale cu ocazia unui seminar de stagiu; 

f) un elev a cărui atitudine în clasă este negativă se întâlneşte cu profesorul său pentru a-i spune ce 
ar putea face pentru a ameliora situaţia. 

Desigur, exemplele ar putea continua, dar ceea ce trebuie reţinut este faptul că, prin aceste forme de 
autoevaluare, elevul este pus în situaţia de a reflecta asupra unor aspecte care sunt circumscrise învăţării şi, 
în consecinţă, în urma acestui demers metacognitiv învăţarea însăşi are şanse să fie ameliorată şi să 
determine performanţe mai semnificative. 

Ca notă generală, se poate concluziona că autoevaluarea prezintă o serie de avantaje care au fost deja 
identificate de mai mulţi autori, de mai mulţi specialişti în evaluare. 

În acest sens, L. Allal (1999, pp. 35 - 56) apreciază că principalele atuuri ale autoevaluării sunt 
următoarele: 

a) în planul personal, autoevaluarea oferă elevilor ocazia de a-şi dezvolta autonomia, deoarece ei 
ajung să transfere în diverse situaţii abilitatea de a evalua realizările lor; 



 

 

b) în plan pedagogic, autoevaluarea permite elevilor să îndeplinească o funcţie altădată rezervată 
profesorului; acesta dispune astfel de mai mult timp pentru a satisface nevoile individuale ale elevilor săi; 

c) în plan profesional, elevii dezvoltă, prin practicarea autoevaluării, abilităţi din ce în ce mai 
importante în lumea muncii unde se întâmplă adesea ca o persoană să fie nevoită să împărtăşească 
aprecierea propriei sale performanţe. 

Admiţându-se faptul că autoevaluarea prezintă o serie de avantaje pentru evoluţia cognitivă ulterioară 
a elevilor, trebuie să se conştientizeze totuşi că această modalitate de evaluare alternativă nu se dezvoltă de 
la sine, dacă profesorul nu crează situaţiile care s-o favorizeze şi, evident, în cazul în care elevii nu au nici 
motivaţia necesară pentru a se implica într-un demers autoevaluativ. 

În consecinţă, cadrul didactic trebuie, pe de o parte, să-i iniţieze pe elevi în activităţi de autoevaluare 
astfel încât aceasta să devină tot mai rafinată de la o etapă la alta a instruirii, iar, pe de altă parte să identifice 
şi pârghiile prin intermediul cărora elevii să devină tot mai motivaţi pentru acest gen de activitate. 

Metodele complementare de evaluare prezintă următoarele avantaje:  
 pot fi utilizate atât pentru evaluarea procesului, cât şi a produselor realizate de elevi; 
 surprind atât obiectivări comportamentale ale domeniului cognitiv, cât şi ale domeniilor afectiv şi 

psihomotor;  
 oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele şi deprinderile însuşite, în situaţii 

noi şi variate;  
 reduc gradul de tensiune emoţională, în comparaţie cu metodele tradiţionale. 
 Metodele complementare de evaluare prezintă următoarele dezavantaje:  
 sunt mari consumatoare de timp;  
 unele metode nu au o cotă ridicată de obiectivitate, cu repercursiuni asupra fidelităţii evaluării. 
2. Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul şi obiectivele evaluării 
Relaţia metodă-instrument de evaluare poate fi analizată ca relaţie de strictă dependenţă, în sensul 

că abordarea metodologică pentru care se optează la un moment dat determină natura şi conţinutul 
instrumentului de evaluare, precum şi contextul administrării acestuia. Liţoiu (2001) apreciază că metoda 
de evaluare vizează întregul demers evaluativ, care debutează cu stabilirea obiectivelor de evaluare, fiind 
urmată de proiectarea instrumentelor de cercetare, administrarea acestora, scorarea şi interpretarea 
rezultatelor. Această perspectivă plasează instrumentul de evaluare în imediata subordine a metodei, 
constituindu-se în parte integrantă a acesteia, ce concretizează opţiunea pentru un anume tip de demers 
metodologic. În contextul în care metoda de evaluare este privită ca agent determinant al măsurării şi 
aprecierii în actul evaluativ, instrumentul de evaluare poate fi privit ca parte operaţională în care se traduc 
sarcinile de lucru pentru elevi şi care asigură concordanţa între obiectivele de evaluare şi metodologia de 
realizare a acesteia.  

Acelaşi autor (Liţoiu, 2001, p. 30) susţine că instrumentele de evaluare pot determina schimbări la 
nivelul metodologiei şi practicilor evaluative ulterioare, atât a celor curente, cât şi a celor de tip examen, 
prin accentul pe evaluarea de competenţe, care poate reorienta profesorul în ceea ce priveşte momentele, 
metodele şi instrumentele de evaluare. 

3. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări şi tipologie  
O primă observaţie care se impune în prezentarea testului pedagogic/docimologic este aceea că nu 

toate probele scrise sunt sau trebuie să fie teste docimologice. Deşi o parte din literatura românească 
recentă destinată problematicii evaluării sugerează exact acest fapt, ne exprimăm convingerea că proba 
scrisă tradiţională (lucrarea de control sau extemporalul) nu îmbracă întotdeauna forma unui test pedagogic. 
Nu e mai puţin adevărat că se recomandă utilizarea mai frecventă a testelor docimologice în evalurea la 
clasă, cel puţin în perspectiva pregătirii elevilor pentru evaluările şi examenele naţionale. În ultimii ani, 
acestea din urmă sunt cu certitudine elaborate în acord cu exigenţele testelor docimologice.  

Literatura pedagogică abundă în definiţii ale testului (în engleză probă, examinare, încercare), de la 
definiţii de dicţionar până la definiţii asociate unor nume mari ale psihologiei (L. Cronbach sau A. 
Anastasi). Testul poate fi definit ca „o probă de evaluare a unei persoane în raport cu o serie de criterii, cu 
scopul de a obţine informaţii despre raportul dintre acea persoană şi aria de referinţă” (Karmel şi Karmel, 
1978, p.5) sau ca „instrument care presupune rezolvarea unui set de întrebări/sarcini standard, aceleaşi 
pentru fiecare subiect. Răspunsurile la întrebări se traduc în expresii/valori numerice, suma lor reprezentând 



 

 

o formă de caracterizarea a subiectului în ceea ce priveşte anumite procese şi abilităţi” (McMillan, 1992, p. 
114).  

Dacă aceste definiţii ne pot lămuri cu privire la accepţiunea testului în spaţiul educaţional, nu putem 
afirma că maniera de clasificare a acestora este la fel de clară. În mod evident, testul pedagogic s-a 
dezvoltat în strânsă legătură cu testul psihologic, iar toate criteriile de clasificare, precum şi exigenţele de 
elaborare sunt aceleaşi ca în cazul acestuia. Practic, în spaţiul educaţional se utilizează atât teste psihologice, 
cât şi teste pedagogice, iar acestea din urmă trebuie să răspundă aceloraşi exigenţe de construcţie şi de 
elaborare ca şi cele dintâi. Cele două categorii de teste diferă doar în ceea ce priveşte obiectul evaluării: în 
timp ce testele psihologice vizează procese cognitive, trăsături de personalitate etc., testele pedagogice (de 
randament sau docimologice) vizează cunoştinţe sau achiziţii şcolare.  

 Testele pedagogice, ca şi cele psihologice pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii 
(McMillan, 1992; Radu, 2000; Moise, 2003; Gall, Gall, şi Borg, 2007): 

• În funcţie de modalitatea de interpretare a rezultatelor distingem testele normative de testele 
criteriale. Testele normative implică compararea rezultatelor unui subiect cu rezultatele grupului de 
referinţă. Ele permit realizarea unui „clasament” al subiecţilor, fiind valorizată posibilitatea de comparare 
inter-individuală. Testele criteriale presupun raportarea rezultatelor unui subiect la un nivel prestabilit al 
performanţei în domeniul de interes. Scorurile obţinute de un subiect sunt interpretate în raport cu un 
criteriu, nu în contextul rezultatelor grupului de referinţă. Distribuţia scorurilor la testele criteriale este 
asimetrică, rezultatele concentrându-se la polul negativ.  

• În funcţie de rigurozitatea procedurilor de administrare şi de calculare a scorurilor, testele pot fi 
standardizate şi nestandardizate. Testele standardizate au o procedură de administrare riguroasă: sunt 
stabilite cu precizie limitele de timp pentru rezolvarea fiecărui item, materialele care trebuie utilizate 
(inclusiv ordinea şi forma de prezentare). Ele sunt elaborate de specialişti şi sunt însoţite de manuale de 
utilizare care specifică condiţiile de administrare, modalităţile de calculare a scorurilor, precum şi detalii 
privind fidelitatea şi validitatea instrumentului. Avantajul testelor standardizate constă în aria largă de 
aplicabilitate, de unde decurge însă şi cea mai evidentă limită: ele nu pot fi utilizate în cercetări foarte 
focalizate, deoarece se referă la cunoştinţe sau achiziţii generale. Testele nestandardizate, cunoscute şi ca 
teste elaborate de profesor (teacher-made tests) sunt aplicabile doar unei situaţii particulare sau unui anumit 
grup de subiecţi şi nu permit comparaţii cu alte grupuri.  

• În funcţie de natura caracteristicilor măsurate, testele pot fi de aptitudini sau abilităţi şi de achiziţii. 
Testele de aptitudini sau abilităţi pot servi în predicţia unor performanţe şcolare/academice viitoare, în timp 
ce testele de achiziţii surprind nivelul cunoştinţelor în momentul măsurării. 

• În funcţie de scopul aplicării lor şi a volumului conţinuturilor vizate, testele pot fi formative şi 
sumative: primele contribuie la determinarea nivelului şi deficitului elevului şi la orientarea sa în procesul 
învăţării, în timp ce ultimele sunt aplicate pe secvenţe mari (unităţi de învăţare, semestre, ani şcolari, cicluri 
de învăţământ) şi au ca scop notarea şi clasificarea elevilor (Stoica et al., 2001; Moise 2003).  

• După modul de prezentare a răspunsului se disting teste obiective şi teste subiective (eseu). Testele 
obiective solicită răspunsuri stricte, iar testele subiective implică răspunsuri formulate diferit de fiecare 
subiect (Stoica et al., 2001; Moise 2003).  

• În funcţie de momentul în care sunt aplicate (Radu, 2000) testele pot fi iniţiale (administrate 
înainte ca orice intervenţie educaţională să fi avut loc), de progres (administrate în timpul desfăşurării 
intervenţiei educaţionale) şi finale (administrate după încheierea intervenţiei educaţionale). 
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’’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 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 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 formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). Evaluarea formativă are implicaţii atât 
în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt 
valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor viitorului program instructiv-educativ. Copilul va 
învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă 
înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea 
unor trasee lungi (greşit parcurse), printro învăţare conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale 
(feed-back). Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate 
înainta în proces. 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.  

 Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. Evaluarea clinică se realizează pentru 
preşcolarii cu probleme în evoluţie, de către un specialist (psihiatru, psiholog). Prescripţiile pentru 
activitatea ulterioară diagnosticării, vor ţine seama nu numai de simptome, ci şi de relaţiile dintre factorii 
psihologici, sociali şi educaţionali care influenţează performanţele copilului. 

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 copi.  
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 5 
cunoaştere, 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 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, 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 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.  

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:  
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca;  
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EVALUAREA INIȚIALĂ - BAROMETRU AL CUNOȘTINȚELOR 
 

PROF. COSTIN ALINA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN", BACĂU 

 
 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 interactiona cu alte 
persoane, participând la activitãtile umane; a învãta sã fii, un element important ce rezultã din primele trei.” 

 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. Cu 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 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 profesorului. 

 De aceea o evaluare initialã, urmatã de o evaluare continuã constituie un autentic instrument de 
lucru al profesorului, cu ajutorul cãruia se perfectioneazã activitatea pusã în beneficiul educatiei elevilor. 
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.  

 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 prin prisma unor planuri remediale. Evaluarea 
iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care 
se recomandă raportarea la bareme de evaluare. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai 
mare cu cât noi, profesorii, 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! 

 În ceea ce privește disciplina Limba franceză, evaluările inițiale au ca scop determinarea însușirii 
competențelor de bază în limba franceză: receptarea de mesaje orale, exprimare orala, receptarea de mesaje 
scrise, redactarea de mesaje scrise. Astfel, evaluarea inițială va avea drept scop verificarea competențelor 
specifice de întelegere a unui text scris, de identificare a mesajului, de descifrarea a unor mesaje, de 
redactarea a unui mesaj, de completare cu anumite date, etc. Rezultatul evaluaării inițiale nu ar trebui să 
constituie o forma de pedeapsă pentru elev, ci doar un punct de reper, un ghidaj, care demonstreaza elevului 



 

 

și profesorului nivelul cunoștințelor elevului, și astfel un punct de plecare în vederea ameliorării ănsușirii 
acestor competențe.  

 Astfel, evaluarea inițială reprezintă, de fapt, punctul de plecare țn atungerea obiectivului principal, 
acela care are drept finalitate achiziția competențelor adecvate. 
  



 

 

IMPORTANŢA EVALUÃRII INIŢIALE ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS 
DIDACTIC EFICIENT 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR IONELA COSTIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CASTELU, JUD. CONSTANȚA 

 
Pentru ca individul sã fie pregãtit pentru a se adapta la o lume în schimbare „educaţia trebuie 

organizatã în jurul a patru tipuri fundamentale de învãţare, care pe parcursul vieţii constituie pilonii 
cunoaşterii: a învãţa sã ştii, ceea ce înseamnã dobândirea cunoaşterii; a învãţa sã faci, astfel încât 
individul sã intre în relaţie cu mediul înconjurãtor; a învãţa sã trãieşti împreunã cu alţii, pentru a coopera 
cu alte persoane, participând la activitãţile umane; a învãţa sã fii, un element important ce rezultã din 
primele trei.”(J.Delors, 2000, p.69) 

 Aceastã viziune asupra educaţiei, determinã o regândire a procesului instructiv educativ şi al 
activitãţilor sale specifice: predarea-învãţarea-evaluarea. Şcoala tradiţionalã a fost centratã exclusiv pe a 
învãţa sã ştii, iar evaluarea a constituit un demers de verificare şi mãsurare a cunoştinţelor elevilor. 

 Astãzi, demersul didactic se axeazã pe formarea la elevi a unor competenţe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învãţare. Acestea permit identificarea şi rezolvarea 
în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoasterii. Direcţiile actuale 
de restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienţei 
procesului didactic ci şi pe cel formativ-educativ. 

 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 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 
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 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!  
  



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: COSTIN LĂCRĂMIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MANOLACHE COSTACHE EPUREANU” 

 LOC. EPURENI, VASLUI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

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: 
s) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
t) cu suport vizual; 
u) redarea (repovestirea); 
v) descrierea şi reconstituirea; 
w) descrierea / explicarea / instructajul; 
x) completarea unor dialoguri incomplete; 
 
2. Probele scrise: 
p) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
q) activitatea de muncă independentă în clasă; 
r) lucrarea de control (anunţată); 
s) tema pentru acasă; 
t) testul 
3. Probele practice 
p) confecţionarea unor obiecte; 
q) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
r) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 

 



 

 

s) interpretarea unui anumit rol;  
t) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode şi instrumente complementare 
16. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
17. investigaţia; 3. proiectul; 4. portofoliul; 5. autoevaluarea 
A.1. Probele orale 
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 

sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca verificare 
curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în 
toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau practică.  

Caracteristici ale evaluării orale: 
- în funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate întrebările:  
 frontală (când interogaţiile se adresează întregului grup de elevi); 
 individuală (când se vizează un elev anume); 
 pentru un grup (când sunt antrenaţi doar elevii dintr-un grup). 
- în funcţie de modul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic: 
  evaluare orală curentă (desfăşurată în fiecare lecţie / oră);  
 evaluare periodică (după un număr variabil de lecţii / ore); 
evaluare finală (la terminarea lecţiilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol). 
A.2. Probele scrise  
Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi 

la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. 
Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 

şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor. 
Metoda apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucrări scrise neanunţate), 

lucrări de control (anunţate), fişe de muncă independentă în diferite etape ale lecţiei, teme pentru acasă, 
teste de cunoştinţe (docimologice).  

a) Extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată) este instrumentul de evaluare scrisă cel mai des 
folosit pentru a verifica dacă elevii învaţă cu regularitate. El durează 5-10 minute şi se va concentra asupra 
unor sarcini de tip obiectiv din lecţia anterioară. Rezolvarea imediată a sarcinilor din lucrare va permite 
corectarea rapidă a greşelilor şi va fi o modalitate de autoevaluare (li se poate cere elevilor să-şi noteze 
lucrarea).  

b) Lucrarea de control (anunţată) se aplică elevilor după parcurgerea unei unităţi de învăţare sau 
după un număr de lecţii predate anterior. Ea poate urma unor lecţii de recapitulare şi sistematizare şi, în 
acest caz, are mari valenţe formative. Ea îndeplineşte, în general, o funcţie diagnostică 

c) Activitatea de muncă independentă în clasă se desfăşoară sub supravegherea cadrului didactic. 
Se realizează fie la începutul lecţiei (pentru a permite cadrului didactic să verifice temele pentru acasă din 
punct de vedere cantitativ), fie în timpul verificării lecţiei anterioare, fie pentru a fixa cunoştinţele predate. 
Ele se pot rezolva individual sau pe grupe de elevi. Sarcinile trebuie analizate frontal după ce elevii le-au 
rezolvat, notarea se poate face prin autoevaluare, prin evaluare în perechi (colegii de bancă îşi corectează 
reciproc modul de rezolvare).  

d) Tema pentru acasă este o formă de activitate independentă, asemănătoare cu cea efectuată în 
clasă, dar are în vedere obiective de mai mare amploare şi se desfăşoară în condiţiile de acasă ale elevului.  

e) 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. 

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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MĂSURAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 
OPERAŢIE PRINCIPALĂ A EVALUĂRII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR COTITU IULIANA 

 
Evaluarea este “un proces prin care se măsoară şi se apreciază valoarea rezultatelor unor activităţi şi 

eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în activitatea respectivă prin compararea 
rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării unor decizii ulterioare” . Actul de evaluare implică şi 
el mai multe operaţii:  

a) măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice ca probe scrise sau orale, practice, proiecte;  
b) aprecierea, care constă în emiterea unor judecăţi de valoare asupra activităţii evaluate, pe baza unor 

criterii unitare – descriptori de performanţă;  
c) luarea unor decizii ulterioare în vederea ameliorării rezultatelor obţinute, ceea ce presupune 

activităţi de reînvăţare, activitate diferenţiată şi în vederea dezvoltării rezultatelor, care constă în 
continuarea activităţii pentru obţinerea de noi achiziţii s-au propunerea de activităţi care să mobilizeze la 
maximum efortul elevilor buni.  

Măsurarea constă în cuantificarea rezultatelor verificate, determinarea marimii lor prin atribuirea de 
calificative. Măsurarea şi evaluarea sunt două operaţii complementare. Măsurarea oferă date concrete 
asupra indicatorilor prin care se exprimă rezultatele obiectivelor urmărite, iar evaluarea constă în estimarea 
calitativă a rezultatelor măsurării, indicând nivelul pe care l-au atins aceste obiective, comparativ cu cele 
proiectate. Măsurarea oferă un suport matematic evaluării, iar evaluarea presupune stabilirea condiţiilor 
necesare măsurării. Măsurarea consecinţelor instruirii constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor 
şcolare şi atribuirea unor simboluri exacte unor componente achiziţionale, prin excelenţă calitative. 
Măsurarea presupune o determinare obiectivă, prin surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică 
formularea unei judecăţi de valori . Măsurarea poate urmări aspecte ce se situiază la diferite niveluri de 
angajare a activităţii intelectuale a elevilor. Pe lângă măsurarea unor informaţii actuale, a unor cunoştinţe 
izolate, e necesat ca evaluarea să vizeze şi unele rezultate mai importante, cum ar fi capacitatea de a folosi 
tehnici de muncă intelectuală, de a construi structuri de limbă pe baza unor cerinţe formulate de învăţător. 
Pentru ca măsurarea rezultatelor şcolare să fie posibilă şi de o exactitate suficient de concludentă, sunt 
necesare patru elemente:  

-aspectul măsurat să fie definit în mod clar prin comportamente sau carecteristici observabile;  
-un instrument de măsurare valabil, pentru surprinderea variabilei de măsurat; 
- o normă de măsurare, o unitate de măsură, ca unitate etalon pe baza căreia să se poată stabili un 

raport între un număr şi fenomenul măsurat;  
- un criteriu de apreciere a situaţiei de reuşită, dat fiind faptul că realizarea unui obiectiv se măsoară 

prin raportarea la un criteriu. 
 Măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare se prezintă ca un proces cu numeroase operaţii 

realizate în trei etape: examinarea, cunoaşterea rezulatelor şi aprecierea.  
Examinarea presupune aplicarea unei probe care constituie mijlocul de verificare a progreselor 

elevului. Datele obţinute prin aplicarea probelor necesită o prelucrare şi analiză care presupune corectarea 
lor, stabilirea punctelor slabe. Pe temeiul analizei efectuate asupra rezultatelor şi prin compararea acestora 
cu obiectivele urmărite (care îndeplinesc în acest caz şi funcţia de criteriu de referinţă) se emit aprecieri 
asupra rezultatelor obţinute. Rezultă următoarele relaţii: examinarea rezulatul aprecierea probă analiza 
datelor raportarea datelor la unitatea de referinţă. Aceste momente ale procesului de măsurare şi apreciere 
sunt corelate şi cu funcţiile pedagogice ale actului de evaluare (funcţia de constatare, diagnosticare şi 
prognosticare). Prin măsurare, învăţătorul nu obţine decât măsura muncii sale, în bună parte şi pornind de 
aici începe autoperfecţionarea sa metodică, pedagogică şi ştiinţifică. Măsurarea presupune existenţa unor 
limite cantitative, maxime şi minime - bareme - pentru obiectivele stabilite iniţial. Desigur, nu toate 
capacităţile, aptitudinile pot fi măsurate exact. În acţiunea formativ-educativă învăţătorul, progresiv, caută 
să antreneze elevii înşişi în măsurarea evoluţiei lor. Aceasta înseamnă:  

-să obişnuiască elevii cu cunoaşterea obietivelor lecţiei, capitolului; 
- să familiarizeze elevii cu criteriile de măsurare; 



 

 

-să exerseze variat deprinderile, făcând apel la analiza colectivă, reciprocă, după modelul dat, 
împreună cu învăţătorul.  

Cum elevii din ciclul primar sunt mai mult ajutaţi în învăţare, în efectuarea temelor de către familie, 
calificativul reflectă în bună măsură acest sprijin, care se diminuiază apoi, elevul găsindu-se în faţa situaţiei 
că nu ştie cum să înveţe singur şi atunci se înregistrează un regres. Cunoscând toate acestea, trebuie urmărită 
dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă, învăţarea din clasă a unor cunoştinţe. Elevii trebuie să 
conştientizeze obiectivele şi criteriile măsurării realizării lor. Încă din clasa I trebuie instaurat controlul 
continuu, măsurarea obiectivă şi exigentă, combinată cu stimularea corect argumentată fiecărui elev. 

 În principiu, verificarea, măsurarea se realizează în funcţie de obiectivele proiectate, dar pentru 
fiecare există o limită inferioară (criterii de acceptare). Ele sunt, de fapt, performanţele minime precizate în 
operaţionalizarea obiectivelor, de către învăţător, în condiţiile în care programele nu le stabilesc. 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ - ÎNTRE RUTINĂ ȘI NECESITATE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANA-MARIA COZMA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIA BRĂTIANU, BUCUREȘTI 

 
Evaluarea reprezintă 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. (Cristea, 1998) 

Componentă de bază a procesului de învățământ, evaluarea are un rol bine determinat în cadrul 
acestuia, constituind atât punctul de pornire al demersului didactic, prin evaluarea inițială, cât și punctul 
final, care permite identificarea efectelor acțiunii desfășurate de-a lungul unei etape de intruire. 

La nivel general, evaluarea îndeplinește mai multe funcții: constatativă - de cunoaștere a fenomenului 
evaluat, diagnostică - de explicare a situației existente și predictivă – indicator al evoluției activităților 
viitoare. 

Funcțiile specifice ale evaluării vizează reglarea și ameliorarea procesului instructiv-educativ, vizând 
ambii parteneri, profesor și elev. Din punctul de vedere al profesorului, evaluarea furnizează informații 
referitoare la nivelul de atingere a obiectivelor stabilite, reflectă calitatea propriei prestații, identifică 
acțiunile reușite, dar și punctele critice care impun ameliorări. În ceea ce privește elevul, evaluarea îi oferă, 
în egală măsură, posibilitatea de a avea o reprezentare a cunoștințelor și capacităților pe care le posedă până 
în acel moment, îl ajută să identifice gradul de îndeplinire a sarcinilor școlare, prin conșientizarea eforturilor 
care se impun pentru atingerea performanței și determină efecte în plan volițional și afectiv, contribuind la 
formarea unor trăsături de caracter. 

Dintre cele trei forme ale evaluării (inițială, formativă și sumativă ) aflate în strânsă 
complementaritate, evaluarea inițială nu are funcție de control. Ea are caracter descriptiv, fiind bază de 
comparare pentru evaluările ulterioare. Rolul său este acela de a indica direcția viitorului demers educativ. 

Evaluarea inițială urmărește „acele cunoștințe și capacități care reprezintă premise pentru asimilarea 
noilor conținuturi și formarea altor competențe, premise «cognitive și atitudinale», capacități, interese, 
motivații necesare integrării în activitatea următoare.ˮ (I.T. Radu, 2007, p. 119)  

Evaluarea inițială este importantă pentru cunoașterea nivelului de realizare a învățării prealabile, fiind 
utilă în special la începutul unui ciclu școlar sau la începutul studiului unei discipline școlare noi. Ea 
stabilește dacă elevii dispun de pregătirea necesară (cunoștințe, capacități, abilități), fiind o punte de 
legătură între o stare precedentă și una viitoare (Cerghit, 2002). 

Realizarea evaluării inițiale se face atât prin examinări orale, cât și prin probe scrise. Pe baza acestora 
se stabilește un diagnostic al pregătirii elevilor și sunt determinate condițiile în care noile conținuturi vor 
putea fi asimilate de către elevi. Astfel este evidențiată funcția predictivă a acestui tip de evaluare, 
concretizată pe trei planuri: alegerea modului adecvat de predare/învățare a noului conținut, organizarea 
unui program de recuperare pentru întreaga clasă (dacă este cazul) sau adoptarea unor măsuri de sprijin și 
recuperare doar pentru anumiți elevi. 

Trebuie precizat faptul că evaluarea inițială nu este un instrument de măsurare a performanțelor 
globale ale elevilor și nici o modalitate de ierarhizare a acestora, dat fiind faptul că rezultatele obținute în 
urma evaluării predictive nu se notează în catalog. Acest demers realizat la începutul unui program de 
instruire permite identificarea, analizarea și întărirea fundației pe care se va clădi întregul proces educativ. 

În practica pedagogică, testul de evaluare inițială reprezintă cea mai utilizată modalitate de verificare 
a achizițiilor anterioare. Totuși, pentru formarea unei imagini de ansamblu, se recomandă utilizarea acestuia 
în combinații cu alte tehnici și metode, care să permită un diagnostic cât mai fidel al pregătirii elevilor, în 
special la clasele mai mici, unde pot apărea erori determinate nu atât de lipsa unor cunoștințe, cât de 
interpretarea eronată a cerințelor. 

În elaborarea testelor inițiale, cadrul didactic trebuie să consulte programa anului de studiu anterior 
și să o compare cu programa curentă, stabilind astfel care sunt cunoștințele și capacitățile necesare asimilării 
noilor conținuturi.  

Ulterior parcurgerii programei școlare se trece la elaborarea itemilor, ținând cont de competențele 
formate pe parcursul anului școlar precedent și de cele urmărite pe viitor. Structura testului predictiv trebuie 
să cuprindă atât itemi de tip obiectiv și semiobiectiv, cât mai ales itemi subiectivi, realizând astfel o 



 

 

conexiune între conținuturile vizate și competențele urmărite, corelate cu nivelurile taxonomice la care sunt 
plasate acestea. 

După susținerea probelor de evaluare inițială, urmează etapa în care sunt culese informațiile în urma 
aplicării acestora. Acum sunt identificate eventualele lacune ale elevilor sau posibile erori ale demersului 
didactic anterior. Rezultatele obținute sunt centralizate într-un tabel, urmărind pentru fiecare item în parte 
dacă obiectivul a fost realizat, este în curs de realizare sau este nerealizat. Se obține astfel o matrice care 
oferă informații atât la nivel individual, pentru fiecare elev în parte, cât și la nivelul întregii clase. Fiecare 
elev trebuie informat de nivelul la care se află, pentru a putea deveni partener activ și conștient în viitorul 
demers educațional. 

Întregul proces de evaluare inițială se încheie cu elaborarea planurilor remediale, etapă care de multe 
ori este neglijată de cadrele didactice. În baza rezultatelor obținute se realizează o primă grupare a elevilor, 
în vederea diferențierii și individualizării instruirii, se întocmesc programe individuale de recuperare, acolo 
unde este cazul și se stabilesc direcțiile viitoare ale desfășurării procesului intructiv-educativ, prin alegerea 
strategiilor didactice optime, care să asigure atingerea obiectivelor propuse. 

Deși contestată de unele cadre didactice, evaluarea inițială rămâne un demers pedagogic esențial 
pentru reușita noului program de instruire. Ea aduce într-o relație de parteneriat pe cei doi actori ai 
procesului educativ - elev și profesor –, prin implicarea directă și activă în atingerea aceluiași scop: succesul 
școlar. 
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CLASA A VIII-A 
 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA CHIMIE 

PROF. COZMA IULIANA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA 

 
PARTEA I          ( 45p ) 
1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Pentru fiecare afirmaţie încercuieşte A dacă apreciezi că 

este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă: 
a) Soda caustică este o bază.      A  F 
b) H2S se denumeşte acid sulfuric.     A  F 
c) Soluţiile se pot găsi în toate cele 3 stări de agregare.   A  F 
(15p) 
2. Alegeţi din paranteză cuvântul potrivit astfel încât afirmaţiile să reprezinte enunţuri corecte: 
a) H2 + Cl2 → ............( HCl2/HCl ) 
b) CaCO3 → CaO + ..................( CO/CO2 ) 
c) Mg + .................→ MgSO4 + H2↑ ( H2SO4/H2S ) 
d) NaOH + HCl → NaCl + ............... ( H2/H2O ) 
 (20p) 
3. Notează în coloanele alăturate, natura substanţei prezentate şi simbolul /formula chimică. 
 

Denumire substanţă Simbol/formulă chimică Natura substanţei 
Oxigen   
Apă   
Acid sulfuric   
Cupru   
Amoniac   

              (10p) 
 
PARTEA a II-a         (45p) 
1. Sistemul periodic al elementelor este cel mai important material didactic necesar în studiul chimiei. 

Determină poziţia în sistemul periodic pentru următoarele elemente chimice, fără a folosi sistemul periodic: 
Ca ( Z=20 ), C ( Z = 6 ), F ( Z = 9 ), Na ( Z= 11 ).  

(16p)  
2. Pentru a obţine 800g soluţie s-au folosit 100g zahăr. Care este concentraţia soluţiei şi cantitatea de 

apă folosită?            (14p) 
1.  Stabileşte numărul de particule elementare precum şi valorile numărului de masă şi a numărului 

atomic pentru atomul care prezintă următoarea structură: 

   
(5p) 
2. Mediul intern al corpului uman este alcătuit din mai multe lichide extracelulare. Unul dintre aceste 

lichide este sângele, care circulă într-un sistem de vase sanguine. Masa sângelui reprezintă 7% din masa 



 

 

corpului uman. Sângele este compus din plasmă şi alte elemente. Masa plasmei reprezintă 55% din masa 
sângelui. Plasma conţine 90% apă. Calculaţi masa de apă, exprimată în kg, conţinută de plasma sângelui 
unui tânăr cu masa de 40kg.  

(10p) 
 
NOTĂ: Din oficiu se acordă 10p. 
Timp de lucru: 45 min. 

 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 
 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţ 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 punctajului total 

acordat pentru test la 10. 
 
PARTEA I            

  ( 45p ) 
4. Aprecierea corectă: 
a) A (5p) 
b) F (5p)   
c) A (5p) 
(15p) 
5. Completarea corectă: 
HCl ( 5p ); CO2 ( 5p ); H2SO4 ( 5p); H2O ( 5p).  
 (20p) 
6. Completarea corectă: 
Denumire substanţă Simbol/formulă chimică Natura substanţei 
Oxigen O2 Simplă/ nemetal 
Apă H2O Compusă 
Acid sulfuric H2SO4 Compusă/acid 
Cupru Cu Simplă/metal 
Amoniac NH3 Compusă/bază 

         10 x 1p = 10p   (10p)  
 
PARTEA a II-a            

  (45p) 
1. Configuraţiile: 4 x 2p = 8p 
Grupele: 4x1p = 4p 
Perioadele: 4x1p = 4p  
 (16p)             
2. Scrierea formulei de calcul a c%:  (4p) 
Calcularea c% = 12,5%  (6p) 
Calcularea mapă=700g   (4p)    
 (14p)  
3. 2 n0     (1p) 
2 p+     (1p) 
2 e-     (1p) 
A = 4     (1p) 
Z = 2     (1p)       
(5p) 



 

 

4. Calcularea masei de sânge : 2,8 kg (4p) 
Calcularea masei de plasme: 1,54 kg (3p) 
Calcularea masei de apă: 1,386 kg  (3p) 
  

  



 

 

 
MATRICEA DE SPECIFICAŢII a Testului Iniţial  
Clasa a VIII-a/ An şcolar 2019-2020 
Disciplina CHIMIE 

 
 

 

 

 

 

 

Competenţe 
corespunzătoa
re 
nivelurilor 
taxonomice 
Teme/ 
Conţinuturi/ 
Concepte-
cheie/ 
Unităţi 
tematice 

Identificarea 
Caracteristicil
or 
definitorii 
ale unor 
sisteme 
întâlnite în 
natură 

Comparare
a şi 
Clasificare
a 
unor 
fenomene şi 
unor 
caracteristi
ci 
chimice ale 
fenomenelo
r 
din 
domeniile 
studiate 

Descriere
a 
unor 
fenomene 
chimice 
din 
domeniile 
studiate, 
a unor 
procedee 
de 
producer
e sau de 
evidenţie
re a unor 
fenomene
, precum 
si a 
cauzelor 
produceri
i 
acestora 

Analizarea 
Relaţiilor 
cauzale 
prezente în 
desfăşurar
ea 
fenomenelo
r 
chimice din 
cadrul 
domeniilor 
studiate 

Evaluarea/ 
Aprecierea/ 
Interpretar
ea 
de 
fenomene, 
fapte, 
procese 
în contexte 
variate 

PUNCTA
J acordat 

Substanţe 
simple cu 
utilizări 
practice 

I.1 a) (5p) 
I.1 b) (5p) 

I.3 (4p)    14 

Substanţe 
compuse 
anorganice cu 
utilizări 
practice 

 I.1 c) (5p) 
I.3 (6p) 

II.4 (4p) I.2 (20p)  35 

Calcule 
chimice 

II.3 (5p)  II.1 (16p)  II.2 (14p) 
II.4 (6p) 

41 

Punctaj 15 15 20 20 20 TOTAL 
90 



 

 

 

 

  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

GHEORGHE CRĂCAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢINTEA,  
BĂICOI, JUD. PRAHOVA 

LIMBA FRANCEZĂ – CLASELE V-VIII 
 
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 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 iniţială oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta 
a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza rezultatelor 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 
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. 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. 

 La clasele unde am aplicat evaluarea s-au constatat următoarele: 
 PROBLEME la nivelul tuturor anilor de studiu:  

- înregistrarea a foarte multe greşeli de ortografie, la toate nivelele de studiu;  

- folosirea în mod eronat a timpurilor gramaticale, chiar cele mai simple;  

- dificultăţi în receptarea mesajului scris şi deci imposibilitatea de a alege corect din variantele 
propuse;  

- posibilitatea redusă de a identifica corect anumite categorii gramaticale (pronume relative, 
adjective nehotărâte);  

- dificultate foarte mare sau chiar imposibilitate de a produce mesaje scrise în cazul itemilor 
subiectivi;  

-utilizarea unui lexic limitat, insuficient pentru rezolvarea cerinţelor . 

 SOLUŢII PROPUSE:  

- Revizuirea problemelor de gramatică şi integrarea lor în contexte cât mai variate; 
- Introducerea şi fixarea unui lexic îmbogăţit prin exerciţii specifice; 
- Încurajarea activităţilor de producere a textelor scrise prin munca individuală; 
- Încurajarea în acelaşi timp a activităţilor de producere a textelor orale pentru fixarea unor structuri 

gramaticale (timpuri verbale, categorii gramaticale). 

 

 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. 

 
 

  



 

 

METODE Ș TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CRĂCIUN GABRIELA, 
G.P.N.TĂTĂRĂȘTI ,JUD.BACĂU 

 
 ’’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). 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. 

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 

 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, 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. 



 

 

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. 

 
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” Bucureşti, EDP; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, DPH, 2009 

  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR CRĂCIUN MIHAELA 
 
Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 

şcoală. 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;“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 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 iniţială poate avea atât o funcţie diagnostic cât şi funcţie prognostică. Aceasta  
poate fi realizată prin harta conceptuală ,prin investigaţie; prin chestionare şi cel mai adesea prin teste. 
 Ca orice tip de evaluare, şi acest tip prezintă avantaje şi dezavantaje. Ca avantaje, consider că ar fi 

faptul că oferă profesorului cât şi elevului 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; iar pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare. Dezavantaj, poate fi considerat faptul că nu permite o 
apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; şi nu-şi propune, dar nici nu poate 
să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Din punct de vedere al notarii, 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: 
1. Cerghit , Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom , Bucureşti , 2002 
2. Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
3. Radu, Ion T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981. 
4.  Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003.  



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

 INSTITUTOR, CRÂNGUREANU IONELA CORINA 
 SCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAŞELE 

 
 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 ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR CREPELCA-KOVACS BEATRIX 
 
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 oaltă 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. 

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 unuiinstrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 

 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. 
Metode şi instrumente complementare 
1.observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2.investigaţia; 
3.proiectul; 
4.portofoliul; 
5.autoevaluarea. 
 Metode şi instrumente de evaluare tradiţionale 
1. Probele orale  
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări -răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de 

lucru, oral sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu 
precădere ca verificare curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. 



 

 

Examinarea orală constă, în toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului 
poate fi orală, scrisă sau practică. 

 Caracteristiciale evaluării orale: 
- în funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate întrebările:  
- frontală (când interogaţiile se adresează întregului grup de elevi); 
- individuală(când se vizează un elev anume); 
- pentru un grup(când sunt antrenaţi doar elevii dintr-un grup). 
- în funcţie de modul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic: 
- evaluare orală curentă(desfăşurată în fiecare lecţie / oră); 
- evaluare periodică (după un număr variabil de lecţii / ore); 
- evaluare finală (la terminarea lecţiilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol) 

  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR. CRIȘAN GEORGETA HORTENZIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IULIU GRAMA” CHIHERU DE JOS 

 

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.  

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 predare.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. Evaluarea inițială se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă, la începutul 
anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor. Ea 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. 
Informațiile obținute de învățător 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.  

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. 
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. 

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. 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”. 

 

 

 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
CRISAN LAVINIA NICOLETA 

 
Evaluarea. Definire, tipuri, funcții 
În cadrul actului educațional evaluarea este un proces absolut necesar pentru furnizarea 

informațiilor necesare reglării acțiunilor educaționale, pe de-o parte, și adoptarea unor măsuri 
ameliorative a acesteia, pe de altă parte. (Ionescu.M, Bocoș.M, 2017). 

„Semnificația largă, cuprinzătoare, a evaluării este aceea de act pedagogic complex de stabilire a 
relevanței și a valorii unor procese, performanțe, comportamente, prin raportarea acestora la un sistem 
de indicatori de performanță, respectiv criterii și standarde prestabilite” (Ionescu&Bocoș, 2017, p. 383). 

În literatura pedagogică de specialitate există numeroase definiri ale conceptului de evaluare. Astfel, 
Ilie Marian formulează o definiție cu caracter sistemic: „Evaluarea educațională reprezintă o component a 
procesului de învățământ, alături de predare și învățare, care prin compararea rezultatelor obținute cu 
obiectivele propuse și planificate urmărește autoreglarea și eficientizarea procesului de învățământ” (Ilie, 
p. 201).  

De asemenea, Cucoș afirmă că scopul evaluării este nu doar acela de a obține anumite date asupra 
procesului instructive-educativ, ci perfecționarea acestuia prin adaptarea strategiilor educative la 
particularitățile actului didactic. În opinia aceluiași autor, funcțiile evaluării sunt: 

- de constatare a nivelului de asimilare/ realizare/ achiziționare a unor cunoștințe, activități, 
deprinderi; 

- de informare asupra nivelului de cunoștințe/ deprinderi deținut de elevi; 
- de diagnosticare a cauzelor care stau la baza eficienței scăzute a acțiunii educaționale; 
- de pronosticare a nevoilor viitoare ale elevilor; 
- de decizie asupra poziției unui elev într-o ierarhie; 
- pedagogică, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilități (Cucoș, 2009). 
Tipurile de evaluare se pot clasifica în funcție de mai multe criterii, cel mai cunoscut fiind cel 

temporal, identificându-se astfel: 
- evaluarea inițială realizată, de regulă, la începutul anului școlar/ semestrului în vederea stabilirii 

nivelului de pregătire a elevilor; 
- evaluarea formativă realizată pe întregul parcurs didactic prin verificări sistematice; 
- evaluarea sumativă, care se realizează, de obicei la sfârșitul unei acțiuni mai lungi de instruire 

(Cucoș, 2009). 
Metode moderne de evaluare  
Metodele și instrumentele de evaluare se pot clasifica în metode tradiționale și metode moderne sau 

complementare. 
Metodele moderne de evaluare nu fac altceva decât să completeze arsenalul traditional, fără a 

presupune renunțarea la metodele tradiționale de evaluare ( probe practice, scrise și orale) ci, mai degrabă, 
o împletire optimă între cele două tendințe metodologice.  

În literatura pedagogică de specialitate sunt precizate următoarele metode moderne de evaluare: 
referatul, investigația, portofoliul, observarea sistematică a activității, autoevaluarea, brainstormingul, 
evaluarea ideilor, metoda cubului, etc. 

Încercând o paralelă între strategiile de evaluare tradițională și cele moderne, Iuhos&Bal stabilesc 
următoarele (Iuhos&Bal, p. 127) : 
Metode clasice de evaluare Metode moderne de evaluare 
Proba orală are ca funcţie principală constatarea 
nivelului la care se află cunoştinţele elevului la un 
moment dat. - fiecare întrebare împreună cu 
răspunsul său alcătuiesc un microunivers de sine-
stătător în raport cu celelalte întrebări şi răspunsuri. 
În afară de aceasta, nu este necesar ca ea să 
epuizeze toate aspectele legate de conţinutul vizat, 

În evaluarea modernă, creativitatea este indicatorul 
cel mai de preţ; ea presupune formarea unor 
capacităţi de cunoaştere ce devin fundamentale 
pentru procesul creator real, care permit găsirea 
unor soluţii, idei, metode etc., descoperite pe cale 
independentă, prin efort propriu de gândire, de 
către cei supuşi actului evaluării. 



 

 

prezentându-se adesea sub forma întrebărilor de 
sondaj. 
Probele scrise 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. 

Profesorii încurajează gândirea independentă şi 
reflecţia.  
▪ Utilizează o multitudine de strategii de evaluare 
pentru a înţelege cum se dezvoltă ideile studenţilor, 
pentru a furniza o reacţie atât asupra procesului, cât 
şi asupra rezultatelor gândirii lor;  
▪ Dezvoltarea competenţelor de comunicare;  
▪ Promovarea interînvăţării şi a învăţării active. 

Proba practică asigură orientarea aplicativă a 
cunoştinţelor şi capacităţilor în vederea realizării 
unor produse semnificative la nivelul educaţiei 
tehnologice dar şi la nivelul educaţiei estetice sau 
sportive;  
- are ca notă specifică orientarea cunoştinţelor şi 
capacităţilor elevului spre o finalitate productivă, 
care urmăreşte transformarea realităţii abordate la 
nivel concret în condiţiile unei munci efective, 
realizabilă în cabinet, atelier sau lot şcolar. 

▪ dezvoltarea gândirii critice;  
▪ stimularea creativităţii;  
▪ cultivarea respectului faţă de ceilalţi şi a 
toleranţei; formarea şi dezvoltarea competenţelor 
emoţionale;  
▪ dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  
▪ participarea activă, implicarea tuturor elevilor în 
realizarea sarcinilor; 
 ▪ stimularea eforturilor de intercunoaştere şi auto-
cunoaştere. 

Fără a minimaliza rolul uneia sau alteia dintre aceste metode de evaluare, este esențială adaptarea 
strategiei de evaluare la situația educațională concretă și la partularitățile de vârstă, psihice și 
individuale ale educabililor. Rămâne în sarcina practicianului să angajeze în actul educațional acele 
„metode de evaluare suple, motivante, fără cazne și dureri, prin atragerea naturală a educatului în 
evidențierea adevărului deținut, prin punerea lui în situația de a rezolva probleme, prin crearea unei 
bucurii a cunoașterii” ( Cucoș, p. 189). 
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SCOALA GIMNAZIALA SOCOND 
JUDETUL SATU MARE 

  
 Evalurea este o forma de masurare.Ea se foloseste in multe domenii de activitate,dar o atentie 

deosebita i se atribuie in activitatea didactica alaturi de predare si invatare. Evaluarea eficienta presupune 
evolutie.Pentru a spori eficienta evaluarilor scolare este important sa transpunem accentul de pe masurarea 
produselor pe observarea efectelor actiunilor valorizatoare si pe stimularea activitatii de autoevaluare. 

 In aplicarea metodelor si instrumentelor de evaluare trebuie sa se tina seama de particularitatile de 
varsta ale elevilor. 

 Folosirea eficienta a strategiilor,metodelor si instrumentelor de evaluare va pune in valoare aspectul 
creativitatii,al gandirii critice,al manifestarii individuale,proprii fiecarui elev,rezultatul final vizand 
formarea la nivelul individului a culturii generale,formarea de abilitati,atitudini,competrnte,priceperi si 
deprinderi necesare integrarii sociale a acestuia. 

 In activitatea didactica folosim cele trei forme ale evaluarii: 
- Evaluare initiala (predictive)care se foloseste la inceputul unui semestru an scolar,ciclu de 

invatamant 
- Evaluarea continua( formativa) se aplica in orice moment al lectiei 
- Evaluarea finala se aplica la sfarsitul semestrului,an scolar, ciclu de invatamant sau chiar la 

sfarsitul unui capitol 
 Evaluarea initiala este indispensabila pentru a stabili daca elevii au baza necesara acumularii unui 

nou volum de cunostinte. Aceasta evaluare ofera elevului posibilitatea de a etala bagajul de cunostinte 
acumulat si profesorului o reprezentare a nivelului de unde poate incepe predarea noilor cunostinte. 

 Evaluarea initiala nu presupune notarea elevilor si ierarhizarea lor,lucru care se si comunica elevilor, 
ci mai degraba este un prilej de verificare a cunostintelor si confruntarea cu situatii noi de invatare. 

  
 

  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

EDUC. CRISAN VIORICA 
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JUDETUL SATU MARE 
 

 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.Prin 
probele de evaluare sumativa realizam o masurare a nivelului de cunostinte,capacitati,abilitati si pe baza 
acestora diagnosticam procesul de asimilare a noilor continuturi formarea deprinderilor specifice 
domeniului.Strangem astfel informatii care,prelucrate ,valorificate,ne dau masura stadiului atins de copil in 
pregatirea sa pe o anumita secventa de invatare.Evaluarea sumativa se raporteaza la obiectivele generale si 
specifice ale formarii copiilor,la nivelul initial la care se aflau copiii,la posibilitatile fiecaruia,la modul de 
utilizare a instrumentelor si materialelor puse la indemana copiilor si la obiectivele propuse pentru domeniul 
de cunoastere,pentru unitatea de continut. 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. 

Pe langa metodele traditionale folosite la evaluare am folosit si alte procedee ,care evalueaza copiii 
fara sa tina seama de contextul de invatare-interviul,enunturile 
incomplete,investigatia,dramatizarile,jocuriledidactice,jocurile de 
rol,competitiile,chestionare,expozitii,activitati casnice si gospodaresti,confectionarea de 
pliante,postere,expozitii,puzzle,albume si proiectul in sine. 

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. 

3. Revista Invatamantul Prescolar,nr 3-4/2006 
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ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV.PREȘCOLAR CRISTEA ANDREEA 

GRADINIȚA NR.30 
 
Procesul de evaluare este foarte important pentru orice profesor. Este cea mai importantă parte din 

procesul de învățământ împreună cu predarea și învățarea. Evaluarea are ca scop măsurarea obiectivelor 
atinse și reglarea procesului instructiv-educativ. 

La fel ca predarea și învățarea , evaluarea trebuie planificată cu multă atenție și grijă. 
Evaluarea este de trei tipuri: evaluare initială, evaluare continuă și evaluare finală. 
Evaluarea initială se aplică la începutul unui semestru, ciclu de învățământ, an școlar. Cu ajutorul 

acestei cadrele didactice își pot da seama de nivelul de cunoaștere al copilului și unde există anumite 
probleme. 

Evaluarea continua se poate face în orice moment al anului școlar, al lecției sau al semestrului, ea are 
o funcție de reglare. Evaluarea continua ajută profesorul să verifice dacă informația predată a fost înțelesă 
de către copil. 

Evaluarea finală se realizează la sfârșitul unui an școlar, ciclu de învățământ. Ea are funcție de 
ierarhizare și de certificare. 

În grădiniță evaluare initială, continuă cât și finală se realizează prin fișe de lucru, probe orale și 
activități practice. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care copiilor 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 și 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. 

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: 
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PROFESOR CRISTEA BAROȚI SORIN,  

LICEUL DE ARTE BĂLAȘA DOAMNA, TÂRGOVIȘTE 
 

Cercetările întreprinse și experiența școlară demonstrează că actul de evaluare devine productiv, 
realizându-și funcțiile, numai în condițiile integrării lui optime în procesul didactic, ca acțiune constitutivă 
a acestuia, menit să furnizeze informații cu privire la desfășurarea procesului și la rezultatele obținute, în 
vederea perfecționării lui. Una din achizițiile importante ale teoriei și practicii evaluării o reprezintă tocmai 
demonstrarea necesității integrării evaluării în procesul de instruire și educație, astfel încât aceasta să nu se 
realizeze ca activitate independentă de procesul de instruire, suprapus acestuia, ci să se integreze în 
profunzime în actul didactic însuși, aducându-i luciditate și competență. Ceea ce constituie, însă terenul 
unor confruntări de idei și experiențe este importanța găsirii celor mai eficiente modalități de integrare a 
actelor evaluative în procesul didactic și realizarea acțiunilor de această natură.  

Experiența de până acum permite conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor 
în desfășurarea procesului didactic: a. evaluarea inițială, b. evaluarea continuă, c. evaluarea formativă.  

Prima dintre acestea evaluarea inițială, se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire 
și este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul acestei activități, condițiile în care 
aceștia se pot integra în programul pregătit: ea constituie chiar una din premisele conceperii programului 
de instruire. 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. Această relație apare pregnant în situații 
în care profesorul începe activitatea cu elevi al căror potențial de învățare nu-l cunoaște, la începutul unui 
ciclu de învățământ sau chiar al unui an școlar. 

 Subliniind rolul și însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea cu șanse de reușită a elevilor 
in activitatea care începe se remarcă un principiu de bază: cea ce influențează cel mai mult învățarea sunt 
cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Trebuie să ne asigurăm de cea ce el știe și va fi instruit în 
consecință. Performanțele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la 
capacitatea lor generală de învățare. Pentru completarea acestora însă mai ales 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. Aceste 
probe realizează un diagnostic al pregătirii elevilor în domeniile pe care conținutul lor le verifică și totodată 
îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile în care se vor putea asimila conținuturile noului 
program de instruire. Datele obținute prin evaluările de această natură ajută la conturarea activității 
următoare în trei direcții: modul adecvat de predare învățare a noului conținut ; aprecierea oportunității 
organizării unui program de recuperare la nivelul clasei respective și adoptarea unor măsuri de sprijinire și 
recuperare a unor elevi în situații deosebite. În cea ce privește celelalte două modalități: evaluarea sumativă 
și evaluarea continuă, acestea marchează tranziția de la un model tradițional către unul mai eficient, mai 
modern în perspectiva funcțiilor pe care le îndeplinește actul evaluării în activitatea didactică. 

 
  



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. CRISTEA GEORGIANA-SIMONA 
GRĂDINIŢA VOINICEL, CHITILA 

 
’’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) 
 
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 
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, pentru 
individualizare și eficiență în activitate. Învățământul preșcolar are caracter oral, evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare.  

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspect 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). 

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 care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniță sunt utilizate următoarele strategii și forme de evaluare: evaluare iniţială, 
evaluare formativă (continuă) şi evaluare sumativă (finală). 

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. Putem enumera şi descrie câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor. 

Acestea sunt: observarea copiilor -în timpul regimului zilnic si 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. 

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 
direct 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.  

Toate aceste metode de evaluare au 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 specific fiecărui copil, educatorul făcând posibilă dezvoltarea plenară şi armonioasă a 
acestora prin coordonarea procesului instructive-educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile celui instruit 
la momentul prezent. 

Aşadar, importanța evaluării iniţiale 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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EVALUARE INIȚIALĂ, INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. INVAT. PRESCOLAR CRIVAT MADALINA MIHAELA 
GRADINITA “CASUTA FERMECATA” 

 
Evaluarea initiala reprezinta strategia de masurare-apreciere-decizie realizata la inceputul unei 

secvente a procesului de invatamint (ciclu de instruire, an de instruire, semestru scolar, capitol, subcapitol, 
grup de lectii, lectie), dar si in conditiile in care educatorul preia spre instruire si educare un colectiv de 
elevi al carui potential nu-l cunoaste. 

Evaluarea initiala se poate realiza prin examinari orale, probe scrise sau practice. Indeplineste functia 
de diagnosticare (evidentiaza daca elevii stapanesc cunostintele si abilitatile necesare parcurgerii noului 
program), precum si o functie predictiva, oferind informatii cu privire la conditiile in care prescolari vor 
putea rezolva sarcinile de invatare ale noului program. 

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 preșcolari, 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 preșcolari, 
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 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 5 

cunoaştere, 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 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, 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. 
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Evaluarea inițială constă în realizare unor operații de măsurare și apreciere a cunoștințelor la începutul 

unei activități didactice. În practica școlară astfel de evaluări se concretizează prin: concursuri și examene 
de admitere într-o formă superioară de învățământ, lucrări de control la început de an sau de semestru, teste 
de verificare administrate la începutul unei teme sau capitol nou de studiu. Evaluarea inițială se poate realiza 
prin probe orale, scrise sau practice. 

Profesorul trebuie să conceapă testele de evaluare inițială astfel încât ele să îi permită cunoașterea cât 
mai exactă a capacității de învățăre a elevilor, a abilităților și intereselor acestora. Aceasta îl ajută pe 
profesor în alegerea strategiei optime și a programului de instruire.  

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. 
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 pedagogica prioritar predictiva. În mod analogic, testele 
de cunoștinte elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea inițiala 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 evăluari 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 acesta perspectiva, chiar de 
la începutul unei lecții, evaluarea inițiala îndeplinește o funcție pronunțat predictiva. 

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 diagnostica, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștintele și poseda 
capacitățile necesare angăjării lor cu șanse de reușită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate 
: 

- lacunele, golurile pe care elevul le are în 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 fiecarui 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 prognostica 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 stabilita, va interveni pentru 
selecționarea, realizarea și dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator (viitoarea lecție, capitol ); 
- conținuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
- modurilor si formelor optime de organizarea a activității. 
 Funcția prognostica 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. Astfel, dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea inițiala 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 posibila derularea activității în condiții de eficiența 

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. 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 



 

 

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 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. 

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”  

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 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 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. 

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. 

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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR: CROITORU PĂDUREŢU BOGDAN GABRIEL 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NĂSTURELU 

 
 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 elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa 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 crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 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 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. 

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. 

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. 
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. 

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:  
-tradiţionale: - 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. 
 - 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;  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PIPP: CROITORU PĂDUREŢU CAMELIA MARIA 
 GRĂDINIŢA CU PP NR. 5 ZIMNICEA 

 
 Evaluarea permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului 

de învăţământ, precum şi dificultăţile întâmpinate de copii. 
 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 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 
învăţământ. 

 Din perspectiva momentului efectuării şi a modului de interpretare a datelor cu relevanţă în 
desfăşurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învăţământul preşcolar a următoarelor tipuri de 
evaluare: 

- evaluare iniţială 
- evaluare cumulativă- sumativă 
- evaluare formativă 
 Evaluarea iniţială – se realizează la începutul anului şcolar, în momentul iniţierii unui program de 

instruire, şi are rol de a stabili nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, de a cunoaşte capacitătile de 
învătare ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea predicţiei – stabilirea 
coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor optime. Datele obţinute 
la acest tip de evaluare ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii; 
- aplicarea unor măsuri recuperatorii pentru unii copii din grupa, fie de sprijin şi recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii spradotaţi. 
 Evaluarea formativă este una din formele cele mai des utilizate în grădiniţă şi se manifestă în toate 

activităţile derulate, de la observarea continuă a comportamentului copiilor, a reacţiilor pe care le au la 
diverse solicitări, a semnalării progreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat de 
dificultate, până la recompensarea succeselor pe care copiii le obţin. Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajută atât educatoarea, dar în special copilul la reglarea activităţii. Evaluarea formativă trebuie să respecte 
unele cerinţe: 

- aprecierile educatoarei să fie făcute la momentul potrivit; 
- aprecierile verbale: ʺFoarte bineʺ, ʺBravoʺ să reflecte cu adevărat performanţa copilului; 
- criteriile de acordare a recompenselor să fie cunoscute de copii înainte de acordarea lor. 
Avantajele utilizării acestei forme de evaluare sunt multiple, dintre acestea amintim: 
- sesizează imediat lacunele, rămânerile în urmă a unor copii şi, implicit educatoarea acţionează 

pentru recuperarea acestora; 
- se verifică, la fiecare copil în parte, întregul conţinut al domeniului de cunoaştere selectat pentru 

evaluare. 
 Evaluarea formativă are câteva caracteristici esenţiale care o deosebesc de celelalte forme de 

evaluare: 
 Centrarea interesului pe procesul învăţării este considerat a fi mai relevant decât produsul învăţării, 

îndeosebi la grădiniţă. Astfel, într-o activitate cu conţinut matematic, educatoarea va urmări nu numai 
însuşirea cunoştintelor matematice, ci mai mult prestaţia copiilor, implicarea în activitate, rapiditatea în 
efectuarea operaţiilor, independenţa în realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de efort, profunzimea 
şi logica în gândire. 

 Caracterul sistematic si continuu este văzut nu atât prin prisma aspectului temporal, cât mai ales prin 
faptul că se reintroduc permanent şi constatările şi informaţiile dobândite prin evaluarea în procesul 
curricular şi prin urmare, educatoarea poate adopta măsuri ameliorative imediate. 



 

 

 Caracterul dinamic, flexibil şi creator face posibilă evoluţia procesului curricular, îmbogăţirea 
operaţiilor cognitive pe care le implică acesta şi a metodelor, mijloacelor şi srategiilor didactice. 

 Caracterul său individualizat presupune implicarea activă a fiecărui copil. 
 Ofera posibilitatea corectării promte a erorilor, precum şi a reglării rapide a demersurilor curriculare, 

graţie informaţiilor, corecturilor, ameliorărilor pe care le sugerează sistematic. 
 Face posibilă modificarea, reorientarea procesului de învăţământ, inclusiv pe secvenţe mici, 

replanificarea unor teme. 
 Evaluarea sumativă-cumulativă, se realizează de regulă la sfârşitul unui semestru, al unui an 

şcolar, urmăreşte să realizeze un sondaj despre cunoştinţele şi achiziţiile copiilor în urma participării la un 
anumit program educaţional. Rezultatele obţinute se raportează la obiectivele curriculumului preşcolare, 
gradul de realizare al acestora, cu mijloacele şi strategiile didactice propuse de fiecare educatoare. În 
evaluarea cumulativă sau sumativă se constată rezultatele, dar important este interpretarea acestora prin 
prisma metodelor şi strategilor de lucru, ca imediat să urmeze decizia în adoptarea unor programe 
educaţionale, care să conducă la creşterea performanţei copiilor. Dintr-o altă perspectivă şi anume din aceea 
a obiectivităţii şi gradului de certitudine, se disting evaluare empirică (subiectivă) şi evaluare obiectivă.  

 Indiferent de forma care se utilizează, evaluarea este un proces complex, dar în acelaşi timp firesc 
şi normal, integrat procesului de învăţământ. Evaluarea cuprinde variate forme de verificare, metode şi 
procedee de evidenţiere a performanţelor atinse, printre care: 

- observarea curentă a comportamentului copilului; 
- conversaţia, dialogul;  
- studiul produselor activităţii; 
- testele şi fişele de evaluare. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ – SUPORT ŞI RESORT ÎN FORMAREA 
ELEVILOR 

 
PROF. PEDAGOGIE GABRIELA CRUDU 

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU, GORJ 
 
 O călătorie reuşită se bazează pe o evaluare corectă a resurselor şi pe o repartizare chibzuită a 

acestora. Altfel, călătorul nu ajunge la destinaţie şi nici nu se bucură de frumuseţea experienţei! 
 O călătorie didactică este o provocare, o experienţă plină de neprevăzut, în care intervin foarte multe 

variabile. Unele pot fi anticipate, controlate, valorificate, altele intervin pe neaşteptate şi pot să influenţeze, 
într-o direcţie sau alta, cursul drumului. Drum a cărui destinaţie este cunoscută: transformarea 
învăţăcelului din ceea ce este în ceea ce trebuie să fie, păstrând cât se poate de mult ceea ce îl defineşte, 
ceea ce are unic şi original ca fiinţă umană valoroasă în sine. Pentru a fi siguri că ajungem la această 
destinaţie, este necesar să ne pregătim temeinic! 

 Evaluarea iniţială este primul pas în realizarea oricărei călătorii didactice, a oricărui demers 
educaţional, indiferent de întinderea sau complexitatea acestuia. Evaluarea iniţială permite reglarea acţiunii 
educative astfel încît să îndeplinească raţiunea desfăşurării sale. Dar evaluarea nu încheie doar un act 
educativ, ci şi deschide altul, facându-l posibil sau împiedicându-l în desfăşurarea sa (D. Popovici, 1998). 
Acest tip de evaluare nu are rol de control, este diagnostică şi stă la baza următorului program educaţional. 
Este necesară pentru: cunoaşterea nivelului de realizare a învăţării prealabile, a nivelului comportamentului 
cognitiv iniţial. Este foarte utilă la intrarea copilului în ciclul primar, pentru cunoaşterea de către cadrul 
didactic a nivelului pregătirii elevilor cu care va lucra, la intrarea în ciclul gimnazial, la începutul studiului 
unei discipline etc., pentru determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instruire; este 
indispensabilă pentru a stabili dacă elevii în cauză dispun de pregătirea necesară creării de premise 
favorabile unei noi învăţări (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi). Această formă de evaluare are semnificaţia 
unei punţi de legătură între o stare precedentă şi una viitoare şi principalul ei scop este acela de a cunoaşte 
nivelul de pregătire al elevilor, pentru a putea proiecta un demers educativ eficient, în acord cu realele 
posibilităţi de învăţare şi particularităţile de vârstă ale elevilor. De asemenea, ea este utilă pentru refacerea 
sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau refacere a noţiunilor 
fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea învăţării viitoare, pentru a omogeniza oarecum fondul de 
cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs (Cerghit, 2002). 

 Evaluarea iniţială realizată la începutul unui program de instruire este menită, printre altele, să 
configureze condiţiile în care elevii se integrează în activitatea de învăţare care urmează, fiind una dintre 
premisele conceperii programului. Se realizează prin examinări orale, dar mai ales prin probe scrise. Aceste 
probe realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi, totodată, îndeplinesc o funcţie predictivă, indicând 
condiţiile în care elevii vor putea asimila conţinutul noului program de instruire (M. Manolescu, S. Panţuru, 
2008). 

 Valoarea diagnostică a acestei evaluări iniţiale se manifestă atât din perspectiva elevilor, cât şi a 
cadrului didactic care va lucra cu aceştia. Profesorul are nevoie să ştie cu ce pleacă la drum, care sunt 
ancorele pe care poate să-şi construiască următorul demers pedagogic, care sunt competenţele de care 
dispun elevii, care sunt eventualele dificultăţi şi lacune în asimilare. Pe de altă parte, elevul are nevoie de 
validarea paşilor în învăţare, de sancţionarea corectitudinii noţiunilor şi raţionamentelor însuşite, de 
corectarea greşelilor etc. Adesea, elevii au sentimentul validităţii cunoştinţelor proprii, chiar cu privire la 
cunoştinţele incorect fixate, iar această sancţionare asigură identificarea erorilor şi corectarea lor prin 
intervenţii specifice. În plus, diagnosticul corect, obiectiv, poate să-l motiveze pe elev, să-l determine să se 
mobilizeze pentru a ajunge acolo unde ar fi trebuit să fie şi, din varii motive, nu este. Evaluarea iniţială are, 
prin urmare, nu doar rolul de a diagnostica o stare de fapt, ci şi o valoare motivaţională: dorinţa de succes, 
respectiv teama de eşec sunt imbolduri importante pentru învăţare.  

 Evaluarea nu doar încheie un act educativ, ci şi deschide altul, facându-l posibil sau împiedicîndu-i 
declanşarea şi desfăşurarea. Evaluarea se regăseşte în comportamentul educatorului şi al învăţăcelului când 
în situaţia de a continua actul educaţional în aceleaşi ipostaze. Evaluarea generează manifestări umane 
specifice care pot duce în continuare la succes, insucces sau eşec educaţional atât pentru educator cât şi 



 

 

pentru cel educat (D. Popovici, 1998). Profesorul este cel care are oportunitatea şi responsabilitatea 
transformării fiecărei situaţii de învăţare într-o adevărată ocazie de descoperire a resurselor de care 
dispune elevul şi de transformare a acestora în ocazii de succes. 

 
Bibliografie: 
Cerghit, I.(2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, 

Editura Aramis, Bucureşti. 
Popovici, D.(1998), Pedagogie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti. 
Manolescu M., Panţuru S., Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, rezultate) 

formale şi non formale: structuri, forme, funcţii, relaţii, mecanisme, disfuncţii. Strategii şi metode de 
evaluare. Orientări noi. în Potolea, D; Neacşu I, Romiţă;I, Pânişoară I.O., (coordonatori), 2008, Pregătirea 
psihopedagogică, manual pentru definitivat şi gradul didactic II, Editura Polirom, Iaşi 

 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, MODALITĂȚI DE APLICARE ȘI EFICIENȚĂ 
 

PROF. CSEPREGI MIHAELA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. VICTOR BABEȘ„ BAIA MARE,  

JUD. MARAMUREȘ 
 
Tehnicile și metodele de evaluare a cunoștințelor elevilor reprezintă o secțiune importantă în 

activitatea didactică dintr-un an școlar pentru toate disciplinele studiate. Acestea sunt diferite în funcție de 
materia predată. Între tipurile de evaluare, dacă facem raportarea la momentul aplicării, EVALUAREA 
INIȚIALĂ are o importanță deosebită. Pentru disciplina chimie pe care eu o predau, evaluarea inițială se 
pretează a fi aplicată la începutul clasei a VIII-a deoarece după un an de studiu se poate face o testare inițială 
a cunoștințelor. Interpretarea statistică a rezultatelor permite stabilirea nivelului de achiziții după primul an 
de studiu, identificarea eventualelor lipsuri și permite reglarea cunoștințelor în funcție de aceste constatări. 

În cele ce urmează voi prezenta un model de test inițial pentru clasa a VIII-a cu baremul de notare și 
interpretarea rezultatelor testului aplicat la începutul anului școlar 2019/2020, la clasa a VIII-a B. 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Disciplina CHIMIE, clasa a ..................., an școlar 2019/2020 
Numele și prenumele elevului .......................................................................................... 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 3 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute. 
SUBIECTUL I ..............................................................................................   2 PUNCTE 
1. Completează simbolul chimic și valența pentru următoarele elemente:  1 punct 
aluminiu ................, carbon.................., sulf, ..............., clor .............., sodiu........., hidrogen..........., 

oxigen..............., zinc........., calciu..............., magneziu............ 
2. Exemplifică 5 metale și 5 nemetale:       1 punct 
Metale: ......................................................................................................................... 
Nemetale: .................................................................................................................... 
SUBIECTUL II ..................................................................................................... 3 PUNCTE 
1. Pentru atomul de 1531P completează următoarele:     1 punct 

Z = ...............,   A = ................... 

p = ......... protoni; e = .................... electroni;   n = .................... neutroni 

Valența = ............................;  

Aranjarea electronilor pe straturi: ..................................................................................... 

Locul în sistemul periodic: grupa: ..............................., perioada............................... 

2. Notează formula chimică pentru următoarele substanțe:    1 punct 
− Clorură de calciu  
− Oxid de aluminiu 
− Carbonat de magneziu 
− Acid clorhidric  
− Hidroxid de zinc 
3. Completează ecuațiile reacțiilor de mai jos:       1 punct 

Ca + O2 → ........................................ 

NaOH + H2SO4 → ..................... + .................. 

SUBIECTUL III ................................................................................................... 2 PUNCTE 



 

 

1. Calculează masa molară, molul kilomului și compoziția procentuală pentru H2O. Se cunosc masele 
atomice: AH = 1; AO= 16. 

Rezultate statistice: 

Clasa  Nr. elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenți 

Note 
sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9.99 10 

VIIIB 22 21 7 5 2 1 2 4 - 
Procent de promovabilitate – 66,66%  



 

 

EVALUAREA – PARTE IMPORTANTĂ A PROCESULUI INSTRUCTIVE-
EDUCATIV 

 
PROF. ÎNV. PREȘ. CSINARDI ANGELA LILIANA 

GRĂDINIȚA VOINICEL TOPLIȚA 
 
 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învățare alături de predare și învățare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructive-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultate concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Evaluarea este la fel de important ca predarea-
învățarea și trebuie planificată atent. 

 Cele trei forme de evaluare sunt: 
 1. evaluarea inițială (predictivă)- este realizată la începutul procesului de învățare fiind necesară 

pentru pregătirea optimă unui program de instruire. Aceasta nu are rolul de control, ci este utilizată pentru 
a cunoaște comportamentul cognitive al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului 
educațional (cunoștințe, capacități, abilități etc.). Acest tip de evaluare are două funcții: de diagnostic și 
predictivă arătând condițiile în care elevii vor putea să asimileze conținutul noului program de instruire.  

 2. evaluarea continuă (formativă) - indică faptul că aceasta trebuie să fie făcută pe tot parcursul 
procesului de predare-învățare. Aceasta are rolul de remedierea lacunelor sau erorilor săvârșite de copii, 
acest tip de evaluare nu are scop de realizare a unui clasament al copiilor, ci de a compara performanțele 
elevilor cu anumite criteria stabilite dinainte. Funcția principal a evaluării formative este aceea de a 
lămuri/conștientiza copilul asupra a ceea ce trebuie să învețe și a face funcțională reglarea și autoreglarea 
didactică. 

 3. evaluarea sumativă (cumulativă)- are rolul de a realize un bilanț la sfârșitul parcurgerii unui 
ansamblu de sarcini de învățare ce constituie un tot unitary. La sfârșitul acestei evaluări se acordă o notă, 
un calificativ, un certificat sau o diplomă. Deoarece este realizată la sfârșitul unui proces de educație, acesta 
nu mai poate influența cu ceva ameliorarea rezultatelor și refacerea procesului deja parcurs, dar oferă 
învățăminte pentru desfășurarea unei viitoare activități didactice. 

 Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanțele elevilor, identifică 
punctele tari și slabe ale procesului didactic. 

 Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în : 
1. metode tradiționale – evaluarea orală, scrisă și practică; 
2. metode modern sau alternative : portofoliul, proiectul, observarea sistematică a copilului, referatul, 

studiul de caz, eseul, tehnica 3-2-1, investigația, metoda RAI, interviul și autoevaluarea. 

În vederea eficientizării procesului de evaluare, evaluatorul trebuie să răspundă la următoarele 
întrebări: 

 Ce evaluăm? 
 De ce evaluăm? 
 Cui servește evaluarea? 
 Pe cine evaluăm? 
 Când evaluăm? 
 Cum realizăm evaluarea? 
     

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – ÎNTRE ROL ȘI NECESITATE 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEORETIC „EUGEN PORA”,  
CLUJ-NAPOCA 

PROF. ÎNV. PRIMAR: CSOMOS SIMINA - MINODORA 
 
În viziunea tradiţională, cele trei componente ale procesului instructiv-educativ (predarea, învăţarea, 

evaluarea) erau singurele care îl constituiau. Însă, perspectiva modernă doreşte o nouă abordare prin 
includerea autoevaluării în sfera componentelor acestui proces, determinând ceea ce azi numim modelul 
interacţional. Relaţia dintre componentele procesului de învăţământ este una de inderdependenţă, asfel încât 
niciuna dintre ele nu ocupă o poziţie superioară, acestea influenţându-se reciproc, eficiența procesului de 
învățământ, respectiv succesul sau insuccesul activităților didactice datorându-se caracteristicilor acestei 
relații. 

Evaluarea didactică este considerată o activitate complexă, etapizată, desfăşurată în timp, cu caracter 
dinamic şi flexibil, orientată de scopuri şi obiective bine delimitate. Pedagogia actuală este centrată pe elev 
şi activitatea de învăţare şi formare a acestuia, valorizând potenţialul său nativ, capacităţile sale de a construi 
noua cunoaştere, de a fi activ, de a deveni autonom, astfel încât includerea autoevaluării didactice în cadrul 
procesului de învâţământ este necesară şi utilă în cunoaşterea şi valorificarea potenţialului didactic, 
respectiv, la nivel superior, la eficientizarea procesului instructiv-educativ. Pe de altă parte, modelul 
interacţional al structurii procesului de învăţământ este capabil să ofere posibilitatea unei recuperări a 
demersului autoevaluativ al elevului, cât şi oportunitatea redimensionării strategiilor didactice ale 
profesorilor (Stan, 2001). 

 În funcție de momentul de timp în care se desfășoară, evaluarea se conturează în: 
 Evaluare inițială 
 Evaluare continuă (formativă) 
 Evaluare sumativă 
Strategia evaluativă iniţială, care permite profesorului stabilirea cu suficientă exactitate, la 

începutul unei etape de instruire, a nivelului de pregătire al elevilor, îşi dovedeşte utilitatea din două puncte 
de vedere: în primul rând oferă prilejul identificării din start 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 uui grad ridicat al obiectivităţii acţiunilor evaluative viitoare. Astfel, evaluarea inițială, urmată 
de o evaluare continuă (formativă) devine un instrument indispensabil cadrului didactic în vederea 
organizării și desfășurării situațiilor și activităților de învățare viitoare, selectării conținuturilor învățării, 
utilizării strategiilor didactice potrivite (metode și procedee, mijloace de învățământ, forme de organizare) 
și reglării disfuncțiilor procesului de predare-învățare-evaluare. 

Evaluarea nu este o acțiune specifică doar educației sau școlii, deși în aceste spații o întâlnim într-o 
manieră explicită. Evaluarea poate fi transpusă în necesitatea individului de cunoaștere și autocunoaștere a 
propriilor cunoștințe, abilități și atitudini. În acest sens, amintim autoevaluarea prospectivă - utilizată de 
către elev la începutul unei etape de instruire, vizând estimarea măsurii în care propriile aptitudini şi 
capacităţi performanţiale dobândite anterior îi permit să se angajeze cu succes în abordarea sarcinilor 
viitoare. Așadar, evaluarea inițială prezintă valențe formative, prin feed-back-ul pe care îl oferă 
evaluatorului și celor evaluați: pe lângă faptul că verifică nivelul de pregătire al elevilor, conturând un 
tablou comprehensiv al clasei, dar și al fiecărui elev în parte, aceasta constituie și o activitate de învățare 
autentică, în sensul în care, împletită cu autoevaluarea, poate genera competențe transdisciplinare sau 
profesionale, ce se înscriu în paradigma învățării permanente sau învățării pe tot parcursul vieții. 

 Evaluarea inițială reprezintă un mijloc de cunoaștere al elevilor, prin prisma competențelor acestora 
și are funcție diagnostică și predictivă, prin informațiile relevante pe care le oferă atât evaluatorului, cât și 
evaluatului. Deși evaluarea inițială se realizează, preponderant într-o formă scrisă, aceasta se poate realiza 
la fel de eficient și în varianta sa orală (adresarea întrebărilor generale și specifice) sau prin autoevaluare 
și/sau inter-evaluare (utilizând grile de autoevaluare și inter-evaluare). Folosind metode complementare de 
evaluare celor tradiționale (evaluarea scrisă și orală), putem chestiona obiectivitate sau subiectivitatea 
evaluării? Da, putem. Însă la fel de mult putem chestiona subiectivitatea și/sau obiectivitatea evaluării, în 



 

 

general. Nu putem vorbi de obiectivitate sau subiectivitate deplină, ci doar de un anumit grad de 
obiectivitate sau subiectivitate în actul evaluativ deoarece evaluarea didactică este o relație umană 
biunivocă, iar calitatea „umană” nu poate fi supusă obiectivității/subiectivității totale. 

Evaluarea inițială nu se va realiza nici în prima întâlnire cu elevii, dar nici după o recapitulare 
riguroasă a conținuturilor propuse spre a fi evaluate. Itemii evaluării necesită o atenție sporită din partea 
celui care îi formulează, ținând cont de trei aspecte importante: comprehensiunea itemilor de către elevi, 
dozarea corespunzătoare a gradului de dificultate a itemilor și timpul locat rezolvării acestora. De asemenea, 
considerăm că cea mai relevantă etapă a evaluării inițiale, dar și a evaluării, în general, este reprezentată de 
justificarea normativă și formativă a acestei acțiuni. Prin specificul celor două activități, dar mai ales a celei 
din urmă (justificarea formativă) nu se urmărește doar simpla obținere a acordului elevului cu privire la 
corectitudinea notei sau calificativului atribuit performanţelor sale şcolare, ci aceasta urmăreşte asigurarea 
mobilizării elevului în direcţia depăşirii permanente a nivelului de performanţă atins de către acesta la un 
moment dat. 

 Evaluarea inițială trebuie să reflecte competențele dobândite de elevi, dar mai presus de acestea 
trebuie să constituie o situație de învățare autentică, generând experiențe de învățare prețioase pentru cei 
care o desfășoară. 

 
Bibliografie: 
1. Ionescu, M., (2011). Instrucție și educație - paradigme educaționale moderne. Editura EIKON, 

Cluj-Napoca 
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3. Stan, C., (2001). Autoevaluarea și evaluarea didactică. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: CUCIUREAN BOGDAN 
 
 Procesul de evaluare se referă la totalitatea activitățiilor de colectare, organizare și interpretare a 

datelor 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 vederea elaborării unei 
judecăți pe baza căreia se vor lua decizii în plan educațional.Ea constituie în tot procesul educativ un 
element central, care are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul luării unor decizii realiste. 

 Este esențial ca toate cadrele didactice să cunoască metodele și instrumentele de evaluare, aplicându-
le în funcție de particularitățile clasei de elevi pe care le coordonează.Prin utilizarea eficientă a tuturor 
acestor metode se vor pune în valoare elemente precum creativitatea, gândirea critică și manifestarea 
individuală a fiecărui elev în parte.În vederea selectării a uneia sau alteia dintre aceste metode învățătorul 
trebuie să țină cont de scopul și obiectivele evaluării, de tipul acesteia precum și de specificul conținuturilor 
supuse evaluării.Procesul în sine aduce la suprafață utilizarea unor demersuri didactice cum ar fi: 
înregistrarea exactă și conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (documente, fișe, rapoarte), 
asigurarea validității și a fidelității demersului evaluativ. 

 Unul dintre cele mai importante tipuri de evaluare îl reprezintă evaluarea inițială care conform lui I. 
Cerghit (2000) "este indispenasabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învățări".Acest tip de evaluare are ca și scop identificarea achizițiilor deja 
efectuate ale elevilor sub forma de cunoștințe, competențe și abilități, în vederea atingerii unor obiective 
propuse pentru o perioadă următoare.Evaluarea inițială nu are în vedere aprecierea unor performanțe la 
nivel global ale elevilor, fapt pentru care este recomandată raportarea la bareme de evaluare specifice.Șansa 
atingerii scopului acestui tip de evaluare depinde de capacitatea noastră a profesorilor de a-i determina pe 
elevi să înțeleagă importanța evaluării școlare, să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, care 
au și rolul de a trezi motivația cunoașterii și ambiția soluționării corecte a problemelor enunțate. 

 Având în vedere că elevii sunt anunțați de la început de acest proces ale cărui aprecieri au doar rol 
informativ, ei au ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor, fără a 
considera că este o evaluare propriu-zisă, ci un fel de exercițiu util activității de învățare viitoare, concluziile 
evaluării inițiale fiind punctul de plecare pentru următoarele progrese. 

 Desfășurarea evaluării inițiale se poate realiza sub mai multe forme:  
*harta conceptuală 
*investigația 
*chestionarul 
*testele. 
 Avantajele evaluării inițiale sunt constituie de faptul că ea oferă profesorului posibilitatea de a avea 

o reprezentare cât mai exactă a situației existente, a potențialului elevilor, a lacunelor ce trebuie completate 
și nivelul de unde se pleacă în vederea formulării cerințelor următoare, planificându-se astfel pe baza 
rezultatelor demersul pedagogic imediat următor și în anumite cazuri unde sunt necesare și a unor programe 
de recuperare și remediere. 

 Având în vedere că evaluarea în general, cu precădere și cea inițială are ca scop reglarea permanentă 
și formarea în vederea luării unor decizii realiste atât în ceea ce privește curriculumul cât și resursele umane 
implicate, în activitățile pe care le-am desfășurat la clasă am încercat în permanență să scot în evidență 
reușitele elevilor pentru a crește încrederea lor în forțele proprii.Întocmirea sarcinilor am realizat-o mereu 
fără a supraîncărca elevii și fără utilizarea excesivă a sugestiilor.Itemii în realizarea evaluărilor inițiale i-
am ales cu atenție, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar, dar și prevăzând 
ca aceasta să reflecte obiectiv nivelul clasei de elevi, în vederea plierii cât mai bine pregătirea următoare. 

 Succesul evaluării inițiale este condiționat de tratarea diferențiată a elevilor, utilizarea unor metode 
care antrenează capacitățile lor intelectuale precum și selecția atentă a conținutului învățării.Deasemenea 
se impune și desfășurarea ei pe un interval mai larg de timp, situație binevenită atât pentru profesori cât și 
pentru elevi în vederea atenuării stresului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – PUNCT DE REPER ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CUCOȘ LILIANA-GABRIELA 

COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU”, SUCEAVA 
 
Evaluarea este o acţiune concretă care angajează subiecţi reali şi interacţiuni specifice, realizându-se 

cu ajutorul unor actori educaţionali care se manifestă activ şi subiectiv. Scopul evaluării este acela de a 
orienta și de a optimiza învățareaCele trei strategii de evaluare a randamentului şcolar, iniţială, cumulativă 
şi continuă, nu se opun una alteia şi trebuie considerate ca fiind complementare. Toate evaluările se 
realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv 
modul de pregătire. 

Evaluarea inițială se efectuează cu scopul de a ști dacă elevii stăpânesc competențele necesare pentru 
asimilarea noului conținut și indeplinirea obiectivelor acestuia. In funcție de constatările făcute se determină 
gradul de aprofundare a conținutului, ritmul de lucru și, daca este nevoie, adoptarea unor programe de 
recuperare. Datele obținute prin aceste evaluari servesc ca termen de referință pentru aprecierea rezultatelor, 
precum și pentru inregistrarea progreselor realizate de către elevi. Invățătorul care preia o nouă clasă nu 
cunoaște potențialul de învățare al elevilor. De aceea este necesara evaluarea deprinderilor formate în urma 
frecventării clasei anterioare, dar mai ales evaluarea potențialului biopsihic al acestora. Performanțele 
elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea generală de învățare. 

 Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui ciclu de învăţământ sau an şcolar. Ceea ce 
interesează nu este aprecierea performanţelor globale ale elevilor, ci cunoaşterea potenţialului lor de 
învăţare. Se poate remarca selectivitatea acestei forme de evaluare pentru că deşi relevă calitatea proceselor 
de instruire din perioadele parcurse, nu poate determina punctele slabe ale acesteia. 

 Cerinţa esenţială este ca evaluarea rezultatelor şcolare să fie continuă şi completă. Conceptul de 
evaluare completă şi continuă conţine exigenţele cărora trebuie să le răspundă actul evaluării. 

 Evaluarea asigură una dintre cerinţele fundamentale ale progresului şcolar şi anume, a nu trece 
mai departe cu lacune în învăţare. Esența acțiunii de evaluare este cunoașterea efectelor activității 
desfășurate în vederea perfecționării procesului în etapele următoare. Pe baza evaluarii se va constata dacă 
cerințele programelor școlare au fost îndeplinite. În funcție de informațiile primite în cadrul procesului de 
evaluare, cadrele didactice și elevii urmează să-și revizuiască modul de lucru si să-si perfectioneze 
strategiile de predare - invatare corespunzatoare concluziilor desprinse. 

 Scopul evaluării este de a preveni ramânerile în urmă la învățătură, de a le constata din vreme. Atunci 
când există, se vor depista cauzele și se vor stabili măsurile necesare evitării eșecului școlar. Evaluarea 
inițială este punctul de plecare al progresului realizat de fiecare elev pe parcursul unui ciclu școlar. 

 Evaluarea nu trebuie realizata pentru a demonstra elevilor că nu știu, că nu au învățat, ci pentru a se 
adapta întregului mod de lucru, modului de gândire și ritmului de lucru propriu fiecărui elev. După opinia 
cercetătorilor, toți elevii normal dezvoltați pot obține rezultate bune și foarte bune dacă li se respectă ritmul 
propriu de învățare și beneficiază de un tratament pedagogic adecvat. 

Daca li se acordă timpul necesar, toți elevii care se află în mod normal într-o clasă ar putea să ajungă 
la un rezultat bun, chiar foarte bun. Astfel, la clasa I, învățătorul constată un fenomen care se întâlnește 
chiar la începutul școlarității: rămânerea în urmă a unor copii in însușirea citit- scrisului. Unii elevi capătă 
tehnica citit- scrisului în ritm mai lent decât colegii lor aflați în aceeași clasa. Cel rămas în urmă nu trebuie 
considerat sub nici un motiv ca întârziat mintal. El este capabil să-și însușească deprinderile și cunoștintele 
cerute de programa scolara, numai ca în acest scop are nevoie de timp mai îndelungat, de mai multe exerciții 
și repetiții.  

Deoarece activitățile de învățare trebuie să aibă în vedere formarea competențelor cu 
toatecomponentele lor (cognitive, aptitudinale, atitudinale), este necesar ca evaluarea să vizeze, 
deasemenea, aceleași aspecte, accentuându-și astfel caracterul formativ. Valorificarea rezultatelorevaluării 
trebuie să se concretizeze nu numai în calificative, ci și în analiza greșelilor realizate de eleviși a cauzelor 
acestora. De asemenea, este necesar ca demersul de evaluare să se finalizeze cu momente de reflecție asupra 
rezultatelor obținute și să producă activități remediale, dacă este cazul.  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITA 

 
PROF. CUCU ADELINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU LOGREȘTI 
  
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. 
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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CUCU IRINA-ELENA 
GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 1 BUSTUCHIN, JUD. GORJ 

 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, în 

cunoștință de cauză, a unor decizii, de reglare, ameliorare, perfecționare a activității. După D. Ausbel, ea 
este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor prin prisma comportamentelor 
dezirabile, proiectarea și executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor.  

 În grădiniță, putem vorbi de evaluare inițială care se efectuează la începutul unui program de 
instruire și este menită să stabilească nivelul de pregătire al copiilor. Obiectivele acestei evaluări privesc 
cunoașterea capacităților generale de învățare ale copiilor, a faptului dacă aceștia stăpânesc acele cunoștințe 
și abilități necesare înțelegerii conținutului programului care urmează a fi desfășurat. 

 Evaluarea se realizează prin examinări orale și prin probe scrise. Aceste probe realizează un 
diagnostic al pregătirii preșcolarilor și, totodată, îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile în care 
copiii vor putea asimila conținuturile noilor programe de instruire.  Datele obținute prin evaluările de 
această natură ajută la conturarea activității viitoare în trei planuri: 

• modul adecvat de predare-învățare a noului conținut; 
• aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga grupă; 
• adoptarea de măsuri de sprijinire și recuperare a unor copii. 
 Evaluarea iniţială vizează observarea capacităţii de integrare în grup, de relationare cu ceilalţi copii 

şi cu educatoarea, dar şi de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică,socio-emoţională. 
 Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţionarea activităţii 

desfăşurate cu grupa de copii. Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, 
deoarece activitatea este adecvată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le 
satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator.  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR CUCU IULIANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUD. VALCEA 

 
 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 INIȚIALĂ UTILIZÂND CALCULATORUL 
 

PROFESOR CULIDIIC MILITINA CLEOPATRA, 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SF. ANDREI”, 

 GURA HUMORULUI, JUD. SUCEAVA 
 
 Pentru a cunoaște eficiența unui proces de învățare, modul în care au evoluat elevii pe parcursul 

unei activități, este necesară evaluarea la începutul activității, pe parcursul și la finalul acesteia. 
Evaluarea inițială se realizează, așa cum arată și numele, la începutul unui program de instruire și nu 

are rol de control ci reprezintă mai degrabă o metodă de diagnostic folosită pentru a stabili punctul de 
plecare al procesului de învățare precum și strategiile ce trebuie aplicate în procesul de instruire. 

După aplicarea și interpretarea testelor de evaluare inițială, profesorului îi revine sarcina să realizeze 
o planificare adecvată a demersului de predare și învățare, care să asigure, după caz, recuperarea lacunelor, 
realizarea legăturilor logice între elementele ce vor fi predate și elementele deja cunoscute de elevi. 
(Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare). 

Este de la sine înțeles faptul că, asemenea tuturor proceselor de evaluare, și evaluarea inițială trebuie 
pregătită și aplicată astfel încât să surprindă cât mai fidel o serie de date care să fie specifice și relevante 
pentru fiecare disciplină în parte. Această evaluare trebuie să se refere la competențele elevului și nu la 
elevul în sine. Se știe că, orice formă de evaluare atrage cu sine o serie de sentimente de anxietate, 
sentimente care pot fi uneori atât de puternice, încât pot chiar să determine obținerea unor rezultate care să 
nu reflecte întocmai realitatea. Nici evaluarea inițială nu se îndepărtează prea tare de la această regulă. 

Includerea în realizarea evaluării inițiale a unor activităţi şi sarcini de lucru la calculator oferă elevilor 
posibilitatea de a acţiona autonom, de a lucra cu mai multă plăcere, de a- și dezvolta creativitatea și 
imaginaţia. Utilizând calculatorul, aducem evaluarea într- o lume atractivă și dinamică în care adolescentul 
de astăzi se simte familiar, racordat la prezent. Aceasta va determina creșterea motivației elevului de a 
răspunde cât mai corect sarcinilor din testul de evaluare. 

Având în vedere acest lucru, este firesc faptul că, la fiecare început de an școlar, să organizez testarea 
inițială la orele de TIC prin rezolvarea unui test pe calculator, care, la final, va genera în mod automat nota 
obținută de elev. 

 

 
 Testul este conceput astfel încât elevul să aibă sarcini cât mai diverse: să răspundă efectiv la 

întrebări selectând din 2 sau mai multe variante de răspunsuri, să acceseze resursele aflate pe calculator 
pentru a găsi anumite fișiere și a confirma sau infirma existența lor și să rezolve sarcini mai complexe ce 
necesită aprecierea din partea cadrului didactic, ce va acorda punctajul în funcție de modul cum a lucrat 
elevul.  



 

 

 
 

 
 
Consider că utilizarea testării pe calculator are un dublu avantaj: elevul lucrează cu plăcere și deprinde 

un mod de lucru ce îi este util și la celelalte materii iar profesorul reușește să obțină mai rapid rezultatele 
evaluării. De menționat că deși profesorul va avea ca reper primul punctaj obținut de elev, acesta poate 
relua testarea, astfel încât se poate spune că testarea pe calculator poate motiva elevul să se implice activ în 
procesul de învățare. 

Acționând inteligent și alegând mijloacele de instruire adecvate, profesorul poate deveni un aliat de 
nădejde al elevului pe parcursul traseului educațional. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DĂESCU ADELA-ROXANA 

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)  
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 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 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.  

  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DAGAU NICOLETA COSMINA 

 
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). 
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. 

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”. 

 
  



 

 

EVALUARE INIŢIALĂ 
CLASA PREGĂTITOARE B 

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR, DAIA LAURA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF.APOSTOL ANDREI” BUZĂU 

 
„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 începutul anului şcolar am planificat o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea iniţială a 

copiilor din clasa, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, 
gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării. Ausubel sublinia rolul şi 
însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor afirmând: „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) 

 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. 

 Vă prezint un raport la disciplina Comunicare în limba română, având următoarele competențe 
generale: 

 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare 
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 
4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare 
INTERPRETAREA REZULTATELOR 
Analizând datele, se constată că din totalul de 18 copii:  
 -13copii – comportament insusit 
 - 5 copii – comportament in dezvoltare 
Copiii în majoritate au abilităţi de comunicare specifice copiilor de 6-7 ani :  
- sunt capabili să asculte şi să înţeleagă limbajul vorbit;  
-au demonstrat capacitatea de a vorbi coerent şi a comunica eficient cu copiii şi adulţii;  
- utilizeză un vocabular bogat şi progrese în vorbire; 
 - vorbesc corect gramatical şi pronunţă corect cuvintele;  
 - sunt capabili să folosească un limbaj expresiv; 
 - demonstrează înţelegerea sunetelor limbii sunt conştienţi de conceptul de mesaj scris şi semnificaţia 

lui; 
 - utilizează diferite modalităţi de comunicare grafică: desene, semne, forme, pregrafisme; 
Sunt întâlnite mici dificultăţi în ceea ce priveşte utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate, 

recunoaşterea şi numirea sunetelor iniţiale, mediane şi finale, precum şi la identificarea semnelor de 
punctuaţie; 

MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE 
Pentru a maximiza dezvoltarea programelor educaţionale şi a experienţelor educaţionale ale copiilor 

în domeniul comunicare in limba romana se recomandă : 
 -încurajarea conversaţiilor, povestirilor între copii; 
 -propunerea unor jocuri prin care copiii adresează verbal întrebări şi răspund prin limbaj non-verbal; 
 -oferirea unor sarcini de grup care solicită utilizarea unor cuvinte noi, fie pornind de la unele imagini, 

cărţi, materiale, fie valorificînd contexte din activităţi precedente, fie prin exploatarea unor situaţii spontane 
din activitatea zilnică; 

 -aprecierea utilizării de cuvinte noi şi extinderea discuţiilor utilizînd aceste cuvinte; 
 -încurajarea jocurilor lingvistice ale copiilor: combinarea de sunete, silabe ritmice; 



 

 

 -implicarea copiilor în jocuri de recunoaştere a obiectelor, materialelor care încep cu acelaşi sunet;  
 -punerea la dispoziţia copiilor cărticele cu dialoguri şi încurajarea curiozităţii copiilor în privinţa 

semnelor convenţionale; - încurajarea utilizării semnelor convenţionale în scrierile copiilor;  
 -încurajarea copiilor să realizeze mici cărticele despre personaje preferate, despre animale preferate, 

în care să scrie acestora gândurile şi sentimentele lor. 
 
Bibliografie:  
*Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1982) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
*Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
 

  



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROFESOR INV. PRIMAR DAMIAN MARIA CATALINA 
 
Evaluarea initiala propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 

instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire, permiţând identificarea 

condiţiilor în care elevii vor putea să se integreze în activitatea de învăţare care urmează. Profesorul poate 
să verifice punctele tari 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 succesul activităţii didactice. Această formă urmăreşte să 
identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv al elevilor ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt 
cunoştinţele pe care elevul le posedă”. Importanţa şi rolul acestei forme de evaluare este subliniată şi de R. 
Ausbel, care afirma: „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce 
influenţează cel mai mult ănvăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de 
ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă.” În urma aplicării acestei forme de evaluare, cadrul didactic poate 
întocmi un plan de măsuri remediale, de recuperare ori de refacere a noţiunilor fundamentale, ce urmează 
să fie implicate în viitorul proces de învăţare. Evaluarea iniţială nu îşi propune o ierarhizare sau o apreciere 
globală a performanţelor elevilor, de aceea este recomandată o raportare la baremele de evaluare/apreciere. 
Pentru a ne atinge scopul pe care ni l-am propus prin aplicarea evaluărilor iniţiale, cadrele didactice trebuie 
să reuşească să-i convingă pe elevi să priceapă care este importanţa evaluării şi să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor primite. În urma evaluărilor iniţiale profesorii vor trage concluziile necesare modului 
de desfăşurare a unor activităţi de succes în viitor. Prin această modalitate de evaluare se oferă atât elevului, 
cât şi cadrului didactic informaţii despre potenţialul de învăţare şi despre lacunele existente, în urma cărora 
se vor stabili programe de recuperare, ameliorare sau dezvoltare. 

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. 

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. 
 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 şi funcţia prognostică. 
 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 învăţător. 

Funcţia diagnostică, 'vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program ' . 

 In 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 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.  



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ 
CLASA A V-A 

 
PROF. DAMIAN VERONICA 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SARMASAG/ 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SARMASAG 

 
COMPETENŢE VIZATE 
CONFORM NOII PROGRAME ȘCOLARE 
COMPETENŢE GENERALE: 
*redactarea textului scris de diferite tipuri; 
*utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
*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; 
*aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă 

a intențiilor comunicative; 
*monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile 

fonetice de bază; 
*respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-

morfologice în interacțiunea verbală; 
*utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții. 
SCOPUL EVALUĂRII: 
- 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 sprijină planificarea activităților viitoare 

ale profesorului, din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile elevilor sau a inițierii, dacă este cazul, a 
unor programe remediale.  

 
 TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
Anul şcolar 2019-2020 
Disciplina Limba şi literatura română 
Clasa a V-a 
 
Numele şi prenumele elevului:___________________________ Nota obținută:______________ 
Data susţinerii testului:_________________ Semnătura părintelui:_____________________ 
 
Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor: 
 Pitită în banca sa ca-ntr-o tranșee*, ascunsă după meterezul* din față – cel mai spătos coleg – 

Eugenița dintr-a cincea trăiește emoțiile infanteristului* în pragul atacului inamic. 
 „M-ascultă! M-ascultă! Și nici titlul lecției nu-l știu...Uf, a-nchis catalogul, n-ascultă astăzi”, răsuflă 

ea ușurată și se îndreaptă în bancă, asudată, dar victorioasă. Slavă ție, zeiță a infanteriei fără muniții*, 
atacul nu va avea loc. Deodată se strâmbă ca săgetată într-o măsea: profesorul întreabă fără catalog, din 
bănci! Eugenița se pitulează din nou în spatele meterezului, cu ochii închiși, așteptând glonțul rătăcit al 
vreunei întrebări.  

 „Numai de nu m-ar pocni!” Ascultă pașii grei ai profesorului printre bănci și se lipește și mai tare 
de pupitru, ca un calcan de fundul mării. 

„Babi...cum? Babilonienii? Cine-or mai fi și ăștia? Sunt un popor care nu mai sunt?! Încurcată mai 
e și istoria asta!...Dar nu trebuie să se vadă că nu știu”, plănuiește mica strategă, hotărâtă să folosească 
toate resursele camuflajului*. 



 

 

„O să ridic mâna la orice întrebare. Eu! Eu! Spun eu în ce epocă au trăit! Știu eu! Eu! Spun eu!” Și, 
lungită peste bancă, cu mâna în aer, pare o praștie întinsă, din care e gata să-și ia zborul...răspunsul. 

„Am scăpat, am scăpat, se bucură fetița, întreabă pe ăi de nu ridică mâna. Hehe... Ce războaie au 
dus? Au avut și războaie? Numai de nu m-ar întreba... […] Cine a fost Hamurabi? De unde să știu eu? 
Sunt pierdută, iar se uită la mine. Acum o să scap penarul, și-o să adun toate penițele, căpețelele de creion, 
ascuțitoarea, guma... Până atunci o să răspundă altul...” – Să spun eu? 

 
 Eugenița se răsucește cu inocență spre vecinul din spate, din stânga, din dreapta. „Eu?” Da, chiar 

ea. Infanteristul a fost lovit de moarte. Se ridică șovăitoare, palidă, și îngaimă cu glasul pierdut: 
 - Ha... Hamuba... Habamu... Habar...n-am, domnule profesor... 
(Mircea Sântimbreanu, Hamurabi) 
* tranșee - șanțuri adânci folosite în război ca adăpost 
* meterez – parapet; parte superioară dintr-un turn sau dintr-un zid de apărare al unei cetăți 
* infanterist – soldat care se deplasează sau care acționează (în luptă) pe jos 
* camuflaj, camuflare – acțiunea de a se ascunde vederii inamicului 
* muniție – denumire generică dată cartușelor pentru armamentul de infanterie 
 
I. FII ATENT LA TEXT! 
1. Precizează locul unde se petrece întâmplarea relatată în text.     

 3 p. 
________________________________________________________________________________

__________ 
2. Menționează numele poporului despre care se vorbește la ora de istorie.    

  3 p. 
________________________________________________________________________________

__________ 
3. Notează două trăsături ale Eugeniței, așa cum se desprind din text.     

 4 p. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_______________ 

II. FII EXACT! 
1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: 
 Lungită- ____________________________ pitită - ___________________________ 
 Au dus- ______________________________ guma - ________________________________ 
             4 x 2,5 = 

10 p. 
 
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: 
victorioasă___________________________ întrebare___________________________________  
grei_________________________________ hotărâtă___________________________________ 
             4 x 2,5 = 

10 p. 
3. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: 
 tran-șe-e / tran-șee    într-ea-bă / în-trea-bă 
pu-pi-tru/pup-itr-u  in-o-cent-a/ i-no-cen-ta 
             4 x 2,5 = 10 p. 
4. Transcrie, din textul de mai sus, două substantive, un adjectiv și un pronume. 
 - substantiv:________________________ - substantiv: __________________________ 
 - adjectiv: _________________________ - pronume: ________________________ 
            4 x 2,5 = 10 p. 
5. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură. 
 De mult ce scria nui ajungea cerneala, și numai era atent l-a nimic din jurul său. 



 

 

 
_____________________________________________________________________________________
____ 

             4 x 2,5 = 
10 p. 

6. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: sar / s-ar; iau / i-au; neam / ne-am; sau / s-au. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 

             8 x 1,25 = 10 p. 
 
 
III. FII CREATIV! 
  Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare neașteptată, 

petrecută într-o zi din vacan 
.            20 de puncte 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
·Lucrează cu atenţie! 
·Nu te grăbi! 
·Reciteşte fiecare exerciţiu! 
·Poţi obţine nota 10! 
 
 
 
 
EVALUARE INIȚIALĂ 
Clasa a V-a 
Barem de corectare și de notare 
Partea I (10 puncte): 

1. identificarea corectă a locului unde se petrece întâmplarea (exemplu de răspuns: în bancă, în 
sala de clasă) 

3p. 

2. menționarea corectă a numelui poporului (exemplu de răspuns: poporul babilonian). 3p. 
3. scrierea corectă a două trăsături ale Eugeniței (exemplu de răspuns: șovăitoare, palidă, pierdută, 
emoționată). 

4p. 

 
Partea a II-a (60 de puncte): 
 1. identificarea corectă a cuvintelor cu sens asemănător (exemplu de răspuns:lungita-intinsa; 
pitită-ascunsă; au dus-au purtat; guma-radiera). 

10p. 
(4x2,5) 



 

 

2. scrierea corectă a cuvintelor cu sens opus (exemplu de răspuns: victorioasă-înfrântă; grei-
ușori; întrebare-răspuns; hotărâtă-nehotărâtă). 

10p. 
(4x2,5) 

 3. răspuns corect: tran-șe-e;in-trea-ba;pu-pi-tru;i-no-cen-ta. 10p. 
(4x2,5) 

 4. transcrierea corectă a părților de vorbire indicate (exemplu de răspuns: coleg, profesorul-
substantive; eu-pronume; grei, pierdut-adjectiv). 

10p. 
(4x2,5) 

 5. rescrierea corectă a enunțului (exemplu de răspuns: De mult ce scria nu-i ajungea cerneala 
și nu mai era atent la nimic din jurul său). 

10p. 
(4x2,5) 

 6. alcătuirea corectă a enunțurilor cu ortogramele indicate. 10p. 
(8x1,25) 

 
Partea a III-a (20 de puncte) 

Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate/ parţial - 6p./3p. 6p. 
Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate/ parţial – 6p./3p. 6p. 
Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului - 4p./2p. 4p. 
Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 
Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
MATRICE DE SPECIFICAȚII 
EVALUARE INIŢIALĂ 
CLASA A V-A 
 

DOMENII DE 
CONȚINUT 

ITEMI DE EVALUARE PUNCTAJ 

Lectură 1. Precizează locul unde se petrece întâmplarea relatată în text. 
 
2. Menționează numele poporului despre care se vorbește la ora de 
istorie. 
 
3.Notează două trăsături ale Eugeniței, așa cum se desprind din text.  

3 p 
 
3 p 
 
 
 
4 p 

Elemente de 
construcție a 
comunicării 

1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: victorioasă, hotărâtă, 
se pitulează, guma. 
 
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: victorioasă, grei, întrebare, 
hotărâtă. 
 
3. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: tran-șe-e / tran-șee; 
ră-zboa-ie / răz-boa-ie; într-ea-bă / în-trea-bă; pra-ști-e / praș-ti-e. 
 
4. Transcrie, din textul de mai sus, două substantive, un adjectiv și un 
pronume. 
 
5. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură: De 
mult ce scria nui ajungea cerneala, și numai era atent l-a nimic din 
jurul său. 
 
6. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: sa / s-a; i-a / ia; nea / ne-a; 
sau / s-au.  

10 p 
 
 
 
10 p 
 
 
10 p 
 
 
 
 
10 p 
 
 
10 p 
 
 
 
 



 

 

10 p 
Redactare Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o 

întâmplare neașteptată, petrecută într-o zi de școală.  
 
Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate/ parţial - 6p./3p.  
Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate/ 
parţial – 6p./3p.  
Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului - 
4p./2p.  
Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 
puncte  
Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 
puncte  
 
 

20 p 
 
 
 
6 p 
6 p 
 
4 p 
 
 
2 p 
 
2 p 

Din oficiu    10p 
Total   100p 

 
  



 

 

REGULI PENTRU APLICAREA TESTELOR PREDICTIVE 
 

PROF.ÎNV PRIMAR DĂMOC CECILIA 
LICEUL TEORETIC,, VASILE ALECSANDRI’’ SĂBĂOANI, JUD. NEAMȚ 

 
Educatorul, conştient de rolul şi importanţa misiunii sale, doreşte să realizeze o instruire eficientă. A 

instrui eficient înseamnă : 
- a diagnostica exact starea inițială a instruirii 
- a proiecta și realiza activități de învăţare în clasă 
- a evalua sistematic progresul instruirii 
- a-i invăţa pe elevi să înveţe independent  
 Calitatea unei învăţări noi depinde de calitatea învăţării anterioare și de nivelul motivaţional. De 

aici, se poate deduce un principiu elementar : dacă la un moment dat vrem să continuăm instruirea unui 
elev, trebuie să ştim exact ce ştie să facă elevul până în acel moment. 

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 orice 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 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 fiecărui elev, 
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.  

Cu privire 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 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). 
Unul dintre cele mai folosite instrumente de evaluare inițială este testul. 
Testul predictiv înseamnă un test iniţial – aplicat la începutul unei noi etape de instruire pentru a 

identifica nivelul de realizare a obiectivelor studiului într-o etapă anterioară, riguros delimitată, dar şi 
lacunele intervenite în pregătirea fiecărui elev pe parcursul instruirii sau ulterior. 

Lista de obiective terminale constituie baza formulării itemilor ( problemelor) care alcătuiesc testul 
predictiv. Regula simplă de elaborare a unui test predictiv este următoarea : 

pentru fiecare obiectiv terminal trebuie elaborat un item, care verifică realizarea sau nerealizarea 
acestuia la un nivel de performanţă suficient pentru ca elevul să poată continua adecvat instruirea. Deşi 
baza testului predictiv o constituie obiectivele instruirii deja desfăşurate, în elaborarea sa trebuie ţinut seama 
şi de ceea ce urmează să înveţe elevii. Numai în acest fel se pot stabili performanţe minimal acceptabile în 
raport cu care se va aprecia reuşita sau nereuşita elevilor şi în baza cărora se anticipează posibilitatea sau 
imposibilitatea continuării instruirii în ritmul impus de parcurgerea programei de invăţământ. 

Șapte reguli pentru aplicarea unui test predictiv: 
Regula nr.1- Inainte de a aplica un test predictiv unei clase avem obligaţia de a face elevilor cunoscute 

obiectivele pe care le urmărim ; 
 



 

 

Regula nr.2 - Insistăm, pe un ton adecvat, că nu dorim să-i prindem pe elevi nepregătiţi, că nu vom 
nota în catalog rezultatele şi nici nu ne vom forma o impresie definitivă asupra potenţialului lor de invăţare; 

Regula nr.3 - Asigurăm un climat de muncă nestresant, prevenim emoţia exagerată manifestată de 
unii elevi, dar nu-i sprijinim, în niciun fel, în depăşirea dificultăţilor pe care le ridică testul însuşi ; 

Regula nr.4 - Stabilim o limită de timp pentru rezolvarea testului, o respectăm cu stricteţe, dar notăm 
numele elevilor care ar fi putut să rezolve testul într-un timp mai mare decât cel stabilit, precum şi pe acela 
al elevilor care rezolvă testul într-un timp mai scurt ; 

Regula nr.5 - Corectăm imediat testul predictiv împreună cu elevii folosind o grilă pregătită din timp;  
Regula nr.6 - Lăsăm timp elevilor să-şi examineze erorile după confruntarea cu grila, dar apoi 

strângem testele completate şi examinăm acasă cu maximum de atenţie fiecare test în parte ; 
Regula nr.7 - Stabilim împreună cu elevii că vor avea nevoie de un caiet suplimentar pentru « exerciţii 

compensatorii » pe care îl vor purta la fiecare oră de curs la ei ; profesorul va avea şi el acest caiet, în care 
va nota datele testului predictiv, proiectele programelor compensatorii şi va urmări, oră de oră, ameliorările 
care se vor produce în comportamentul de învăţare al elevilor. 

 
Bibliografie : 
*Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117; 
*https://www.didactic.ro/materiale-didactice/cum-se-elaboreaza-se-aplica-si-se-valorifica-un-test-

predictiv-2. 
  



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT CU AJUTORUL APLICAŢIILOR 
 

PROFESOR DĂMOC MARIA CRISTINA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 

 
 Printre avantajele utilizării calculatorului/telefonului mobil în procesul de predare – învăţare - 

evaluare se numără: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back imediat atȃt pentru elev cȃt și pentru 
profesor, diminuarea emoțiilor, atracția sporită a elevilor faţă de folosirea calculatorului/telefonului mobil. 

 Diverse aplicații online se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate specialitățile. În 
calitate de profesor am utilizat în cadrul orelor de pregătire pentru bacalaureat cu elevii claselor aXII - a ce 
au susţinut proba la obiectul geografie, următoarele aplicaţii: Bac de 10, Geografia Romȃniei şi Omniquiz 
- Bac Geografie.  

 De la primele săptămȃni de pregătire suplimentară am observat o prezenţă masivă a elevilor la 
acest tip de ore, chiar dacă acestea se susţineau după orele de curs. Au fost şi cȃteva mici probleme tehnice 
în desfăşurarea acestor ore: nu toţi elevii sunt conectaţi la internet de mare viteză pentru a putea descărca 
şi/sau updata aplicaţiile, gratuitatea acestor aplicaţii doar pe telefoanele cu sistem android, descărcarea 
bateriilor telefoanelor pȃnă la sfȃrşitul programului şcolar zilnic. Au existat chiar şi cȃteva greşeli 
geografice datorate mai degrabă traducerilor, lipsa diacriticelor, Bukarest în loc de Bucureşti, cea mai gravă 
este existenţa graniţelor statului Kosovo cu capitala la Pristina ( ţara noastră nu a recunoscut existenţa 
statului Kosovo, aceasta fiind o provincie autonomă din sudul Serbiei). Cu toate acestea, s-a observat un 
entuziasm crescut de la săptămȃnă la săptȃmȃnă faţă de acest tip de activităţi.  

Aceste aplicaţii sunt concepute, în general, pentru a se putea efectua o evaluare sistematică, pe tipuri 
de lecţii , dar şi pentru evaluări sumative. 

Unele aplicaţii s-au dovedit mai puțin utile, rezumȃndu-se la redarea subiectelor date în ultimii 10 ani 
la a treia probă scrisă a Examenului de Bacalaureat sau la găsirea unui număr impresionant de teme pentru 
toate tipurile de subiecte, dar fără rezolvarea lor .Această aplicație este mai puţin folosită de elevi, dar este 
utilă profesorilor. 

Cele mai multe aplicaţii, însă, nu au parte de teorie ci folosesc diverse joculeţe pentru a-i provoca pe 
elevi. Jocurile sunt antrenante, cu o grafică bună, culori vii şi sunt concepute pe diferite niveluri (începător, 
intermediar sau avansat) şi chiar există posibilitatea unor mici întreceri online, deosebit de atractive pentru 
elevi.  

 După un an şcolar cu o singură oră pe săptămȃnă de pregătire suplimentară pentru Bacalaureat în 
care am folosit exclusiv aplicaţiile de pe telefoanele mobile am observat următoarele aspecte:  

1. Au existat elevi care la începutul anului şcolar nu erau hotărȃţi asupra obiectului la care vor susține 
proba a treia scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat şi au optat pentru proba de geografie, 

2. Au existat elevi care la începutul anului şcolar au întȃmpinat probleme în ceea ce priveşte 
orientarea pe hartă şi şi-au îmbunătăţit vizibil capacităţile de a citi şi de a interpreta hărţi, grafice, tabele, 

3. Elevii care au parcurs în mod conştiincios materia de examen şi au folosit şi aplicaţii de telefon au 
fost relaxaţi în ziua examenului la Geografie, puţini dintre ei avȃnd emoţii mari înainte de primirea 
subiectelor.  

4. O promovabilitate de peste 98% la proba scrisă la Geografie, 
5. Au existat situații în care nota obţinută la proba de Geografie a dus la promovabilitatea Examenului 

de Bacalaureat. 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA PREȘCOLARI 
 

PROF. DAN DANIELA 
GRĂDINIȚA PP 36 TIMIȘOARA 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea areîntotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
 
Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 

aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic.  
În învățământul preșcolar actul de evaluare pastrează caracteristicile evaluării activității didactice, 

având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștintelor, priceperilor si deprinderilor, dobândite de copii in 
cadrul actului educational. In acelasi timp, evaluarea urmăreste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de copilul preșcolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță in 
desfasurarea procesului didactic, se conturează utilizarea in invățământul preprimar a următoarelor forme 
de evaluare: evaluare initială – predicativă, evaluare cumulativa- sumativă, certificatăși evaluare formativă- 
continuă. 

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 si deprinderi, de a cunoaște capacitățile de 
invățare 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.Datele obținute la acest tip de 
evaluare ajută la conturarea activității didactice în trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii ; 
- aplicarea unor măsurirecuperatorii pentru unii copii din grupă,fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii spradotați. 
Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este 

ocomponentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a 
unordecizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. După D. Ausbel, ea estepunctul 
final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelordezirabile, 
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 adecvatnevoilor de educaţie şi 
posibilităţilor reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul uneilegături, 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 
măsuareobiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia 
deevaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat 
activităţiipedagogice. Evaluarea constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a 
componentelorprocesului didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi 
obiectiveloreducaţionale. 

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 copilului 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. 
  



 

 

Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 
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Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii deŞtiinţă, Cluj-Napoca 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA GIMNAZIU 
 

PROF. DAN ELENA /ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI /BN 
 
 Evaluarea inițială aplicată elevilor de gimnaziu, oferă profesorului de la clasele respective o 

imagine de ansamblu a nivelului de cunoștințe al acestora, la începutul anului școlar. Măsurile luate de 
profesor pot fi de corectare, de adaptare și de îmbunătățire. 

 Prin aplicarea acestor teste inițiale la clasă, un prim ajutor îl poți avea în proiectarea activităților, 
știind că acolo unde elevii au lacune, poți planifica mai multe ore, în limita planului de învățământ. 

 Mai apoi, îți poți face o idee despre nivelul clasei la care predai, astfel primind ajutor în alegerea 
instrumentelor de lucru, a metodelor sau a procedeelor didactice. 

 De asemenea, poți face la final, o comparație între rezultatele la testarea inițială și cea finală, și 
aici mă refer la rezultatele pe care le obțin elevii la Evaluarea Națională. 

  Voi face aici o comparație a evaluărilor aplicate elevilor de clasa a VIII-a de la școala în care 
predau, referindu-mă la rezultatele de la evaluarea inițială aplicată în anul școlar trecut și bineînțeles, 
rezultatele de la evaluarea finală (EN). 

 1.Rezultate evaluare inițială: 
Disciplina Nr. elevi 

înscriși 
la  
Începu- 
tul  
semestru 
lui 1 

Nr. 
elevi  
Pre- 
zenți 

Nr.  
Note 
[1- 
1,99] 

Nr.  
Note 
[2- 
2,99] 

Nr.  
Note 
[3- 
3,99] 

Nr.  
Note 
[4- 
4,99 

Nr.  
Note 
[5- 
5,99] 

Nr.  
Note 
[6- 
6,99] 

Nr.  
Note 
[7- 
7,99 

Nr.  
Note 
[8- 
8,99] 
 

Nr.  
No 
te [9- 
10)] 
 

Lb. și 
literatura 
română 

 16 16 0 1 1 1 1 9 1 0 0 

 
Promovabilitate- 81,25% 
 2.Rezultate evaluare finală:  
 

Disciplina Nr. elevi 
înscriși 
la  
sfârși- 
tul  
semestru 
lui 2 

Nr. 
elevi  
Pre- 
zenți 

Nr.  
Note 
[1- 
1,99] 

Nr.  
Note 
[2- 
2,99] 

Nr.  
Note 
[3- 
3,99] 

Nr.  
Note 
[4- 
4,99 

Nr.  
Note 
[5- 
5,99] 

Nr.  
Note 
[6- 
6,99] 

Nr.  
Note 
[7- 
7,99 

Nr.  
Note 
[8- 
8,99] 
 

Nr.  
No 
te [9- 
10)] 
 

Lb. și 
literatura 
română 

16 15 0 1 0 0 2 5 4 3 0 

 
Promovabilitate- 93,75% 
Așadar, se observă cum randamentul școlar a crescut deoarece s-a conștientizat nivelul de cunoștinte 

al clasei, s-a adaptat programa la situația din școală la acel moment, s-a muncit cu sârguință și rezultatele 
n-au întârziat să apară! 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA, ESENȚA ȘI APLICABILITATEA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: DAN GABRIELA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 
 

„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 la 
plecare și instruiți-l în consecință” (David Ausubel). 

Evaluarea este activitatea psihopedagogică de verificare, măsurare și apreciere a rezultatelor obținute 
de cei instruiți într-un anumit interval de timp. 

Verificând elevii profesorul își dă seama de cantitatea și calitatea cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor însușite de ei și, implicit, de nivelul de dezvoltare intelectuală a acestora, de nivelul funcțional 
al gândirii, memoriei, imaginației, inteligenței, spiritului de observație și limbajului, de interesele și 
atitudinea lor față de învățare, de metodele și procedeele folosite în această activitate. Cunoașterea nivelului 
de pregătire și dezvoltare intelectuală a elevilor, a modului și gradului de asimilare a conținutului predat îi 
oferă profesorului posibilitatea să determine dificultățile întâmpinate de aceștia în învățare, să identifice 
problemele care necesită explicații suplimentare, precum și modificările ce se impun în desfășurarea 
activității în etapa următoare.  

Evaluarea inițială se realizează la începutul unei perioade de instruire îndeplinind o funcție de 
diagnostificare. Pe baza ei determinăm: nivelul de pregătire al elevilor, exprimat în volumul și calitatea 
cunoștințelor însușite; priceperile, deprinderile și aptitudinile lor intelectuale, inclusiv cea școlară; nivelul 
de dezvoltare a proceselor intelectuale, lacunele în pregătirea lor, stilul de învățare. Cunoașterea acestor 
achiziții de către profesor este absolut necesară pentru proiectarea și asimilarea conținutului în etapa 
următoare, cât și pentru stabilirea direcțiilor și modalităților adecvate de acțiune corectivă și ameliorativă. 

Pentru ca evaluarea să fie eficientă este necesară cunoașterea în detaliu a elevului cu scopul de a 
adapta activitatea profesorului (metodele, tehnicile folosite), proiectarea demersului didactic în sprijinul 
fiecărui elev. Informațiile pot proveni din diferite surse: comunicarea informală (chestionare aplicate 
părinților, zvonuri, comentariile altor colegi), evidențele școlilor, discuții și observații din sala de clasă. 

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). 

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. 

Didactica tradițională stabilește pe baza evaluării numai indicatori de ordin cognitiv (cât știe elevul). 
Pedagogia contemporană consideră acești indicatori ca fiind insuficienți: evaluarea trebuie să se extindă și 
asupra personalității elevului și conduitei sale (aptitudini, interese, valori, convingeri, atitudini). 

Pentru măsurarea acestor indicatori sunt recomandate următoarele metode: observarea, convorbirea, 
chestionarul de personalitate, testul de personalitate.  

Pedagogia contemporană atrage atenția asupra modului de folosire a tehnicilor de evaluare existente. 
Schema tradițională a tehnicilor de evaluare fiind îmbunătățită cu metode noi, de exemplu testul 
docimologic. 

Testul docimologic este o alternativa și o cale de eficientizare a evaluării tradiționale. Este o proba 
standardizată, ce asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: DABROCK ANA RODICA 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR:: PLOŞTINARIU OANA ELENA 

GRĂDINIŢA P.P. “PALATUL FERMECAT” REŞIŢA 
  
„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) 
 
 Evaluare reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce permite luarea, 

în cunoştinţă de cauză a unor decizii de reglare, îmbunătăţire şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. 
 Evaluarea iniţială se desfăşoară la începutul unui program de instruire, cu scopul de a identifica 

nivelul de pregătire al copiilor. Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen 
scurt, dar este importantă şi necesară pentru educator şi copii. 

În opinia lui Ausubel, evaluare este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde: 
• Stabilirea scopurilor pedagogice; 
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
• Evaluarea rezultatelor. 
Metode si tehnici de evaluare 
• Tradiţionale: probe scrise, probe orale, probe practice. 
• Alternative : portofoliile cu lucrările copiilor, autoevaluarea, aprecierile verbale, observările în 

timpul activităţii, discuţii individuale, afişarea lucrărilor.  
Strategii şi forme de evaluare 
Evaluarea continuă (formativă): o găsim în derularea tuturor activităţilor curente în cadrul grădiniţei; 
Evaluarea sumativă: reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atât despre copil, cât şi despre activitate. 
În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 

finală, la părăsirea acesteia. 
 O evaluare iniţială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 

dascălului, cu ajutorul căruia se perfecţionează activitatea pusă în beneficiul preşcolarului. 
 
Bibliografie 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.(1981) – „Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală,“ Bucureşti, 

EDP. 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie“ ediţia a II a revizuită şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006. 

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DĂGĂU FLORICA 
LICEUL ORTODOX ʺEPISCOP ROMAN CIOROGARIUʺ ORADEA 

 
 Evaluarea ca şi proces poate fi clasificată după mai multe criterii. Dacă avem în vedere momentul 

în care procesul de evaluare este introdus în desfăşurarea activității didactice putem deosebi: 
- evaluare inițială 
- evaluare continuă 
- evaluare finală. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unei părți a demersului didactic: ciclu de învățământ  

(preşcolar, primar, gimnazial, liceal), an şcolar, semestru, unitate de învățare, capitol, lecție. 
 Evaluarea inițială este foarte important pentru determinarea nivelului competențelor ce reprezintă 

premise importante ale asimilării noilor conținuturi şi formarea altor competențe., pentru stabilirea 
punctului de plecare ce ar putea servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 

 În acest an şcolar am clasa I. În primele două săptămâni am realizat o reactualizarea a 
competențelor formate în clasa pregătitoare şi, la sfârşitul, acestei unități de învățare am aplicat o fişă de 
evaluare inițială atât la disciplina Comunicare în limba română, cât şi la Matematică şi explorarea 
mediului. Am avut în vedere următorii paşi: 

- proiectarea testului 
- aplicarea testului 
- evaluarea răspunsurilor 
- analizarea rezultatelor testului 
- valorificarea acestor rezultate. 
În privința proiectării testelor am avut în vedere utilizarea mai multor tipuri de itemi, ținând seama 

de gradualitatea complexității acestora: 
- itemi obiectivi cu alegere duală (alegerea unui răspuns corect doar din două variante posibile) 
- itemi obiectivi de tip pereche ( “Uneşte ce se potriveşte!”) 
- itemi semiobiectivi cu răspuns scurt 
- itemi semiobiectivi de completare 
- probă practică (desen). 
 În privința aplicării testului am ținut seama de particularitățile de vârstă ale elevilor, de capacitatea 

de concentrare, de durata acestuia , de factorii externi ce ar putea perturba capacitatea de concentrare.  
 Timpul de lucru a fost de 20 de minute. 
 Evaluarea rezultatelor s-a făcut în funcție de grila de descriptori de performanță.  
 Comunicare în limba română 
Test de evaluare iniţială 
1. Competente specifice 
*Identificarea semnificatiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar; 
*Identificarea sunetului initial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din prop. rostite 

clar si rar; 
* Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar; 
*Identificarea semnificatiei unei/ unor imagini care prezinta întâmplari, fenomene, evenimente 

familiar 
*Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple  
*Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate. 

  



 

 

2. Descriptori de performanţă  
 

Com-
pe- 
tenta 

Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 
1.3. 
 

Identifică litera iniţială a cuvintelor 
ce denumesc imagini familiare. 

5-4 situații 
corecte 

3-2 situații 
corecte 

1 situație 
corectă 

1.1. Completează cuvintele cu literele 
potrivite. 

5-4 situații 
corecte 

3-3 situații 
corecte 

1 situație 
corectă 

3.2. 
 

Identifică numărul de silabe pentru 
cuvintele ce ilustrează obiecte din 
mediul apropiat. 

5-4 situații 
corecte 

3-4 situații 
corecte 

1 situație 
corectă 

3.1. Realizează corespondenţa între 
cuvânt şi imagine. 

5-4 situații 
corecte 

3-2 situații 
corecte 

1- 0 situații 
corecte 

3.3. Formează perechi de litere mare-
mică. 

7-6 situații 
corecte 

5-4 situații 
corecte 

3-2 situații 
corecte 

4.1. Scrie corect, pe liniatură, elemente 
grafice. 

17– 15 situatii 
corecte 
Identificarea 
spațiului 
 

14-10 situatii 
corecte 
 

9- 5 situatii 
corecte 
 
 

Analizând rezultatele testului am constatat următoarele: 
- aspecte pozitive: 
Testul iniţial pregătit a urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la începutul clasei I. Acest test 

presupune un nivel mediu de dificultate şi nu depăşeşte sfera conţinuturilor reactualizate la orele de curs.  

Din analiza testelor s-a observat că majoritatea elevilor au identificat corect litera inițială, au completat corect 

litera lipsă din cuvinte ce denumesc obiecte ale şcolarului, au identificat numărul de silabe, au realizat corespondența 

între cuvânt şi imagine, au realizat perechi de litere şi au scris pe liniatură specifică clasei I diferite elemente grafice. 

- aspecte negative: 

Deşi majoritatea elevilor au rezolvat corect cerinţele exerciţiilor, doi elevi nu au realizat câte un  

exercițiu neînțelegând cerința de lucru, iar 3 elevi nu au identificat rândul , scriind semnele grafice 
pe subrând. 

Măsuri ameliorative 
 Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificativul insuficient se vor lua măsuri de recuperare: 
*fişe de lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare);  
*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; 
*observarea sistematică a elevilor. 

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

 PROF. DALIDIS SIDONIA 
LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN, JUD. GORJ 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire care 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. Cele mai întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea initial; formativă și sumativă. 

Evaluarea ca activitate cuprinde următoarele etape: 
• 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 îndeplineste două funcții: de diagnosticare și de prognosticare indicând astfel, 

nivelul existent la un moment dat și 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. 

La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Cu o evaluare de acest tip se obțin informații 
despre cunoștințele anterioare ale elevului, ce este necesar să adapteze sau să se adapteze programulului de 
predare-învățare. Modalitățile de realizare a evaluării inițiale pot fi: harta conceptuală, investigația, 
chestionarul, testele. 

Evaluarea iniţială a cunoştinţelor de istorie se face la începutul unei etape de învățare, an şcolar, ciclu 
de învăţământ, la începutul unui capitol, al unei teme sau lecţii ce urmează a fi predată. Este absolut 
necesară, pentru a cunoaşte dacă elevii au cunoştinţele necesare învăţării, pentru a stabili capacităţile de 
învăţare ale elevilor la disciplina istorie şi motivaţia pentru conţinuturile predate. Testele de evaluare iniţiale 
la obiectul istorie cuprind itemi formaţi din noţiuni, concepte şi conţinuturi din materia parcursă la acea 
dată. Sunt recomandate răspunsurile de tip eseu şi rezolvări de problem (de exemplu: elementele 
caracteristice ale unei culturi, civilizaţii, cauzele unor evenimente; etape în desfăşurare etc.). Itemii cu 
răspunsuri de tipul da sau nu, cu alegere multiplă, nu sunt relevanţi. 

În cadrul disciplinei istorie, testul inițial aplicat elevilor poate arăta în ce proporție elevii sunt capabili 
să: 



 

 

• definească termeni istorici, deci pot stăpâni limbajul; 
• lucreze cu elemente de cronologie; 
• facă distincția între arme și unelte și între ocupații; 
• citească și să înțeleagă un text istoric; 
• realizeze propoziții sau fraze cu conținut istoric; 
• scrie corect, incorect sau deloc. 
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. 

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

starea, funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem (poate fi vorba despre un cursant / 
educabil sau despre o instituţie, de exemplu).   

Componentă importantă în derularea procesului de învăţământ, evaluarea poate fi iniţială, formativă 
şi sumativă. Cea iniţială ne arată de unde plecăm, pe ce achiziţii şi deprinderi ne bazăm în învăţare, cea 
formativă ne ajută să măsurăm la un moment dat în ce măsură am reuşit să facem transferul de cunoştinţe 
către elev iar cea sumativă ne arată care este nivelul achiziţiilor la final de capitol, unitate de învăţare, modul 
sau an şcolar, în funcţie de modul de organizare a disciplinei şcolare respective. 

Evaluarea iniţială la disciplina „Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice” are ca scop stabilirea unor 
repere în abordarea acestei discipline cu elevii, mai ales că adesea, la nivelul clasei a V-a, elevii confundă 
„Educaţia tehnologică” cu „educaţia socială” şi foarte puţini sunt cei care văd că această disciplină este, de 
fapt, continuarea disciplinei şcolare „Abilităţi practice şi arte vizuale”studiată în clasele din învăţământul 
primar.  

Mai mult, evaluarea iniţială intenţionează să exprime, într-o manieră cuantificabilă, cam care sunt 
achiziţiile iniţiale bazate pe experienţele şcolare sau pe experienţele de viaţă la care putem apela atunci 
când începem studierea unui nou domeniu, mai ales că la educaţie tehnologică, anual, se poate considera 
că are loc o schimbare de domeniu... toate lucrurile pe care elevul le studiază pe parcursul gimnaziului au 
elemente de legătură între ele dar pot fi de asemenea considerate independente. De exemplu, la clasa a V-
a, evaluarea vizează cunoaşterea nivelului unor achiziţii anterioare referitoare la domeniul tehnic şi mai 
ales la ceea ce ţine de alimente şi alimentaţia omului, cunoştinţe care au fost acumulate pe parcursul ciclului 
primar dar şi din experienţele personale anterioare ale copiilor. La clasa a VI-a domeniul principal de interes 
se schimbă fiind legat de mediul construit şi de transporturi. Aceste elemente, construcţiile (de toate 
tipurile) şi transporturile pot fi considerate ca fiind elemente independente de materia din clasa a V-a dar 
dacă punem în discuţie terenurile pe care se dezvoltă o localitate, căile de transport şi evoluţia acestora în 
timp, ele se pot lega şi de alimentaţie şi agricultură, studiate pe parcursul clasei a V-a, şi de diferitele 
categorii de materiale care se studiază în clasa a VII-a, sau de energie care „închide” educaţia tehnologică 
în clasa a VIII-a împreună cu elemente de educaţie antreprenorială (planul unei afaceri pe care să o dezvolte 
elevii.... începe de fapt prin clasa a V-a şi se continuă şi în timpul liceului) şi cu elemente de orientare 
şcolară şi profesională. 

La clasele gimnaziale, evaluarea iniţială trebuie să urmărească aspecte interdisciplinare care 
contribuie la formarea unor competenţe din domeniul cunoaşterii tehnicii şi tehnologiei, deoarece programa 
şcolară prevede utilizarea cunoştinţelor din variate domenii: matematică, desen şi arte plastice, fizică, 
chimie, biologie, educaţie civică şi estetică. 

Programa de educaţie tehnologică şi aplicaţii practice vizează nu doar conţinuturi din domeniul 
tehnologic, aşa cum poate ar fi firesc pentru majoritatea copiilor ci vizează, într-o formă sau alta conţinuturi 
mult mai variate iar competenţele pe care le formăm elevilor le vor fi de folos toată viaţa. 

La clasa a VII–a, de exemplu, programa şcolară propune studierea următoarelor categorii de 
materiale: materiale textile, materiale lemnoase, materiale metalice şi, la alegere, materiale plastice sau 
sticlă, sau cauciuc. Pentru ca elevul să studieze cu plăcere astfel de materiale se propune realizarea unor 
produse din materialele date astfel încât studiul să se desfăşoare concomitent cu realizarea practică a 
produsului, iar cunoştinţele să fie acumulate prin prisma lucrului făcut practic, cu atât mai mult cu cât se 
ştie că în procesul învăţării, gradul cel mai înalt de retenţie apare atunci când „faci” şi să explici totodată 
altcuiva cum şi ce anume ai făcut, care a fost scopul şi care sunt beneficiile. 

De aceea, evaluarea iniţială la educaţie tehnologică are ca scop principal stabilirea unor repere în 
cunoaşterea elevului (atât în ceea ce priveşte cunoştinţele teoretice despre ceea ce se va studia în anul şcolar 



 

 

cât şi abilităţile şi deprinderile atât de necesare pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor vechi sau abia 
dobândite). Putem aprecia că o evaluare bine făcută ne furnizează instrumentele necesare pentru a influenţa 
evoluţia elevului. Putem afla cu destulă acurateţe ce ştie deja copilul şi cum să aducem în atenţia lui noi 
elemente de cunoaştere astfel încât să nu se plictisească la oră, să execute cu plăcere o lucrare pe care să o 
găsească şi utilă (care să treacă de graniţa aplicaţiei didactice - „facem că trebuie” spre facem că avem de 
învăţat ceva important, necesar, pentru viaţa noastră).  

Testul aplicat anul acesta la clasa a VII-a a evidenţiat următoarele aspecte: 
-elevii identifică destul de clar materialele utilizate la realizarea anumitor produse; 
-uneori mai apar confuzii în ceea ce priveşte diferenţierea materiilor prime de materiale: contactul cu 

etichetele de compoziţie fibroasă de pe produsele vestimentare îi determină să asocieze fibra cu denumirea 
materialului - de exemplu, bluza nu este realizată dintr-o ţesătură din fire de bumbac ci „din bumbac”), 
ţeava nu este din inox ci din metal; 

-există termeni pe care încă îi confundă; 
-identifică părţile componente ale produselor dar puţini pot prezenta modul în care acestea sunt 

realizate. Aceasta probabil şi pentru că elevii coordonaţi sunt în marea lor majoritate copii născuţi şi crescuţi 
în mediul urban, provenind din familii cu nivel superior al studiilor astfel că puţini părinţi au preocupări în 
domeniul manufacturării iar copiii nu au experienţe personale de observare a unor procese tehnologice de 
fabricaţie a diverselor categorii de produse. Cu toate acestea mulţi elevi îşi manifestă curiozitatea pentru a 
învăţa despre modalităţile practice de realizare a anumitor produse, măcar pentru a realiza miniaturi sau 
pentru a putea modifica anumite structuri „pe gustul lor”. 

-pe linia deprinderilor practice, la elevii de clasa a VII-a se poate constata o îmbunătăţire 
semnificativă comparativ cu elevii de la clasele a V-a. 

În fiecare an, evaluarea iniţială aplicată are un rol reglator pentru procesul de predare-învăţare-
evaluare şi îşi dovedeşte utilitatea şi importanţa în proiectarea acelor activităţi de învăţare care să contribuie 
în modul cel mai eficient la formarea competenţelor necesare omului modern, de mâine. 
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La începutul fiecărui an școlar, evaluarea inițială este considerată a fi indispensabilă deoarece 

marchează atât performanțele dobândite ale elevului, cât și progresul activității educaționale realizat 
datorită cadrului didactic. Evaluarea constă în măsurarea și aprecierea deprinderilor elevului cu ajutorul 
criteriilor de evaluare, a atingerii obiectivelor sau a gradului de îndeplinire a unei norme. 

Evaluarea inițială este mai mult decât atribuirea unor calificative pentru prestația unor elevi. 
Importanța și necesitatea evaluării inițiale sunt desemnate de anumite funcții, precum: ierarhizare, 
reorganizare a activității didactice în funcție de rezultatele obținute, introducere a unor îmbunătățiri în 
procesul de predare și învățare și orientarea activității cadrelor didactice. 

Evaluarea are ca scop feed-back-ul și reglarea activității. Cu cât se folosesc mai multe modalități de 
feed-back și de reglare a activității, cu cât obiectivele activității sunt mai clare și mai concrete, cu cât 
activitatea este mai stimulativă, cu atât crește eficiența acesteia. 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”. De asemenea, evaluarea rămâne un 
fundament psihologic eficient pentru optimizarea activităților educaționale, pentru constatarea nivelului de 
realizare a acțiunilor, pentru informarea factorilor responsabili, pentru prevenirea situațiilor disfuncționale 
și pentru recuperarea resurselor. 

Relația dintre acțiunile învățătorului (de predare) și acțiunile elevului (de învățare) este mereu 
orientată către realizarea scopurilor, a obiectivelor la un nivel cât mai înalt. Totodată, evoluția acțiunilor și 
a relațiilor nu capătă sens dacă nu are loc și verificarea, aprecierea rezultatelor (evaluarea). Așadar, 
predarea, învățarea și evaluarea sunt laturile esențiale ale procesului de învățământ și sunt privite în sistem, 
complementare, surprinzând întreaga activitate pedagogică cognitivă și formativă. 

Prin urmare, evaluarea inițială determină mijloacele de optimizare a activității, completarea 
eventualelor lacune și corectarea, îmbunătățirea unor apecte. Rezultatele evaluării inițiale ilustrează 
cunoașterea potențialului de învățare a elevilor, precum și sistemul de valori și resurse dobândit necesar 
integrării în activitatea care urmează pe parcusul noului an școlar. 
  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE: METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE 

 
DAMIAN SOICA 

 
 Evaluarea este un proces didactic complex, de care sunt interesați atât profesorii, cât și elevii, părinții, 

prin care se urmărește măsurarea cantității cunoștințelor, priceperilor, capacităților dobândite de elevi, 
precum și nivelul și eficiența activității de perfecționare a actului instructiv - educativ. Astfel, din 
perspectiva profesorului evaluarea este necesară la începutul activității, pe parcursul acesteia, dar și la 
sfârșit, întrucât ea permite cadrului didactic să își dea seama care este pregătirea elevilor, la disciplina pe 
care o predă, în comparație cu așteptările acestuia și cu cerințele programei școlare, permite identificarea 
dificultăților întâmpinate de elevi în învățare. 

 Evaluarea trebuie să aibă un caracter stimulator, să încurajeze elevul, îndemnându-l să descopere 
propriile valori, să se bucure de progresul realizat și să îi ofere multiple posibilități de ilustrare a 
capacităților și competențelor dobândite. 

 C-tin Cucoș clasifică strategiile de evaluare în funcție de trei criterii:  
1. cantitatea de informație care scindează evaluarea în: evaluare parțială – prin care se verifică 

elementele cognitive sau comportamentale secvențiale; este posibilă prin ascultare curentă, extemporale, 
probe practice curente și evaluare globală – se aplică atunci când cantitatea de cunoștințe și deprinderi este 
mare, datorită cumulării acestora; se realizează mai ales prin examene. 

2. axa temporală la care se raportează verificarea împarte evaluarea în: evaluare inițială, evaluare 
continuă și evaluare finală. 

3. sistemul de referință pentru emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluare 
criterială( bazată pe obiective) și evaluare normativă (elevii sunt comparați, clasați). 

 Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activități de instruire (de regulă la 
începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor.  

Această evaluare este impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoașterea 
pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învățare, precum și crearea premiselor necesare pentru 
asimilarea noilor conținuturi. 

Evaluarea inițială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare, oferind posibilitatea 
cunoașterii potențialului de învățare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce vor fi adoptate 
în funcție de rezultatele obținute la fiecare clasă testată. 

 Astfel, evaluarea inițială se dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei 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. În cazul în care același test va fi aplicat la clase diferite, e firesc ca și rezultatele să fie variate, 
ceea ce va necesita selactarea metodelor potrivite în funcție de nivelul clasei. 

 Analiza rezultatelor obținute la testarea inițială la disciplina Limba și literatura română de către 
elevii clasei a IX-a permite atât descrierea detaliată a problemelor și a dificultăților cu care se confruntă 
elevii ciclului liceal, cât și reliefarea succintă a punctelor tari și slabe ale acestora , după cum rezultă din 
testele supuse analizei. 

 Probele scrise sunt deosebit de avantajoase, întrucât oferă profesorului posibilitatea de a verifica și a 
aprecia toți elevii din clasă într-un timp scurt. Verificarea tuturor elevilor în legătură cu același conținut, pe 
baza unui punctaj, permite o apreciere obiectivă în comparație cu examinarea orală. Elevilor le oferă 
posibilitatea de a lucra în ritmul lor propriu, în mod liber, dovedint capacitatea de sinteză a cunoștințelor. 

 În testul de evaluare inițială la clasa a IX-a, am pornit de la un text la prima vedere (Dimitrie Anghel, 
Amiaza), fiind însoțit de baremul de corectare și notare. 

În ceea ce privește evaluarea inițială, am avut în vedere competențele vizate de această disciplină, 
accentul fiind pus pe receptarea și producerea mesajului scris. S-au avut în vedere și competențele specifice 
din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent. 

 Astfel, am putut identifica acele cunoștințe, abilități, deprinderi care au stat la baza anticipării 
performanțelor elevilor și, mai ales, au facilitat proiectarea activităților didactice prin corelare cu situația 
reală a elevilor. Rezultatele obținute de elevi la testul inițial au fost analizate, apoi discutate individual cu 
elevii. Am respectat standardele impuse în realizarea itemilor, verificând nivelul de competențe al elevilor. 



 

 

 În realizarea testului inițial, am utilizat cele trei tipuri de itemi: obiectivi, semiobiectivi și subiectivi.  
 Trăsătura principală a itemilor obiectivi o constituie obiectivitatea ridicată în măsurarea și aprecierea 

rezultatelor învățării, deoarece dezvoltă capacitatea elevului de a identifica, de a selecta. Pentru această 
categorie de itemi nu este necesară o schemă de notare detaliată; punctajul se acordă în funcție de marcarea 
răspunsului corect. 

 Itemii semiobiectivi cuprind întrebări și cerințe care presupun elaborarea răspunsurilor de către elevi 
și pot fi folosiți pentru toate etapele de evaluare (inițială, continuă, sumativă) în funcție de scopul testului, 
obiectivele verificate, conținuturile măsurate , ceea ce le oferă avantaj deosebit în raport cu celelalte 
categorii de probe. 

 Trăsătura principală a itemilor semiobiectivi constă în faptul că elevul este pus în situația de a 
construi un răspuns, și nu de a-l alege. Cu acest prilej, elevul are posibilitatea să-și manifeste într-o anumită 
măsură creativitatea și personalitatea. Această categorie de itemi impune o schemă de notare detaliată, 
punctajul corespunzător acordându-se parțial sau integral, în funcție de eleborarea răspunsului corect.  

 Itemii subiectivii sau cu răspuns deschis testează capacitatea de tratare coerentă și într-un mod 
personal a unui anumit subiect , originalitatea, capacitatea creativă. Aceștia dezvoltă capacitatea elevilor de 
a formula, a descrie, a prezenta sau a explica diferite concepte, relații, argumente, metode de lucru. 

 Trăsătura principală a itemilor cu răspuns deschis o constituie abordarea nivelurilor superioare ale 
taxonomiilor care descriu comportamentele vizate în timpul procesului de învățare: aplicare, analiză, 
sinteză și evaluare. Pentru această categorie de itemi este necesară o schemă de notare detaliată, punctajul 
corespunzător acordându-se sau nu în funcție de parcurgerea tuturor etapelor de elaborare a răspunsurilor. 

 În concluzie, pot spune că evaluarea trebuie concepută atât ca un control, ca mijloc de măsurare 
obiectivă, cât și ca o cale de perfecționare. 
  



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

 
PROF. DANA-IULIANA CRANTA, 

LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU”, PLOIEŞTI 
 
Evaluarea reprezintă un act didactic complex şi inerent legat de procesul instructiv-educativ, venind 

în completarea predării şi a învăţării, oferind informaţii esenţiale despre reuşita demersului educativ. Este 
foarte important pentru orice cadru didactic, indiferent de disciplina predată, să ştie în ce măsură conţinutul 
predat este înţeles, asimilat şi ulterior valorizat de către elevi.  

Principalele forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială (predictivă), evaluarea continuă (formativă) 
şi evaluarea sumativă (cumulativă). Evaluarea continuă /formativă se poate face în orice moment al 
lecţiei, având o funcţie de reglare, de corectare, de readaptare a conţinutului la nivelul şi nevoile elevilor. 
Evaluarea sumativă/cumulativă se poate realiza la sfârşit de semestru, de an şcolar, ciclu de învăţământ 
sau chiar la sfârşitul unei unităţi de învăţare/capitol, având o funcţie de confirmare, de recunoaştere a 
cunoştinţelor dobândite de elevi până la momentul respectiv. 

Evaluarea iniţială/predictivă se aplică la început de semestru, de an şcolar sau chiar la începutul 
unui nou ciclu de învăţământ şi are doua funcţii de bază: o funcţie diagnostică, şi o funcţie prognostică.  

Funcţia diagnostică a evaluării iniţiale are rolul de a cunoaşte în ce măsură elevii stăpânesc 
cunoştinţele predate până la data curentă şi în ce măsură posedă competenţele şi abilităţile necesare. 

Funcţia prognostică prevede evoluţia ulterioară a elevilor, anticipând rezultatele şi ajutând profesorul 
în vederea elaborării strategiilor de urmat. 

Predau limba engleză în învăţământul liceal şi evaluarea iniţială este un instrument util, în ceea 
ce mă priveşte, pentru a cunoaşte nivelul de competenţe şi cunoştinţe al viitorilor elevi (de la clasele 
a IX-a sau elevii claselor noi din încadrare). Acest lucru îmi va permite să identific eventualele 
probleme, lacune sau chiar lipsa de cunoştinţe – în unele cazuri, punctele slabe, dar şi cele tari ale 
claselor de elevi. Pe baza rezultatelor obţinute pot realiza un plan strategic, un conţinut adaptat 
fiecărei clase în parte, în funcţie de cerinţe, nevoi, în conformitate cu programa şcolară şi curriculum. 
Unde este cazul se vor aplica măsuri şi strategii diferenţiate, care să corespundă nevoilor grupurilor 
de elevi. De exemplu, în cazul claselor unde există diferenţe de nivel (elevi cu un bagaj solid de 
cunoştinţe, dar şi elevi cu multe lacune), se impune un plan bazat pe sarcini de lucru diferite, fişe sau 
proiecte diferite. Testarea iniţială are şi rolul de a identifica aceste categorii de elevi şi ajută cadrul 
didactic la repartizarea acestora pe grupe şi/sau nivele de studiu. 

Evaluarea iniţială se realizează - în cea mai mare măsură - sub formă de testare scrisă. Pentru 
o mai bună interacţiune cu elevii şi pentru stimularea interesului acestora, acolo unde folosirea 
tehnologiei permite, testarea iniţială se poate desfăşura prin mijloace moderne, atractive, 
diversificate precum folosirea calculatorului; exemplu: testări grilă în kahoot (https://kahoot.it), elevii 
având posibilitatea de a-şi vedea în timp real răspunsurile corecte. O metodă obiectivă, ficientă şi atractivă, 
care reduce totodată anxietatea în rândul elevilor. 

Un rol important în obţinerea unor rezultate cât mai relevante şi obiective la testarea iniţială îl au 
seriozitatea şi onestitatea elevilor. Elevii trebuie să înţeleagă şi să fie conştienţi de importanţa acestei 
evaluări nu doar din perspectiva profesorului, ci şi sau mai ales din perspectiva elevului. Testarea iniţială 
ajută cadrul didactic şi elevul în egală măsură, actul de predare fiind exclusiv realizat în folosul şi spre 
beneficiul elevului. Fiind testare iniţială, notele nu se trec în catalog, fapt pentru care unii elevi ar putea fi 
tentaţi să nu îi acorde atenţia şi seriozitatea necesare. Pentru a preîntâmpina o astfel de situaţie şi pentru a-
mi încuraja elevii să trateze astfel de testări cu maximă seriozitate şi interes, convenim la începutul testării 
să trec în catalog notele celor care solicită acest lucru, fiind astfel o bună oportunitate de a începe un nou 
an/ciclu şcolar cu o notă bună. Cu foarte puţine excepţii, acest demers are succes, elevii fiind dornici de a 
face o impresie bună de la bun început.  

https://kahoot.it/


 

 

Un exemplu de testare iniţială este cea pe care am dat-o la începutul anului şcolar 2019-2020 la una 
dintre clasele a IX-a; un grup format din 25 de elevi.  

Obiectivele urmărite vizează noţiuni generale de limbă engleză pe care elevii ar trebui să le 
stăpânească la începutul clasei a IX-a: 

▪ Folosirea corectă a timpurilor modului indicativ într-un context dat (prezent, trecut, viitor) 
▪ Cunoaşterea celor 3 forme ale verbelor neregulate 
▪ Folosirea corectă a pluralului substantivelor (forme regulate şi forme neregulate). 
▪ Realizarea corectă a acordului între subiect şi predicat 
▪ Elaborarea în scris a unei teme scurte: prezentarea (writing skill).  
Printre punctele tari identificate se enumeră: 
▪ Unii elevi au dovedit o bună cunoaştere a celor trei forme verbale. 
▪ Stăpânirea semnelor de punctuaţie de bază şi ordinea corectă a cuvintelor în propoziţie. 
▪ Stăpânirea în mare măsură a acordului între subiect şi predicat  
▪ Unii elevi reuşesc să se exprime în scris coerent, cursiv, folosind propoziţii şi fraze scurte, cu un 

grad diferit de elaborare, de la caz la caz, dar care permit transmiterea şi înţelegerea mesajului. 
Printre punctele slabe se pot menţiona: 
▪ Vocabular relativ limitat ce a determinat lipsa de/slaba înţelegere a contextului în care elevii trebuiau 

să folosească verbele la diferite timpuri verbale. Prin urmare, sarcina de a-l completa corespunzător a fost 
îndeplinită de un număr mic de elevi. 

▪ Necunoaşterea timpurilor verbale ale modului indicativ, a felului în care acestea se formează şi a 
cazurilor în care sunt folosite (elevii nu fac legătura între adverbele de timp “last night”, “tonight”, “next 
week” etc şi timpul verbal corespunzător, respectiv timpul trecut) 

▪ Unii elevi nu cunosc formele de plural ale substantivelor neregulate.  
▪ Unii elevi nu fac distincţie între substantivele numărabile şi cele nenumărabile. 
▪ Există elevi care nu cunosc cele trei forme ale verbelor neregulate. 
▪ Exprimarea greşită a vârstei prin folosirea verbului to have in loc de verbul to be (I have 14 years 

old in loc de I am 14 years old). 
▪ Unii elevi nu stăpânesc vocabularul limbii engleze şi structurile gramaticale suficient de bine pentru 

a elabora un text scris, pentru a oferi descrieri şi detalii pe o temă dată, astfel că nu au abordat sau au abordat 
superficial subiectul final în care trebuiau să se prezinte, deşi orele de recapitulare premergătoare testării 
iniţiale au vizat exact aceste aspecte. 

 Importanţa testării iniţiale constă în faptul că îmi oferă oportunitatea de a analiza aceste concluzii 
şi de a efectua un plan de remediere a problemelor constatate: 

▪ Dezvoltarea vocabularului elevilor prin aprofundarea şi dezvoltarea celui de bază, adăugând noi 
cunoştinţe prin utilizarea de texte variate şi exerciţii de vocabular specifice. 

▪ Fixarea cunoştinţelor gramaticale de bază ale elevilor (recapitularea, predarea/explicarea şi 
aprofundarea timpurilor verbale şi a părţilor de vorbire). 

▪ Lecţii intensive de predare şi explicare a noţiunilor gramaticale de baza, dar şi adăugarea altora noi 
conform programei specifice anului de studiu prin exerciţii de descoperire, fixare şi dezvoltare. 

▪ Ȋncurajarea şi verificarea permanentă a însuşirii de către elevi a celor trei forme ale verbelor 
neregulate din limba engleză prin exerciţii şi dialog. 

▪ Ȋncurajarea elevilor de a se exprima atât în scris cât şi oral prin compuneri sau exerciţii de 
conversaţie, indiferent de nivelul de cunoştinţe stăpânit de fiecare elev, astfel încât să nu mai aibă reţineri 
de a se exprima în limba engleză.  

▪ Ore de pregătire suplimentară în şcoală - unde este cazul - pentru elevii cu un ritm lent de învăţare, 
după un program şi o planificare bine stabilite. 
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 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 

de pregatire al elevilor, potențialul cu care umează a se integra în activitatea următoare. 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. 

 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 și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere) pornind de la 
obiectivele propuse. 

 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- a învăţa nu doar pentru notă ci, în 
primul rând, din dorinţa de ști ,a cunoaște, este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară 
a elevului. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele aspecte: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea de 
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 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.  
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. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 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 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 .  
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Se observă în ultimul timp o preocupare în domeniul punerii în evidenţă a unor modalităţi prin care 
evaluarea şcolară să fie mai justă, mai umană şi mai profitabilă pentru elevi (Manolescu, M., „Evaluarea 
şcolară” , 2005,p.87). 

În funcţie de obiectivele 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 măsura raportului dintre aspectele informative şi cele formative cuprinse în 
obiectivele procesului de predare-învăţare. 

Metodele de evaluare se împart în doua categorii mari : 

Metode tradiţionale: 

• Probe orale; 
• Probe scrise; 
• Probe practice; 
• Testul docimologic. 

Metode alternative: 

• Observarea sistematică a elevului în timpul rezolvării sarcinii de lucru; 
• Investigaţia; 
• Proiectul; 
• Portofoliul; 
• Autoevaluare; 
• Studiu de caz; 
• Interviul; 
• Înregistrări audio/video; 
• Hărţi conceptuale. 

 Metode tradiţionale de evaluare 

Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp ca 
fiind cele mai utilizate. Fiecare dintre aceste metode tradiţionale are avantaje şi dezavantaje. Din aceste 
considerente ele trebuie combinate într-un mod optim.  

În evaluarea continuă, metodele tradiţionale nu reprezintă ceva drept, perimat. Ele rămân metodele 
cele mai des utilizate, cu condiţia de a se asigura calitatea corespunzătoare a instrumentelor şi echilibrul 
între probele scrise, orale şi practice. Înţelegem prin probă orice instrument de evaluare proiectat, 
administrat şi corectat de către învăţător. 



 

 

 Probe orale  

Probele orale constau “realizarea unor conversaţii prin care învăţătorul urmăreşte identificarea 
cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală, sau combinată.”(Cucos, C, 
„Pedagogie”, 2006,p.381.). 

Probele orale au următoarele caracteristici: 

• Sunt cel mai des folosite la clasă; 
• Au o mare importanţă în stabilirea interacţiunii învăţător-elev; 
• Oferă posibilitatea modulării întrebărilor în funcţie de răspunsurile elevului; 
• Îi permit evaluării de ordin atitudinal şi comportamental; 
• Favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor; 
• Ii permite elevului să-şi evidenţieze trăsături proprii de personalitate. 

H. Pieron arată că „la oral” se apreciază întreaga personalitate. Modul de prezentare, ţinuta, privirea 
directă sau nu, prezenţa de spirit, prestigiul, concentrarea atenţiei, demn sau servil, şarmul sunt 
importante.  

Probele orale sunt folosite cu precădere în evaluarea curentă şi parţială, pe parcursul procesului de 
instruire. „Mai mult decât oricare altă metodă de evaluare, examinarea orală, se întrepătrunde cu 
demersurile de instruire şi cu activitatea de învăţare într-atât încât, de multe ori, funcţia de 
instruire/evaluare şi cea de evaluare sunt indisociabile”. (Radu, I.,T., 2000, p.204). 

Avantajele utilizării probelor orale utilizează: 

•  Realizarea unei comunicări depline între învăţător şi elev, feed-back-ul fiind mult mai rapid; 
•  Posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele greşeli sau neînţelegeri ale elevului în 

raport cu un conţinut specific; 
•  Formularea răspunsurilor urmărind logica şi dinamica unui discurs oral, ceea ce oferă mai multă 

libertatea de manifestare a originalităţii elevului, a capacităţii sale de argumentare etc. 

Avantajul evident al acestei metode constă în aceea că evaluarea devine şi o activitate de învăţare, 
corectare, întărire, sistematizare şi aplicare ale cunoaşterii captate de elev. Aceştia nu mai sunt simple 
„obiecte” constatative, de la care să pornească emiterea de judecăţi, ci devin fiinţe ce se reconvertesc 
valoric în prezenta şi sub auspiciile unei instanţe mature-profesorul, care, în definitiv, rămâne responsabil 
de ceea ce „ştiu” sau „nu ştiu” elevii la un moment dat. Evaluarea orală o recuperează cel mai pregnant 
naturalitatea şi normativitatea unei relaţii specific umane.(Cucos, C., „Pedagogie”, 2006, p.382) 

Trebuie avute în vedere şi limitele acestor probe, dintre care menţionăm: 

• Au fidelitatea şi validitatea scăzută; 
• Rezultatele lor pot fi perturbate de factori extremi (emoţie, timiditate, etc.) ; 
• Consumul mare de timp, având în vedere că elevii sunt evaluaţi fiecare separat ; 
• Diversele circumstanţe care pot influenţa obiectivitatea evaluării atât din perspectiva porfesorului, 

cât şi din cea a elevului (gradul diferit de dificultate al întrebărilor de la un elev la altul, variaţia 
comportamentului evaluatorului genereză o puternică varietate interindividuală şi intraindividuală între 
evaluatori sau la acelaşi evaluator în momente diferite, la fel cu starea emoţională a elevului in momentului 
răapunsului infulenţează performanţa acestuia din punct de vedere al calităţii prestaţiei sale). 

Probe scrise 



 

 

În administarea/folosirea probelor scrise trebuie să se îndeplinească următoarele cerinţe: 

• Stabilirea scopului probei şi definirea obiectivelor operaţionale; 
• Alegerea timpului de item corespunzător fiecărui obiectiv; 
• Elaborarea adecvată a schemei de notare; 
• Comunicarea şi discutarea rezultatelor cu elevii şi cu părinţii acestora; 
• Proiectarea unor strategii de ameliorare a dificultăţilor constate. Probele scrise se realizează prin 

următoarele tipuri de lucrări: 
1.  probe scrise de control curent (extemporale), care cuprind întrebări din lecţia curentă ; 
2. lucrări de control, folosite, de regulă, după parcurgerea unor unităţi mai mari de conţinut ( la sfârşit 

de capitol) ; 
3. lucrări scrise semestriale (de bilanţ) . 

Eficienţa evaluării prin probe scrise se datorează unor avantaje pe care acestea le prezintă, 
comparativ cu alte tipuri de probe: permit evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt; 
face posibilă compararea rezultatelor prin evaluarea tuturor elevilor din aceeaşi secvenţă curriculară; 
asigură o mai mare obiectivitate; dă posibilitate elevilor de aşi elabora răspunsurile independent, în ritm 
propriu; diminuează starea tensională a elevilor. 

Pe lângă avantajele menţionate, verificare prin probe scrise prezintă dezavantajul că nu permite 
corectarea pe loc a greşelilor elevilor. De asemenea, aceste probe pot mări rolul întâmplării in evaluarea 
rezultatelor, în special atunci când conţinutul acestora nu acoperă decât o mică parte din materia 
verificată.  

Constantin Cucoş arată că inconvenientul major constă în relativa întârziere în timp a momentului 
în care se realizează ratificarea şi corectarea probelor. Cu toate acestea, timpul de care dispun elevii 
pentru a intra in posesia rezultatelor evaluărilor poate fi utilizat pentru cunoaşterea răspunsurilor corecte. 
Pot fi concepute strategii, de către profesori creativi, de gratificare a acelor elevi care, în răstimpul scurs 
până la aflarea notei identifică şi cunosc răspunsurile corecte. Nu este exclusă practica revizuirii notei- 
dacă elevul probează că ştie, până la urmă, ceea ce trebuie să ştie! 

Probele practice 

Verificarea practică se realizează la o serie de discipline specifice şi vizează identificarea 
capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor dobândite, a gradului de încorporare a unor priceperi şi 
deprinderi, concretizate în anumite suporturi obiectuale sau activităţi materiale.  

Probele practice au următoarele caracteristici: 

• Oferă posibilitatea evaluării capacităţii elevilor de a aplica cunoştinţele in practică, precum şi a 
gradului de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor formate; 

• Au un caracter predominant formativ, manifestat în domenii de activitate diferite (verificarea 
fenomenelor, a legilor, a reacţiilor cunoscute, determinarea valorilor şi a mărimilor, observarea şi studierea 
unor fenomene determinate, etc.). 

Pentru realizarea în bune condiţii a probei practice, este normal ca în timp elevii să fie avizaţi 
asupra (Neacşu, Stoica- coord., 1996,p.76): 

• Tematicii lucrărilor practice; 
• Modul în care ele vor fi evaluate (baremele de notare); 
• Condiţiilor care le sunt oferite pentru realizarea activităţii respective (aparate, unelte, săli de sport, 

etc.). 



 

 

Pregătirea probele practice se va realiza ţinând cont de următoarele: 

• Vor fi selectate experienţe relevante în raport cu obiectivele de evaluat; 
• Se vor elabora cu precizie şi claritate cerinţele sarcinii; 
• Se vor pregăti echipamentele şi aparatura necesară; 
• Se vor stabili criterii/norme de evaluare 

Testul docimologic  

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. 
(Manolescu, M., Iucu, R., „Pedagogie”,2001,p.212).  

Testele oferă posibilitatea de a măsura exact performanţele elevilor comparativ cu celelalte probe, 
permit standardizarea criteriilor de notare, asigurând un grad sporit de obiectivitate în apreciere. De 
asemenea, testele posedă însuşiri ale investigaţiei experimentale, ceea ce le conferă o precizie mai mare. 

În cadrul testele se valorifică un ansamblu de probe standardizate la nivelul conţinutului, condiţiilor 
de aplicare, criteriile etalonate pentru evaluarea rezultatelor. 

Funcţionalitatea pedagogică a unui test de cunoştinţe depinde de capacitatea acestuia de a fi 
simultan: valid, fidel, obiectiv şi aplicabil („Ghid general de evaluare şi examinare”, 1996,p.36-55). În 
elaborarea unui test de cunoştinţe trebuie acordată o atenţie deosebită importanţei itemilor, care reprezintă 
cele mai mici unităţi de conţinut. Aceştia trebuie să corespundă obiectivelor operaţionale asumate 
conform programei. Pentru verificarea gradului de realizare a unui obiectiv pot fi propuşi unu sau mai 
mulţi itemi. Această situaţie depinde de tehnica adoptată, care poate viza: 

• Un răspuns scurt ( solicitat printr-o întrebare sau formulare incompletă, care stimulează 
comportamente cognitive); 

• Un răspuns la alegere (adevărat- fals; da- nu etc.) solicitat prin enunţuri concrete relevante 
pedagogic, clare, concentrate; 

• Un răspuns „în pereche” , solicitat pentru stabilirea unor corespondente între cuvinte, propoziţii, 
fraze, simboluri, plasate pe coloane paralele; 

• Un răspuns cu alegere multiplă solicitat prin lipsa de alternative, propus în variantă exclusivă( un 
singur răspuns corect) sau graduală (adecvarea răspunsului pentru diferite comportamente). 

Unul dintre avantajele pe care îl au verificarea întregii clase de elevi într-un timp foarte scurt. Ele 
încearcă să acopere esenţialul din întreaga materia de asimilat şi determinată formarea unor deprinderi de 
învăţare sistematica la elevi. 

Dezavantajele utilizării testelor docimologie constau în faptul că ele favorizează o învăţare ce 
apelează la detalii, la secvenţe informaţionale izolate şi nu stimulează formarea capacităţilor de prelucrare 
a acestora, de sinteză sau creaţie. 

Metode alternative de evaluare 

În vederea realizării unor corelaţii eficiente între predare- învăţare- evaluare şi pentru a atinge 
dezideratele propuse pentru formarea unei personalităţi autonome, libere şi creatoare în practica şcolară s-
au îmbunătăţit tehnicile şi metodele de evaluare.  

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 (ansamblul de cunoştinţe), dar, 
mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi şi abilităţi). 



 

 

Constantin Cucoş afirmă despre metodele complementare de evaluare ca sunt „mult mai suple şi 
permit profesorului să structureze puncte de reper şi să adune informaţii asupra derulării activităţii sale, 
utilizând instrumente ce se adecvează mai mult la specificul situaţiilor instructiv-educative. O oarecare 
dificultate intervine din cauză că metodele de evaluare date nu sunt standardizate, modul de proiectare şi 
aplicare depinzând, în fiecare caz în parte, de la profesor la profesor.”  

Metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici importante: 

• realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori 
concomitent cu aceasta; 

• privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, ce vizează formarea unor 
capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu 
activitatea de învăţare. 

Principalele metode alternative de evaluare care se regăsesc în toate clasificările şi care sunt 
specifice învăţământului primar românesc sunt : 

• observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
• autoevaluarea. 

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor 

Este o tehnică de evaluare care furnizează profesorului o serie de informaţii utile, diverse şi 
complete, greu de obţinut prin intermediul metodelor de evaluare tradiţionale (Stoica, Mustaţă, 1997, p. 
109). 

Modalităţi de realizare: 

1. fişă de evaluare/ caracterizare psihopedagogică; 
2. scara de clasificare; 
3. lista de control/ verificare. 
1. Fişa de evaluare 

Un posibil model de fişă de evaluare cuprinde următoarele: 

• date generale despre elev: nume, prenume, vârsta, climatul educativ din care provine; 
• particularităţi ale proceselor intelectuale: gândire, limbaj, imaginaţie, memorie, atenţie, spirit de 

observaţie, etc; 
• aptitudini şi interese; 
• trăsături de afectivitate; 
• trăsături de temperament; 
• atitudini faţă de: sine, disciplină, obligaţii şcolare, colegi. 
• Evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelului de integrare. În raport cu fişa de 

evaluare, se avansează următoarele sugestii: 
- fişele vor fi elaborate numai în cazul elevilor cu probleme, care au nevoie de sprijin şi îndrumare; 
- observarea se limitează la câteva componente relevante. 

2. Scara de clasificare  



 

 

Acest instrument de evaluare arată învăţătorului frecvenţa cu care apare un anumit comportament al 
elevului. Scara de clasificare poate fi numerică, grafică sau descriptivă. Învăţătorul evaluator va răspunde 
la întrebări de tipul: 

a) În ce măsură elevul participă la discuţii? 

- niciodată; 
- rar; 
- ocazional; 
- frecvent; 
- întotdeauna. 

b) În ce măsură comentariile au fost în legătură cu temele discutate? 

- niciodată; 
- rar; 
- ocazional; 
- frecvent; 
- întotdeauna. 

  



 

 

3. Lista de control/ verificare 

În învăţământul românesc actual, marcat de căutări şi încercări de a ţine pasul cu evoluţiile pe plan 
mondial, lista de control/ verificare prezintă o serie de caracteristici ale modernităţii. 

Faţă de scara de clasificare, se deosebeşte prin faptul că prin intermediul ei doar se constată 
prezenţa sau absenţa unui comportament, fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă. 

Se poate urmări modelul următor: 

ATITUDINEA ELEVULUI FAŢĂ DE SARCINA DE LUCRU 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 împărţit 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   

Conform afirmaţiilor lui C. Cucoş, lista de control va fi eficientă dacă se bifează cu X în dreptul 
răspunsului adecvat, se folosesc cel puţin două dintre instrumentele prezentate, se completează 
informaţiile asupra comportamentului elevului din timpul activităţilor didactice. Se recomandă să se 
utilizeze numai în cazul copiilor cu dificultăţi de învăţare. 

Avantajul major pe care îl prezintă lista de control/ verificare este acela că se elaborează relativ 
uşor, fiind şi simplu de aplicat elevilor. 

Investigaţia 

“Reprezintă o metodă cu puternice valenţe de învăţare de către elev, dar şi un mijloc eficient de 
evaluare. Investigaţia oferă elevului posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru, în mod creator, în situaţii 
de învăţare noi sau mai puţin asemănătoare cu cele desfăşurate într-un context tradiţional, prin lecţia 
clasică. Rezolvarea sarcinii de lucru de către elev poate demonstra, în practică, un întreg complex de 
cunoştinţe şi de capacităţi.” 

(Manolescu, M ., “ Evaluarea şcolară “, 2005, p. 159) 

 Această metodă oferă elevului posibilitatea de a se implica activ în procesul de învăţare, 
realizând permanente integrări şi restructurări în sistemul noţional propriu, ceea ce conferă cunoştinţelor 
un caracter operaţional accentuat. 

Elevul sau grupul de elevi primesc o temă cu sarcini precise, bine circumscrise. Se poate formula şi 
sub forma unor teme pentru acasă, dar definitivarea se va face în clasă, prin comentarea concluziilor. 

Tema trebuie conturată şi înţeleasă foarte precis în legătură cu: 

• ordinea de rezolvare, de notare a observaţiilor parţiale; 
• ordinea de prezentare a rezultatelor finale. 

Printre caracteristicile investigaţiei enumerăm: 



 

 

• are un caracter formativ pronunţat; 
• are un profund caracter interogator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru 

metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte sugestivă, 
precisă, intuitivă şi predictivă; 

• are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, constituite 
pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; 

• se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în educaţia 
permanentă; 

• reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoştinţele şi de a explora situaţii 
noi de învăţare; 

• urmăreşte formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, oarecum şi a atitudinilor elevilor 
implicaţi în rezolvarea sarcinilor; 

• promovează interrelaţiile de grup şi deprinderile de comunicare. 
  



 

 

Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare, care va cuprinde măsurarea separată 
a următoarelor elemente importante: 

• strategia de rezolvare; 
• aplicarea cunoştinţelor, principiilor, regulilor; 
• acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor; 
• claritatea argumentării şi forma prezentării; 
• inventarierea produselor realizate; 
• atitudinea elevilor în faţa cerinţelor; 
• dezvoltarea unor deprinderi de lucru în grup/ individual. 

Învăţătorul trebuie să aibă în vedere adaptarea acestui instrument de evaluare vârstei elevilor şi 
experienţelor lor intelectuale. 

Proiectul 

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. Este o metodă 
complexă, individuală sau de grup, recomandată mai ales pentru evaluarea sumativă. Proiectul începe în 
clasă. Prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau 
săptămâni, timp în care elevul se va consulta cu profesorul şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea unui 
raport despre rezultatele obţinute sau a produsului realizat. 

Proiectul se realizează în mai multe etape care presupun direcţionarea eforturilor elevului în două 
direcţii importante: colectarea datelor şi realizarea produsului. Etapele sunt, în general, următoarele 
(Manolescu, M., “Evaluarea şcolară”, 2005, p. 156): 

1. Alegerea temei 
2. Planificarea activităţii: 
• stabilirea obiectivelor proiectului; 
• formarea grupelor; 
• alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare grup; 
• distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului; 
• identificarea surselor de informare (manuale, proiecte mai vechi, cărţi de specialitate, reviste, 

persoane sau instituţii specializate în domeniu). 
3. Cercetarea propriu- zisă 
4. Realizarea materialelor 
5. Prezentarea rezultatelor cercetării şi /sau a materialelor create 
6. Evaluarea: 
• cercetării de ansamblu; 
• modului de lucru; 
• produsului realizat. 

Printre caracteristicile proiectului enumerăm: 

• este o activitate mai amplă, 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 activitate individuală în afara clasei; 

• poate avea o conotaţie teoretică, practică, constructivă, creativă; 
• se poate derula într-o perioadă mai mare de timp, pe secvenţe determinate dinainte sau structurate 

circumstanţial; 
• în funcţie de particularităţile de vârstă poate să includă şi componente ludice; 



 

 

• poate conduce la aprecierea unor capacităţi şi cunoştinţe superioare, precum: 

 << însuşirea unor metode de investigaţie ştiinţifică (căutarea şi utilizarea bibliografiei necesare, a 
aparatelor de laborator, a dicţionarului, etc.); 

 << găsirea unor soluţii de rezolvare originale;  

<< organizarea şi sintetizarea materialului; 

<< generalizarea problemei; 

<< aplicarea soluţiei la un câmp mai vast de experienţe; 

<< prezentarea concluziilor. 

Este obligatoriu ca elevii să dispună de anumite precondiţii: 

• să prezinte un anumit 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 aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă; 
• să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiectul ales. 

În alegerea strategiei de evaluare a proiectului, învăţătorul trebuie să clarifice, în colaborare cu 
elevii, următoarele aspecte: 

• Ce se va evalua: produsul: procesul sau amândouă? 
• Care va fi rolul învăţătorului: evaluator continuu sau doar la sfârşitul proiectului? 
• Care este politica resurselor materiale necesare: le va oferi învăţătorul, ca parte a sarcinii de lucru, 

sau elevii trebuie să le procure şi, în consecinţă, acestea vor fi evaluate? 
• Care sunt activităţile intermediare impuse? 
• Ce format va avea raportul final? 
• Care sunt standardele impuse pentru prezentarea produsului (C. Cucoş). 

În timpul realizării proiectului pot fi evaluate următoarele capacităţi: 

• capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru; 
• capacitatea de a măsura şi de a compara rezultatele; 
• capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia; 
• capacitatea de a manevra informaţia şi de a utiliza cunoştinţe; 
• capacitatea de a raţiona şi de a utiliza proceduri simple; 
• capacitatea de a investiga şi de a analiza; 
• capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul; 
• capacitatea de a realiza un produs. 

Utilizarea proiectului ca metodă de evaluare prezintă mai multe avantaje: 

• pune elevul într-o situaţie autentică de cercetare şi acţiune; 
• cultivă încrederea în forţele proprii; 
• stimulează creativitatea; 
• cultivă gândirea proiectivă; 



 

 

• facilitează achiziţionarea unor metode de muncă specifice şi a unor tehnici de elaborare şi execuţie 
a unei lucrări ştiinţifice, prectice. 

Portofoliul 

Utilizarea portofoliului ca metodă alternativă de evaluare se impune din ce în ce mai mult atenţiei şi 
interesului cadrelor didactice 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 evaluate. Deşi în sensul 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. (Stoica, A., “Evaluarea curentă şi examenele”, 
p. 63 ) 

Portofoliul reprezintă „cartea de vizită a elevului”, prin care profesorul poate să urmărească 
progresul, în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental, la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval 
de timp mai lung (un semestru, un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ). 

Un portofoliu se compune în mod normal din materiale obligatorii şi opţionale, selectate de elev 
şi/sau profesor şi care fac referinţe la diverse obiective şi strategii cognitive. Conform lui Ioan Cerghit, 
portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care 
îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale; alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev 
de a se autoevalua , de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, 
portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a 
procesului de activitate şi a produsului final. Acesta sporeşte motivaţia învăţării.” (Cerghit, I., 2002, p. 
315) 

Portofoliul se prezintă ca 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. Acest instrument reprezintă o colecţie din produse ale activităţii elevului, selectate de el însuşi, 
structurate şi semnificate corespunzător. Portofoliul oferă o imagine completă a progresului înregistrat de 
elev de-a lungul timpului pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul 
proiectării. Acesta permite investigarea produselor elevilor, care, de obicei, rămân neimplicate în actul 
evaluativ, reprezentând un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi. Portofoliul se poate 
încadra într-o evaluare sumativă, furnizând nu doar o informaţie punctuală, într-un anumit moment al 
achiziţiilor elevului, ci chiar o informaţie privind evoluţia şi progresele înregistrate de acesta în timp, 
alături de informaţii importante despre preocupările sale. 

Printre caracteristicile portofoliului enumerăm: 

• reprezintă un instrument de evaluare flexibil (fiind proiectat de către învăţător în funcţie de situaţia 
particulară în care îi va folosi) şi complex (include experienţa şi rezultatele relevante obţinute prin celelalte 
metode de evaluare); 

• urmăreşte progresul global înregistrat de elev, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele 
achiziţionate pe o unitate de timp (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ), ci şi atitudinile acestuia; 

• preia din sarcinile evaluării continue eliminând tensiunile incluse de metodele tradiţionale de 
evaluare; 

• reprezintă un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, acţionând ca un factor de 
dezvoltare a personalităţii; 

• i se rezervă elevului un rol activ în învăţare. 

În proiectarea unui portofoliu trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte: 

• Scopul 



 

 

• Contextul 
• Conţinutul 

În funcţie de scopul proiectat se va realiza structura portofoliului. De regulă structura este definită 
de cadrul didactic, elevul având însă libertatea de a pune în propriul portofoliu materialele pe care le 
consideră el necesare şi care îl reprezintă mai bine. 

În general scopul unui portofoliu este acela de a confirma faptul că ceea ce este prevăzut de 
programele şcolare reprezintă de fapt ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. 

Scopul portofoliului este stabilit şi în funcţie de destinaţia sau destinatarul său: pentru profesor 
portofoliul va include momentele relevante ale progresului elevului; pentru părinţi sau comunitate 
portofoliul va cuprinde cele mai bune şi mai bine realizate lucrări/ activităţi. 

Un alt element important care trebuie avut în vedere în proiectarea portofoliului contextul. Vorbind 
despre acesta trebuie să ne raportăm la: vârsta elevilor, specificul disciplinei de studiu, cerinţele, 
abilităţile şi interesele elevilor. 

Cel mai important element în proiectarea portofoliului este conţinutul. În privinţa acestui element 
există o imprecizie care a dus la ideea că într-un portofoliu se poate introduce orice produs sau material 
care are legătură mai mult sau mai puţin cu activitatea şcolară a elevului. 

În funcţie de conţinut se identifică mai multe tipuri de portofolii: 

• Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
• Portofoliul 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 ). 

Un portofoliu poate conţine: 

• lista conţinutului acestuia ( cuprinsul/ sumarul, ce include titlul fiecărei fişe/ lucrări şi numărul 
paginii la care se găseşte); 

• argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare şi cum 
se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/ grupului cu privire la subiectul respectiv; 

• lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 
• rezumate; 
• eseuri; 
• articole, referate, comunicări; 
• fişe individuale de studiu; 
• proiecte şi experimente; 
• teme pentru acasă; 
• probleme compuse; 
• probleme rezolvate; 
• rapoarte scrise de realizare a proiectelor; 
• teste şi lucrări semestriale; 
• chestionare de atitudini; 
• înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu 

colegii săi; 
• observaţii pe baza unor ghiduri de conversaţii; 
• reflecţii proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 
• autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 



 

 

• interviuri de evaluare; 
• alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitatea care reflectă participarea elevului/ grupului 

la derularea şi soluţionarea temei date; 
• viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/ grupului, pe baza intereselor şi a 

progreselor înregistrate; 
• comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/ sau a altor 

părţi interesate , de exemplu, părinţii. 

Întreaga procedură se adaptează la nivelul obiectivelor programelor şcolare, precum şi la specificul 
învăţământului primar. La acest nivel, copiii sunt instrumentaţi în folosirea unor tehnici de alcătuire a 
portofoliului care să conducă la abilitarea şcolarului mic pentru organizarea şi desfăşurarea muncii 
independente: fişe de observaţii, calendarul naturii, jurnalul de bord al clasei, colecţia celor mai reuşite 
compuneri, lucrări individuale sau realizate în echipe ( afişe, programe pentru serbări şcolare, invitaţii). 

C. Cocoş susţine că portofoliul este un instrument euristic, putându-se evidenţia următoarele 
capacităţi: 

• capacitatea de a observa şi manevra informaţia; 
• capacitatea de a raţiona şi de a utiliza cunoştinţe; 
• capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru; 
• capacitatea de a măsura şi compara rezultatele; 
• capacitatea de a investiga şi de a analiza; 
• capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia; 
• capacitatea de a raţiona şi de a utiliza proceduri simple; 
• capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul; 
• capacitatea de a sintetiza şi de a realiza un produs. 

Evaluarea portofoliului începe prin explicarea de către cadrul didactic, la începutul perioadei, a 
obiectivelor învăţării în perioada pentru care se va primi nota. Învăţătorul şi elevii cad de acord asupra 
produselor pe care trebuie să la conţină portofoliul şi care să dovedească îndeplinirea obiectivelor 
învăţării. 

 În momentul în care elevul îşi prezintă portofoliul, se realizează, de obicei, un interviu învăţător- 
elev, trecându-se în revistă lucrările anexate, analizându-se atitudinea elevului faţă de munca depusă, 
lăudându-l pentru lucrările bune şi ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor ce trebuie îmbunătăţite. 

Evaluarea portofoliului se face prin calificative acordate conform unor criterii de evaluare şi a unor 
indici stabiliţi. Un model de fişă de evaluare a portofoliului poate fi următorul: (Pintilie, M., “Metode 
moderne de învăţare- evaluare”, Eurodidact Cluj- Napoca, 2002, p. 50) 

FIŞĂ DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI 

Nume şi prenume……………………..Clasa…………Disciplina…………. 

 

Criterii de evaluare/ descriptori de performanţă Aprecieri 
 

 

 Prezentarea portofoliului sub forma unei mape/ dosar  
 Înscrierea titlului pe copertă  
 Cuprins adecvat şi complet  



 

 

 
Aspect 
general 

 Titluri şi subtitluri scoase în evidenţă  

  Precizarea scopurilor, intenţiilor şi a motivelor  
 Sistematizarea materialelor în funcţie de obiective  
 Imagini, scheme, tabele însoţite de explicaţii  
 Indicarea provenienţei documentelor  
 Concluzii personale despre subiect şi conţinut  
 Existenţa notelor şi a bibliografiei  

 

 
 
 
 
Conţinut 

 Documente  
 Hărţi, desene, tabele, scheme  
 Interviuri, biografii  
 Recenzii, referate  
 Eseuri structurate şi nestructurate  
 Proiecte de cercetare individuală sau de grup  
 Concluzii la vizite, excursii  
 Rezultatele evaluărilor (note la extemporale, lucrări de control, 
evaluări sumative, teste) 

 

 

 
Semantică 

 Părţile corespund temei generale şi sunt suficiente pentru a o 
explica 

 

 Conţinutul fiecărei părţi este semnificativ pentru subiectul tratat 
şi corespunde subtitlului 

 

 Relaţii cronologice sau cauzale între părţi  
 Folosirea adecvată a termenilor de specialitate  

 

 Portofoliul preia funcţiuni ale altor instrumente evaluative care “se topesc” în ansamblul acestei 
metode. Această caracteristică conferă portofoliului atât o valoare instructivă cât şi una formativă. Pentru 
clasele primare portofoliul se poate construi într-un element de motivare şi de deschidere a apetitului de 
colectare a unor elemente relevante pentru cunoaşterea şi amplificarea experienţei elevului care se cere a 
fi întărită. 

Autoevaluarea  

Autoevaluarea este o modalitate de evaluare cu largi valenţe formative. Permite aprecierea 
propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale în procesul autoevaluării. Astfel, elevul va 
înţelege mai bine obiectivele şi conţinutul sarcinii pe care o are de rezolvat, modul în care efortul său în 
rezolvarea sarcinii este valorificat. 

Pornind de la obiectivele educaţionale propuse, grila de autoevaluare proiectată conţine: 

• capacităţi vizate; 
• sarcini de lucru; 
• valori ale performanţei. 

Autoevaluarea poate să meargă de la autoapreciere verbală şi până la autonotarea mai mult sau mai 
puţin supravegheată de către profesor. 

Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice pe mai multe planuri: 



 

 

• învăţătorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor referitoare la rezultatele 
constatate; 

• elevul exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, de participant direct la propria formare; 
• îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite; 
• cultivă motivaţia lăuntrică faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă, faţă de propria 

activitate. 

Calitatea evaluării realizate de către cadrul didactic se repercutează asupra capacităţii de 
autoevaluare a elevului. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează cadrul didactic 
constituie o premisă a posibilităţii şi validităţii autoaprecierii elevului. 

Prezentăm în cele ce urmează mai multe posibilităţi de formare şi de educare a spiritului de evaluare 
obiectivă: 

a) Autocorectarea sau corectarea reciprocă 

Este un prim exerciţiu pe calea dobândirii autonomiei în evaluare. Elevul este solicitat să-şi 
depisteze operativ unele erori, minusuri, în momentul realizării unei sarcini de învăţare. În acelaşi timp, 
pot exista momente de corectare a lucrărilor colegilor. Depistarea greşelilor proprii sau pe cele ale 
colegilor, chiar dacă nu sunt sancţionate prin calificative, constituie un prim pas pe drumul conştientizării 
competenţelor în mod independent. 

  



 

 

b) Autonotarea controlată 

Elevul este solicitat, în cadrul unei verificări, să-şi acorde un calificativ, care este negociat apoi cu 
învăţătorul sau cu colegii. Învăţătorul are datoria să argumenteze şi să evidenţieze corectitudinea sau 
incorectitudinea aprecierilor avansate. 

c) Notarea reciprocă 

Elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrările scrise, fie la 
verificările orale. Aceste exerciţii nu trebuie să se concretizeze neapărat în notarea efectivă.  

 

 



 

 

EVALUATION STRATEGIES AND TECHNIQUES 
 

DANILA IOANA IZABELA,  
ION BORCEA THEORETICAL HIGHSCHOOL 

 
In the process of curriculum development, evaluation is based on measurement and assessment. 

Assessment is done through collecting information to describe and to better understand the need. Through 
quantifying the assessed information, measurement reports on the outcomes of the curriculum developed. 
Learner participation and interest during art lesson can be observed, for example, the time they spend on 
task (doing the work they should be doing) as against being off task over a period of time can be observed 
and results recorded. Evaluation is looked at here as the end results (product). 

37Evaluating curriculum means rendering value judgment to a set of experiences selected for 
educational purposes. The word value inside evaluation is enough to convey an impression that one is 
passing a judgment about a thing or an individual. Evaluation comes in from measurement to compare the 
information to a standard for the purpose of judging worth or quality of the curriculum. To evaluate a plan, 
a process, success or failure of a method, and so on. One does not have the advantage of tools to make 
measurements in such cases but still evaluation is done. 

 
Evaluation is concerned with looking at the strengths and weaknesses of the process; the efficiency 

and effectiveness of how it is undertaken and the value to those who are involved. Evaluation should be 
based on evidence rather than just mere assumptions. This evidence can be quantitative (i.e. quantifiable, 
such as assessment results, or physical evidence such as retention on courses). Evaluation can also be 
qualitative (i.e. about the quality or feeling or perception of a process for example learner’s feelings, 
teacher’s feelings or the reaction of the learners to a curriculum. 

It is a process that involves gathering information about the effectiveness of curricular and 
measurement is done in terms of levels of achievement of the pre-set objectives. To evaluate a curriculum 
is to identify its successes and failures with a view to correcting deficiencies, measure if stated objectives 
have been achieved, assess if the curriculum is meeting the needs of learners, community and measure the 
cost effectiveness of the curriculum.  

 Evaluation enables us to compare the actual outcomes with the expected outcomes to arrive at 
conclusions about this comparison. Conclusions cannot be made until some assessment has been carried 
out. 

In conclusion, curriculum is the main content given to the students in teaching-learning process. 
While curriculum development is the range of planning and implementation processes involved in 
developing or renewing a curriculum. In the process of planning and implementing, measurement and 
evaluation takes place all through. To evaluate is to pass judgment. It involves a process and it can be an 
interesting exercise. It is a necessary concluding aspect of the curriculum development process, especially 
more so at the instructional level. If we do not evaluate, how do we know if our programmes are successful 
or not? If students were not tested, how can educators be sure that students have learnt? 
  

 
37 Mary Naikumi shares on education Africa the evaluation of curriculum. It is a process that involves gathering 

information about the effectives of Curricular and measurement is done in terms of levels of achievement of the pre-set 
objectives. 

Curriculum evaluation is done to allow the curriculum developers and implementers be certain about the functions of 
the curriculum put in place, give information on the relevancy of the curriculum in the society, inform on the effectiveness of 
the instructional materials obtained through evaluation.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

DĂNILĂ LUMINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN SĂVULESCU-IZVOARELE, PRAHOVA 

 
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 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 
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 
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. 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. 

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: 

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 – „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”. 
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METODE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA 
BIOLOGIEI 

 
PROFESOR DĂNILĂ SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN GRIGORESCU" 
LOCALITATEA MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

 
A fi profesor înseamnă certitudinea şi neliniștea că ai ales o profesie complexă, că vei parcurge un 

traseu cognitiv de-a lungul întregii activităţi, dar şi că ai puterea de a dărui, de a trăi sub zodia unor aspirații 
înalte, de a căuta soluții care se află între artă şi știință, între vocație şi cunoaștere, între raționalitate şi 
intuiție. În acest interesant şi contradictoriu secol XXI activitatea didactică presupune pentru profesori o 
dimensiune de cunoaștere şi dobândire de competenţe științifice, de strictă specialitate, dar şi o dimensiune 
pedagogică şi psihologică prin care tânărul profesor pătrunde şi se acomodează în lumea scolii, cu 
gestionarea unor activităţi diverse – de natură profesională, dar şi din sfera umanului, în general.   

Metoda - un plan de actiune, o succesiune de operatii realizate in vederea atingerii unui scop Functii 
ale metodelor de invatamant: cognitiva - de dirijare a cunoasterii in scopul insusirii unor cunostinte; 
normativa - aspecte metodologice, respectiv, modul cum sa predea profesorul si cum sa invete elevul; 
motivationala - de stimulare a interesului cognitiv, de sustinere a procesului de invatare; formativ-educativ-
compensatorie- de exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor psihice 

Metodele moderne interactive au menirea de a fi un instrument important care să permită trecerea din 
planul ’’design-ului instrucţional’’ într-un plan al acţiunii de predare. Acestea ridică gradul de interes din 
partea elevilor în ceea ce priveşte participarea activă la lecţie, stimulând elevii în realizarea conţinuturilor 
şi aplicarea lor în viaţa reală. Pentru demonstrarea importanței folosirii metodelor moderne, au fost aplicate 
cinci metode interactive la ora de biologie la clasele gimnaziale. Totodată avem în vedere valenţele activ-
participative în planul formării şi dezvoltării unor capacităţi şi competenţe de comunicare şi relaţionare 
psihosociale (sociabilitatea, spiritul de echipă, inteligenţa emoţională, capacităţi de autocunoaştere şi 
autoevaluare) 

Ciorchinele este o metodă didactică activ-participativă, un brainstrorming neliniar, care constă în 
evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării 
unor noi asociaţii. Ciorchinele, ca şi brainstorming-ul, stimulează realizarea unor asociaţii noi şi permite 
cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă, stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei, 
permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă, să gândească liber, deschis și creator 
asociații noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor date anterior. Este o metodă antrenantă care 
implică elevii individual sau în grup/perechi, elevii colaborează, negociază cu plăcere, comunică şi scriu 
cu mult entuziasm informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. 

Metoda Ştiu/ vreau să știu/ am învățat elaborată de Donna M. Ogle în 1986 porneşte de la premisa că 
informaţia anterioară a elevului trebuie luată în considerare atunci când se predau noi informaţii. Aplicarea 
metodei presupune parcurgerea a trei paşi: accesarea a ceea ce ştim, determinarea a ceea ce dorim să 
învăţăm şi reactualizarea a aceea ce am învăţat. Primii doi se pot realiza oral, pe bază de conversaţie, iar 
cel de-al treilea se realizează în scris, fie în timp ce se lecturează textul, fie imediat ce textul a fost parcurs 
integral. 

Cubul – este o metodă folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii din 
mai multe perspective. Am folosit tot cu succes în activităţile de predare, învățare, power point, imagini, 
ori de câte ori a fost necesară observarea unui animal, obiect, plantă, fenomen din mai multe perspective.  

În urma analizării rezultatelor fișelor de activitate ale elevilor susținute la ora biologie folosind trei 
metode de predare-învățare interactivă s-a constatat că elevii consideră eficientă modalitatea de folosire a 
metodelor interactive la ora de biologie deoarece le dezvoltă capacități mai bune de interacțiune, li se 
dezvoltă creativitatea, devin mai activi, mai implicați la propria lor formare educativă, de dobândire a 
cunoștințelor și de creionare a personalității la gimnaziu și exprimare a personalității. Rezultatele 
centralizate arată o creștere a performanței, nivelului și evoluția elevilor prin faptul că toți elevii claselor 
au promovat, obținând medii bune și foarte bune . 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. DĂRĂBAN VIORICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL HORJ”, DRĂGĂNEŞTI 
 
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 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. 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 ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

DAROLṬI AMALIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18 BAIA MARE 

 
Modul de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, în circumstanțele actuale ale învățământului 

contemporan, necesită un model de proiectare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare, mai 
eficient, centrat pe elev. Demersul evaluării trebuie proiectat din punctul de vedere al necesităților elevului. 
Evaluarea are rolul de a susține și de a cultiva dorința elevilor pentru activitatea de învățare.  

 Metodele şi instrumentele de evaluare vor fi aplicate în funcţie de particularităţile clasei de elevi. 
Evaluarea contemporană are posibilitatea de a-i oferi fiecărui elev posibilitatea de a-și pune în valoare 
creativitatea, manifestarea personală, gândirea critică, pentru a se putea dezvolta ca individ unic. 

Metoda de evaluare este o cale prin care 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 al metodei „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 
În funcție de criteriile alese, în învățământul primar se pot identifica mai mute tipuri de evaluare.  
Dupa modul în care se integrează în procesul didactic, putem să identificăm trei strategii de evaluare: 
-evaluare inițială, care se realizează la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a identifica 

nivelul achizițiilor inițiale ale elevului; 
-evaluare formativă, realizată de-a lungul parcursului didactic, fiind formată din verificări sistematice 

a tuturor elevilor, din toată materia și urmărește dacă obiectivele propuse au fost atinse si permite continuarea 
demersului pedagogic; 

-evaluare sumativă, stabilește gradul în care au fost atinse finalitățile propuse care se realizează la 
sfârșitul unui capitol sau a unei perioade mai lungi a procesului de instruire. 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe metode , tradiționale sau moderne. Are atât 
avantaje cât 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) şi a formula cerinţele următoare. În urma rezultatelor 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 acest rol îi revine cu precădere evaluării sumative. 

Metode tradiționale folosite în cadrul evaluării inițiale, din categoria probelor orale ar fi conversația 
de verificare, prin întrebări și răspunsuri, repovestirea cu ajutorul imaginilor în clasele mici, descrierea, 
completarea unor dialoguri incomplete. 

Conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri) - aici intenţia de verificare este evidentă deoarece iniţiativa 
aparţine aproape exclusiv profesorului evaluator.  

Evaluarea orală cu suport vizual, este de fapt o discuţie având ca suport imagini, scheme, grafice, pe 
care elevul este solicitat să le descrie, să le explice. 

 Redarea (repovestirea) unui conţinut, a unor evenimente, fapte, etc. prezentate oral, în scris sau 
înregistrate fonic, verificându-se capacitatea de înţelegere şi memorare a ceea ce este prezentat, cât şi de a 
le reda în structuri verbale proprii. 

 Citirea unor dialoguri incomplete şi completarea acestora – se referă la prezentarea unui dialog în 
care lipsesc replicile unuia dintre interlocutori. Este folosită cu precădere la grădiniță și clasele mici. 

Descrierea şi reconstituirea constă în descrierea verbală a unei structuri realizate din piese sau module 
de diferite forme şi culori (cuburi, piese Lego) de către un elev şi reconstituirea, de către un al doilea elev, 
a structurii descrise, fără a vedea originalul. I se poate permite celui care reconstituie să pună întrebări şi se 
va constata o îmbunătăţire a rezultatelor. 

Dintre probele scrise, testul este o probă standardizată, care asigură o obiectivitate mai mare în 
procesul de evaluare. 



 

 

În învățământul primar folosim cu precădere în evaluarea inițială, la clasa pregătitoare și clasa I, 
metodele şi instrumentele complementare , dintre care predominante sunt observarea sistematică a activităţii 
şi comportamentului elevilor, proiectul si portofoliul, care conține lucrările elevului.  

Proiectul are o abordare interdisciplinară, începe în clasă şi continuă în afara şcolii (individual sau 
în grup) câteva zile sau săptămâni. La final copiii vor prezenta în clasă ceea ce au realizat. La început titlul 
poate fi sugerat de învăţător, apoi de către elevi. 

Titlurile pot fi alese de către elevi sau sugerate de învățător. Printre titlurile folosite amintim Jurnalul 
clasei, Toamna cea bogată, Revista clasei, Primăvara, Cartea literelor etc.  

 Scopul este să îmbinăm metodele tradiționale, complementare, să folosim un sistem de metode 
pentru a pune cât mai bine în valoare cunoștințele elevilor. Cu cât metodele de evaluare sunt mai complexe, 
cu atât ele vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. DASCĂLU ANCUȚA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE GHERASIM’’ MARGINEA 
 
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 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 
și pe profiluri de formare, corelate structural şi funcțional, tehniciile 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. 

Psihologul francez Henri Pieron a fost primul care a efectuat cercetări ştiinţifice asupra evaluării 
didactice şi care a propus termenul „docimologie”. Termenul de docimologie provine din cuvântul grecesc 
„dokime” care înseamna probă, încercare. Henrii Pieron considera că docimologia este ştiinţa care se ocupa 
cu „studiul sistematic al examenelor (moduri de notare, variabilităţi inter şi intra individuale ale 
examinatorilor, factori subiectivi). 

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 învățător s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunoștințelor elevului, a calității curriculumului 
școlar și a pregătirii personalului didactic . 

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. 

La începutul anului şcolar se realizează, în primele două săptămâni, evaluarea iniţială a elevilor, în 
scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, gradul în care stăpânesc 
cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării. 

Evaluarea iniţială vizează observarea capacităţîi de integrare în grup, de relaţionare cu ceilalţi copii 
şi cadrele didactice implicate, dar şi de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică, socio-
emoţională. Pentru a aduna cât mai multe informaţîi despre copii, evaluarea se poate desfăşura pe două 
paliere: informaţi culese de la părinţi despre copii (chestionare, discuţii individuale), aşteptările pe care le 
au părinţii de la mediul educaţional şi probe aplicate copiilor. Astfel, selectarea probelor de 
evaluare/conceperea lor e făcută cu multă responsabilitate. 

 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. 

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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CICLUL PRIMAR ȘI LA CEL 

GIMNAZIAL 
PROF. DORA DASCĂLU 

 
Articolul de față își propune expunerea importanței organizării unei evaluări inițiale riguroase pentru 

buna desfășurare a activităților din cadrul orelor de limba engleză, atât la ciclul primar cât și la cel 
gimnazial, și pentru determinarea nivelului de cunoștințe pe care le dețin elevii pentru a conduce către o 
bună planificare a activităților de predare - învățare - evaluare.  

Cunoașterea limbii engleze a devenit obligatorie în realitatea cotidiană, acesta fiind motivul pentru 
care studierea ei a fost introdusă în cadrul învățământului primar, încă de la clasa pregătitoare. Primul 
contact al elevilor cu limba engleză se face încă din perioada preșcolară însă abia când încep clasa 
pregătitoare aceștia se întâlnesc cu elementele ce vor pune bazele unei bune cunoașteri a limbii străine.  

Elevii prezintă un interes tot mai crescut pentru studierea limbii engleze, aceasta regăsindu-se în tot 
mai multe dintre activitățile pe care elevii le desfășoară chiar și în timpul liber.  

Evaluarea inițială, prin joc și joacă, realizată la ciclul primar, este extrem de importantă pentru 
proiectarea activităților ulterioare de predare -învățare -evaluare. Se pot realiza jocuri de tipul rebusurilor, 
implicându-i în găsirea cuvintelor ce corespund anumitor imagini, pentru a evalua vocabularul elevilor, 
aceasta activitate fiind extrem de antrenantă pentru elevi. Noțiunile gramaticale pot fi evaluate prin 
încurajarea elevilor în producerea de enunțuri ce necesita utilizarea anumitor timpuri gramaticale sau 
anumitor elemente anterior predate, profesorul având o atitudine blândă, creând un cadru prietenos de 
desfășurare a activităților și oferind feedback pozitiv și imediat.  

Cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului cunoștințelor elevilor este extrem de importantă 
pentru alegerea modului potrivit de abordare a temelor din programa școlară, în cadrul fiecărei clase, în 
funcție de nivelul de cunoaștere a limbii engleze. Proiectarea unor activități cu un grad ridicat de dificultate 
poate pune elevii în imposibilitatea realizării sarcinilor de lucru, fapt ce poate conduce către frustrarea 
elevilor și abandonarea în totalitate a sarcinii. Derularea acestor tipuri de activități, în mod repetat, poate 
conduce la scăderea stimei de sine a elevilor și la scăderea gradului motivației învățării școlare. Un nivel 
scăzut al stimei de sine și al motivației elevilor de a se implica și a desfășura activități de învățare a limbii 
engleze conduce inevitabil către rezultate școlare scăzute și un posibil eșec școlar. Pe de altă parte, 
proiectarea unor activități cu un grad mult prea scăzut de dificultate poate avea ca rezultat tratarea cu 
superficialitate a sarcinilor și pierderea interesului de către elevi, aceștia devenind plictisiți. Se remarcă 
astfel importanța majoră a evaluării inițiale pentru proiectarea unor activități potrivite.  

Așadar se poate concluziona importanța extrem de crescută a adaptării conținuturilor și a activităților 
desfășurate în cadrul orelor de predare a limbii engleze ca limbă străină la gradul de cunoștințe al elevilor, 
lucru ce poate fi identificat numai prin intermediul unei evaluări inițiale ample și riguroase, realizată însă 
prin metode activ-participative și predominând jocurile și activitățile antrenante în cazul elevilor de la ciclul 
primar.  

În ceea ce privește evaluarea inițială desfășurată la clasele de la ciclul gimnazial, aceasta poate fi 
desfășurată utilizând mijloace moderne în favoarea tradiționalelor teste scrise. Elevii de la ciclul gimnazial 
dețin bune abilități de utilizare a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor iar realizarea evaluării inițiale 
folosind aceste mijloace moderne poate constitui un mod de lucru atractiv pentru elevi, crescând gradul de 
implicare al acestora în rezolvarea sarcinilor de lucru. Paleta amplă de posibilități pe care le oferă tehnologia 
modernă pornind de la site-uri dedicate studierii limbii engleze ce conțin numeroase exerciții rezolvate on-
line, ce beneficiază de feedback imediat, și până la software-urile educaționale, cadrele didactice ce predau 
limba engleză pot alege, în funcție de nivelul de cunoștințe al elevilor, metodele cele mai potrivite pentru a 
realiza activități diverse.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

DASCALU MARIA ROXANA 
 
Evaluarea reprezinta o componenta a procesului de invatamant, alaturi de predare si invatare. 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. 

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; 
 Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât 

o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 
 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care prescolarilor 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. 

 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; 
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 informațiilorevaluării 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 authentic instrument de 
lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ionescu, M., (2013), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
Bocoș, M., (2013), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-

Napoca. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: DAŞCĂU DORELA LILIANA 

GRĂDINIŢA PN. BONŢEŞTI, JUD. ARAD 
 
În grădiniţă, evaluarea este un proces didactic complex, integrat, structural şi functional.  
În activitatea din grădiniţă , 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 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 . 

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 .  

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 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. 

 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. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în educaţia timpurie: 
-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;  
 - R.A.I. ( Răspunde/Aplică/ Interoghează)  
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.  

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.  Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar 
prognoze pe termen scurt, dar este importantă şi necesară pentru educatoare şi copii pentru cunoaşterea 
nivelului atins în dezvoltarea personalităţii.  

Învăţământul preşcolar are caracter oral, nu există teme pentru acsă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fişe de evaluare. Preşcolarii trebuie evaluaţi unul câte unul, educatoarea trebuie să reţină ce a spus 
copilul.  

Acţiunile educative întreprinse în activitîţile preşcolarilor satisfac nevoia de cunoaştere a acestora, 
vin în sprijinul formării personale, a dezvoltării unor capacităţi , comportamente , abilităţi pe care le pot 
utiliza singuri, oricând au nevoie. 

 
Bibliografie:  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 

 



 

 

METODE DE EVALUARE IN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. DAVID FĂNICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL ATANASIU” GAROAFA, VRANCEA 

 
Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate următoarele 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 
(cunoştințe, 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 formativă 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 sfârşitul acestei evaluări se acorda o notă. 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. 

Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă posibilitatea elevilor de a se exprima în scris, 
fără intervenţia profesorului, cunoştinţele 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. 

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. 

Această metodă e utilă în situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însă are şi dezavantajul că este 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 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 problema 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 urmărirea evoluţiei elevului de la un semestru la altul, de la un an la altul sau chiar de la un 
ciclu de învăţământ la altul. 

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.. 

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 susţinerea 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. 

Profesorul dispune de o multitudine de instrumente de evaluare. Opțiunea pentru anumite instrumente 
depinde de specificul disciplinei, natura conținutului, obiectivele urmărite prin actul evaluativ. 
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SIMULTAN- CP ŞI CLASA A III-A 

 
Evaluarea este activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor criterii 
şi prin care este influenţată evoluţia sistemului. 

Se disting trei planuri de inserţie a acestui concept de evaluare:  
1. planul teoretic-anticipativ, de concepere şi proiectare a procedurii de evaluare; 
2. planul practic-realizator, adică evaluarea propriu-zisă; 
3. planul valorizator, prezentarea sintetică a datelor şi concluziilor. 
Operaţiile componente ale evaluării sunt: 
• măsurarea - utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un ansamblu 

de simboluri (cifre, litere) şi un ansamblu de fenomene şi obiecte sau elemente ale acestora, conform unor 
caracteristici pe care acestea le posedă (Cât de mult?, Ce cantitate?, Ce dimensiuni?); 

• aprecierea - presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra fenomenului evaluat, pe baza 
datelor obţinute prin măsurare, prin raportarea acestora la un fenomen de referinţă, la un sistem de valori 
sau criteria (Cum este?, Ce valoare are?); 

• decizia – hotărârea unor soluţii pentru perfecţionarea procesului şi rezultatelor. O evaluare eficientă 
trebuie să includă cele trei operaţii. 

Evaluarea randamentului şcolar constituie o componentă constantă a activităţii didactice, integrată 
structural şi funcţional în această activitate. În didactica modernă, evaluarea este considerată parte 
integrantă a procesului de învăţământ furnizând, în primul rând, cadrelor didactice şi elevilor informaţiile 
necesare desfăşurării optime a acestui proces. 

Creşterea eficienţei procesului de predare-învăţare presupune o mai bună integrare a actului de 
evaluare în desfăşurarea activităţii didactice prin: 

♦ verificarea şi evaluarea sistematică a tuturor elevilor; 
♦ raportarea la obiectivele generale şi operaţionale ale acesteia; 
♦ verificarea eficienţei programului de instruire şi corelarea mediilor din cataloage cu rezultatele 

obţinute de elevi la probe externe (evaluare naţională, concursuri, olimpiade). 
După modul de integrare a verificării şi evaluării în procesul de învăţământ distingem trei forme de 

evaluare mai importante: 
a) evaluare iniţială; 
b) evaluare continuă (formativă); 
c) evaluare sumativă (cumulativă). 
Evaluarea iniţială este forma de evaluare care implică operaţiile de măsurare-apreciere- decizie la 

începutul unui program de instruire (cicluri curriculare, an şcolar, semestru, capitol). Prin aceasta se 
realizează un diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor: nivelul dezvoltării psihointelectuale, 
capacitatea de învăţare, nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, toate acestea exprimate în termeni 
de performanţe, competenţe actuale şi potenţiale. Acest tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică 
prioritar predictivă, vizând desfăşurarea activităţii viitoare de predare-învăţare (evaluarea iniţială este 
definită şi ca evaluare predictivă, iar testele docimologice utilizate în acest context sunt teste predictive). 
Evaluarea iniţială este cea care fundamentează psihopedagogic activitatea didactică viitoare, programul de 
recuperare pentru clasa întreagă sau doar pentru unii elevi.  

R. Ausubel, un specialist în domeniu, referindu-se la importanţa acestei evaluări iniţiale, preciza 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”. Performanţele viitoare ale elevilor depind şi de cunoştinţele 



 

 

anterioare, element pe baza căruia va trebui să alcătuim programul de instruire. În acest scop, probele 
iniţiale de evaluare orale, scrise sau practice sunt de un real folos. 

Cele mai utilizate sunt probele scrise la majoritatea disciplinelor de învăţământ. Acestea sunt 
preferate de mulţi elevi şi profesori pentru că: asigură un grad mai mare de obiectivitate la notare; oferă 
elevilor mai emotivi, sau celor care gândesc mai lent, posibilitatea de a prezenta toate cunoştinţele; asigură 
evaluarea unui număr mai mare de elevi într-un timp scurt; întrebările au acelaşi grad de dificultate pentru 
toţi elevii şi verifică acelaşi conţinut; favorizează realizarea comparării rezultatelor. 

Folosind această metodă vom avea în vedere şi limitele ei: cadrul didactic nu poate corecta pe loc 
erori ale elevului şi nici greşelile de exprimare; elevii nu mai pot fi direcţionaţi prin întrebări dacă fac unele 
confuzii, sau când conţinutul esenţial nu este complet acoperit prin răspunsuri, atunci creşte posibilitatea 
apariţiei erorilor în notare. 

Probele orale sunt forme ale conversaţiei prin care cadrul didactic urmăreşte volumul şi calitatea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor şi a capacităţilor de a opera cu ele. Exemplu: a) “Spune, 
din memorie, o strofă dintr-o poezie învăţată anul trecut!” 

 b) “Descrie un animal domestic!, Ce foloase aduce el omului?” 
În evaluarea iniţială prin probe practice sunt verificate şi evaluate cunoştinţele teoretice necesare 

unor lucrări, gradul de automatizare a deprinderilor şi calitatea lucrării raportată la parametrii necesari. 
Exemplu: a) “Cu cele trei culori primare desenaţi trei fructe de toamnă!” 

 b) “Întocmiţi calendarul naturii pentru două săptămâni din luna septembrie!” 
Criteriul fundamental de evaluare a rezultatelor şcolare îl constituie raportarea la un conţinut, la 

obiectivele cadru şi de referinţă (cognitive, afective, psihomotorii), stabilite de programele de învăţământ 
şi care se regăsesc în proporţii variabile în nivelul de cunoştinţe şi deprinderi, în capacităţile intelectuale şi 
în atitudinile elevilor. 
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METODA – INVĂȚAREA RECIPROCĂ 

 
PROF.INV.PR.DAVIDUȚĂ ANTONINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TĂBĂCARU” HEMEIUȘ 
 
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. 
“Activ” este elevul care “depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o 
acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborarea a noilor cunoştinţe. 

Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes atât 
pentru învăţare cât şi pentru evaluare, sunt următoarele:  

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 
ce şi-o asumă;  

• exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulând 
iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină;  

• 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;  

•  unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, 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 şi materie şi între elevi;  

• asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–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. 

METODA „ÎNVĂȚAREA RECIPROCĂ” 

Este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text. După ce sunt 
familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a 
dialogului elev – elev. 

Se poate desfăşura pe grupe sau cu toată clasa. Metoda învăţării reciproce este centrată pe patru 
strategii de învăţare folosite de oricine care face un studiu de text pe teme sociale, ştiinţifice sau un text 
narativ (poveşti, pilde, nuvele, legende). 

Aceste strategii sunt: 
♦ REZUMAREA 
♦ PUNEREA DE ÎNTREBĂRI 
♦ CLARIFICAREA DATELOR 
♦ PREZICEREA (PROGNOSTICAREA) 
La clasa aII-a am aplicataceastă metodă la lecția de comunicare „Ciuboțelele ogarului” astfel: 
- am împărțit clasa în patru grupe- fiecare grupa/copil având sarcina comuna inițial de a citi textul 

din manual. 
• Grupa 1. REZUMATORII- care au avut sarcina de a „extrage” din text ideile pe care le-au 

considerat importante ; 
• Grupa 2. ÎNTREBĂTORII- care au avut sarcina de a formula întrebări legate de text (am combinat 

cu „Steaua întrebărilor”); 
• Grupa 3. CLARIFICATORII- care au clarificat anumite aspecte cu privire la anumite elemente 

din textul citit (de exemplu: cum ar fi procedat ei în locul iepurelui când a fost pus în fața faptului de a plăti 
în locul ogarului?) 

• Grupa 4. PREZICĂTORII- care au avut ca sarcina crearea unui alt final al poveștii. 



 

 

Astfel am reușit să creez o atmosferă de colaborare între copii, am încercat să îi fac să-ți exprime 
fiecare ideile și, abia apoi să ia o decizie la ceea ce scriu pe foi. 

 Fiecare grupa și-a desemnat reprezentanții care au ieșit în fața clasei și le-au prezentat colegilor 
ideile scrise pe foi mari care au fost șiexpuse. 

Avantajele metodei predării/învăţării reciproce: 
− este o strategie de învăţare în grup, care stimulează şi motivează; 
− ajută elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe 

care le poate folosi apoi şi în mod independent; 
− dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, concretizarea, 

generalizarea, abstractizarea) şi capacitatea de ascultare activă; 
− stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a selecţiona esenţialul; 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CLASĂ 
 

ÎNV. DEACONESCU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI 

 
,, 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 o caracteristică foarte importantă în procesul de instruire, fiind un proces didactic 

complex.  
Ea constă în: măsurarea rezultatelor școlare prin procedee specifice și utilizând instrumente adecvate 

acelui scop urmărit; aprecierea acestor rezultate raportându-le la un sistem de valori ; formularea 
concluziilor și adoptarea de decizii educaționale în urma înterpretării rezultatelor ce le-am obținut.  

Din perspectiva momentului efectuării evaluării ea se împarte în : evaluare inițială sau predictivă, 
evaluare continuă sau formativă și în evaluare finală sau sumativă. 

Evaluarea inițială are loc la începutul unui ciclu curricular, la începutul unui ciclu școlar la începutul 
anului școlar sau semestru, la începutul unei unități de învățare., sau al unui început de lecție. 

Scopul evaluării inițiale este acela de a cunoaște stadiul inițial de la care se pleacă în a aborda 
secvențele de instruire și de a proiecta în mod realist conținuturile noii materii.  

La începutul noului an școlar ,o perioadă de două săptămâni aparține recapitulării materiei predate în 
anul precedent. 

 Acest lucru se realizează oral, prin întrebări și răspunsuri sau rezolvând exerciții la tablă.  
Învățătorul încearcă să se axeze pe acele cunoștințe ce vor fi necesare în anul în curs. 
La finalul recapitulării se dă un test ce conține aplicații din materia respectivă. Aceste exerciții trebuie 

să fie de dificultate medie, . 
În urma evaluării inițiale, învățătorul observă lacunele elevilor, ce nu au înțeles sau au uitat pe timpul 

vacanței. 
Cadrul didactic ia evaluarea inițială ca punct de reper și face un plan de recuperare și proiectează 

activitatea diferențiată. 
Evaluarea inițială de la început de an școlar este folosită și pentru a o compara cu evaluarea de sfârșit 

de an școlar, astfel se observă regresul sau progresul elevului. 
 D. Ausubel, referitor la importanța evaluării inițiale, preciza :,, ceea ce influențează cel mai mult 

învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Aigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință.”  

 Deci, evaluarea inițială este foarte importantă pentru cadrul didactic, deoarece fără ea, nu ne putem 
da seama de nivelul de cunoștințe al elevilor și, astfel nu vom putem efectua planificarea învățării pentru 
următoarea etapă de învățare. 
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“ METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INIȚIALE. 
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DISCIPLINA: BIOLOGIE 
 
"Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe". Aristotel 
 
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. 

Importanța evaluării inițiale, oferă profesorilor o reprezentare a situației existente privind învățarea 
și atitudinea elevilor față de aceasta. 

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

Atingerea scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, reuşim să-i conștientizăm pe 
elevi de importanța acesteia, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare. 

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 pot reflecta obiectiv dacă au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Elevii sunt anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, 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.  

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.  

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a ști, a cunoaște, este un real progres 
în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului. 

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. 
Functiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială,pe fondul funcției predictive, 

sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referință: 

Funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii in care subiectii stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program. In felul acesta pot fi identificate: 

-lacunele, golurile pe care elevul le are in pregătire; 
-resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales in 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 si fondul de reprezentări, care să favorizeze întelegerea acestora; 

-posibilitățile reale ale clasei și ale fiecarui elev, ținând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor in plan teoretic si aplicarea lor; 
-deficiențele si dificultățile reale care apar in activitatea de invățare; 

Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurarii noului program, care 
permite anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invățatorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea, realizarea si dezvoltarea corectă a: 

-obiectivelor programului urmator; 
- continuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invățare-evaluare; 
- modurilor și formelor optime de organizarea a activității. 
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. 

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. 

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. 

In concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările in educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. DECĂ DANIELA 
ȘC. GIMN. ”NICOLAE TITULESCU”- CARACAL 

 
Activitatea educațională este o activitate care transformă și produce valori, tocmai de aceea, evaluarea 

în educație are un rol de maximă importanță. Acțiunea de evaluare presupune cunoașterea particularităților 
individuale ale copilului permițând cunoașterea progresului propriu inregistrat pe o perioadă de timp 
stabilită.  

Evaluarea inițială în învățământul preșcolar realizează funcția de constatare, cu scopul de a obţine 
informaţii în ce privește bagajul de cunoștințe de care dispune copilul la începutul fiecărui an școlar, pentru 
a determina în ce măsură este apt să se integreze cu şanse de reuşită în noul program. 

Cunoscând particularitățile individuale ale fiecărui copil, evaluarea inițială în grădiniță, realizează 
funcția de predicție, funcție ce permite stabilirea strategiilor, metodelor și mijloacelor didactice adecvate, 
care să permită acestora obtinerea performanțelor.  

Este o acțiune complexă care implică operații de inregistrare și interpretare a datelor, permite 
adoptarea unor decizii în vederea ameliorării, reglării, perfecționării privind demersurile instructive 
viitoare. 

În învățământul preșcolar se utilizează atât metodele de evaluare tradiționale cât și metode. Este 
important ca educatoarea să realizeze îmbinarea acestor metode în practica evaluării, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu referitoare la nivelul competențelor copiilor. 

METODE TRADIȚIONALE DE EVALUARE 
CHESTIONAREA ORALĂ reprezintă o metodă tradițională de evaluare, frecvent folosită și are 

avantajul că favorizează dialogul. Copilul își poate justifica răspunsul iar educatoarea poate intervene 
pentru a completa sau corecta răspunsul primit. 

CHESTIONAREA SCRISĂ sub forma unei fişe de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea 
feedback-ului de către educatoare se pot aplica fişe de evaluare pe domenii experienţiale. Pot evalua 
cunoştinţele copiilor dintr-un singur domeniu de cunoaştere. Pot fi interdisciplinare sau transdisciplinare. 
Fişa de evaluare are un pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării și mai poate fi folosită şi pentru 
înregistrarea rezultatelor observării sistematice a comportamentului şi activităţii copilului. 

CHESTIONAREA PRIN PROBE PRACTICE oferă posibilitatea copiilor de a demonstra gradul de 
stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic. Aceștia pot confecționa anumite obiecte, pot 
susține diferite probe sportive, interpretări muzicale, interpretarea unui anumit rol. 

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 
OBSERVAREA SISTEMICĂ a comportamentului copilului este o metodă de evaluare eficientă ce 

permite educatoarei să obțină informații despre acesta privind capacitatea de acțiune, de relaționare, 
informații despre competențele și abilitățile de care dispune în mod direct. Copilul trebuie observat în 
contexte naturale cât mai variate; în sala de grupă, în timpul jocului, în aer liber, în timpul mesei, in timpul 
activităților extracurriculare, la sosirea, la plecarea din grădiniță. Se au astfel în vedere atât aspectele care 
privesc latura cognitivă, cât și nivelul de dezvoltare fizic și socio-emoțional pentru a avea o imagine globală 
despre particularitățile fiecărui copil. 

PORTOFOLIUL reprezintă un instrument de evaluare comlex, care permite emiterea unei judecăți de 
valoare bazată pe un ansamblu de rezultate. ”Cartea de vizită” a preșcolarului cuprinde desene, picturi, fișe 
de lucru, fișe de evaluare, lucrări practice și urmărește progresul înregistrat de acesta în timp. De obicei pe 
parcursul unui an școlar. 

PROIECTUL reprezintă o „ activitate de evaluare mai amplă, care începe în clasă, prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii de lucru, eventual prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, pe parcursul a 
câtorva săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul, şi se încheie tot în clasă, 
prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul, a produsului 
realizat“ (A. Stoica, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică, Humanitas Educational, 
Bucureşti, 2003, p. 128-129). În cadrul unui proiect, copiii investighează, descoperă, prelucrează informaţii, 
sunt actori cu roluri multiple, experimentează, cooperează etc. Este o formă de evaluare puternic motivantă 
pentru aceștiași permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării. 



 

 

AUTOEVALUAREA constă în solicitarea copilului pentru a-și depista operativ lacunele proprii sau 
ale colegilor. Această metodă de evaluare oferă un feed-back scurt și eficient ca urmare a interpretării 
rezultatelor de autoevaluare, dezvoltă motivația față de învățare și responsabilitatea față de propria 
activitate. 

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE FOLOSITE ÎN DOMENIUL LIMBĂ 
ŞI COMUNICARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC: IOANA DELIA DECEAN, 

GRĂDINIȚA PP STEP BY STEP NR12, ALBA IULIA 
 
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 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. 
În Domeniul Limbă şi Comunicare se pot folosi următoarele metode şi tehnici de evaluare: 
 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.) 
Un exemplu de conversaţie de verificare ar fi:  
Nivel II. Grupa: mare  
Categoria de activitate: 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNV: DEGAN LENUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘEULIA DE MUREȘ 
 
 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. 
 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. 

 Ca învățătoare la clasă folosesc toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), 
evaluare continuă (formativă) şi evaluare 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). Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată că elevii au anumite 
carenţe, învățătorul trebuie să organizeze înaintea începerii unităților de învățare activități 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 remediere a lacunelor sau erorilor săvârşite de elevi, 
Acest tip de evaluare nu trebuie folosită cu 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 un calificativ. 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. 

 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. 

 Din experiență proprie pot spune ca metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. 
Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului învățător-elev, care presupune o 
discuție liberă. În cazul unor erori, elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități învățătorul 
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. 

 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. Testele mă ajută să depistez 
eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică , de calcul etc. pe care elevii nu le-au 
aprofundat.  



 

 

 Aș dori să mai menționez două metode de realizare a evaluării , metode îndrăgite în clasa noastră 
:portofoliul și eseul 

 Portofoliul cuprinde: lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; rezumate; eseuri; articole; 
referate; fişe individuale de studiu; proiecte şi experimente; temele de zi de zi; probleme rezolvate; teste şi 
lucrări semestriale; fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii 
săi; autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; interviuri de evaluare; alte materiale, contribuţii 
la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea şi soluţionarea temei date; viitoare 
obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor 
înregistrate; comentarii suplimentare şi evaluări ale învățătorului, ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale 
altor părţi interesate, de exemplu părinţii. 

 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. 

 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 schema.Eu folosesc foarte des această metodă. Elevii sunt încurajați sa-și exprime sincer 
părerea despre o activitate ,o lecție , o temă.Enumeră aspecte negative sau pozitive ,pareri pro sau contra,ba 
câteodata îmi sugerează idei pentru activitățile următoare.  

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR DELIESCU MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BARCEA 

 
 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. 
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. 

 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 II-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiect despre 
PROTECȚIA NATURII. 

 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. 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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EVALUAREA FORMATIVĂ 
 

PROFESOR : DEMETER MOHORA ȘTEFAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. G. DUCA PETROȘANI 

 
Evaluarea formativă presupune un demers în cadrul căruia se are în vedere din ce în ce mai mult 

progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite. Evaluarea formativă 
realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate de învățare, depistând lacunele în însușirea 
conținutului și dificultățile de învățare. Ea presupune compararea rezultatelor cu obiectivele 
concrete/operaționale ale activității de predare-învățare-evaluare, atât profesorul cât și elevul cunoscând 
care este stadiul progresului la învățătură și care sunt măsurile ameliorative ce trebuie adoptate, orientând 
desfășurarea ulterioară a secvenței de învățare. Realizarea ei presupune din partea profesorului un rol din 
ce în ce mai activ în învățare. El trebuie să supravegheze activitatea elevilor, să comenteze explicațiile 
acestora și să-i orienteze diferențiat pe cei care comit erori sau întâmpină dificultăți. 

Scopul evaluării formative: 
Urmărește dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse și permite continuarea demersului 

pedagogic spre obiective mai complexe. Scopul evaluării formative este și acela de a identifica situațiile în 
care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta și să-l informeze pe profesor. 

Obiectele evaluării formative: 
-vizează cunoștințele, competențele și metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar și cu o 

sarcină mai complexă de învățări ulterioare despre care elevul își face o reprezentare”  
-se extinde și asupra procesului realizat. 
Funcțiile evaluării formative: 
-funcție de constatare a rezultatelor și de sprijinire continuă a elevilor;  
-funcție de feed-back; 
-funcție de corectare a greșelilor și ameliorare și reglare a procesului; 
-funcție motivațională; 
 Modalități de realizare a evaluării formative: 
1.Tehnica 3-2-1, este un instrument al evaluării continue, formative și formatoare, ale cărei funcții 

principale sunt de constatare și de sprijinire continuă a elevilor. Este o tehnică modernă de evaluare, care 
nu vizează sancționarea prin notă a rezultatelor elevilor, ci constatarea și aprecierea rezultatelor obținute la 
finalul unei secvențe de instruire sau al unei activități didactice, în scopul îmbunătățirii acestora, precum și 
a demersului care le-a generat.  

Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea și le subsumează. Astfel, elevii trebuie 
să noteze:  

-trei concepte pe care le-au învățat în secvența/activitatea didactică respectivă;  
-două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informații;  
-o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activității de 

predare-învățare. 
2.Metoda R.A.I. vizează „stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica (prin întrebări 

și răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat.” Denumirea acestei metode provine de la asocierea inițialelor 
cuvintelor: Răspunde – Aruncă – Interoghează. 

Poate fi utilizată în orice moment al activității didactice, în cadrul unei activități frontale sau de grup. 
Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor pași (în cazul 
unei activități frontale): 

-se precizează conținutul/tema supus/ă evaluării; 
-se oferă o minge ușoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
- acesta formulează o întrebare și 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 ieși 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 cunoaște răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; 



 

 

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că dețin cunoștințe solide în legătură cu tema 
evaluată; 

-la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns; 
3.Sumarizează în :10 -15 cuvinte; 30-50 cuvinte;75-100 cuvinte; 
Elevul este pus la sfârșitul lecției/unității de învățare, să prezinte succint conținutul noțiunilor învățate 

în: 10 -15 cuvinte; 30-50 cuvinte;75-100 cuvinte; în funcție de volumul cunoștințelor învățate. 
4.Tehnica: Ce să faci- Ce să nu faci 
Elevului i se solicită să spună 3 lucruri pe care le faci și 3 lucruri pe care nu le faci, atunci când a 

învățat anumite noțiuni în cadrul unei lecții. 
5.Cărți de participare. 
Elevii primesc trei tipuri de cărți asemănătoare cu cele de joc pe care scrie: 
-Sunt de acord! 
-Nu sunt de acord! 
-Nu știu ce sa răspund! 
În funcție de răspunsurile pe care le dau fiecare din elevii din clasă la întrebările adresate de profesor, 

ceilalți elevi vor ridica una din cele trei cărți de participare prin care își exprimă acordul 
/dezacordul/abținerea față de răspunsurile oferite de ceilalți elevi din clasă. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ - PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU 
 

PROF. DEMETRESCU DANA, LICEUL TEORETIC SEBIȘ 
 
Este un aspect cunoscut faptul ca evaluarea iniţială este efectuată la începutul activităţii de învăţare, 

fiind unul din elementele cheie pentru pregătirea corecta si obiectivă a unui program de instruire. Acest tip 
de evaluare nu are neaparat funcţie de control, ci are a scop cunoaşterea comportamentului cognitiv al 
elevului, testarea abilităţilor cu care elevul incepe procesul educativ, informatia de care dispune si nivelul 
de pregătire necesară a demersului educaţional.  

Evaluarea iniţială are cel puţin doua obiective semnifcative : acela de a măsura și acela de a ghida. 
Ne referim la măsurarea nivelului de cunoștinţe in raport cu obiectivele vizate și apoi orientarea elevilor 
spre activităţi, conţinuturi și atitudini care să sustină evoluţia intelectuală și informaţională. Se remarcă și 
cele două funcţii majore : de diagnostic şi predictivă.  

Tocmai din aceste motive este necesar să se acorde atenţie elaborării testelor de evaluare iniţială. 
Rezutatele lor permit profesorului să iși planifice activitatea ulterioară in mod diferit, in funcţie de nevoile 
elevilor, raportate la obiectivele de atins pe parcursul anului școlar.  

Astfel, in cazul in care, in urma evaluării iniţiale, se constată lacune semnificative, activitatea 
didactică ulterioară se va centra pe formarea in ansamblul său. La polul opus se află gupul de elevi care are 
rezultate deosebite la evaluarea initială, caz ce permite aprofundarea ulterioară a cunostinţelor sau 
dezvoltarea unor noi abilităţi sau aptitudini, in funcţie de materia studiată.  

Daca luăm exemplul limbilor străine, o evaluare iniţială va avea in vedere elemente precum: 
inţelegerea cerinţei, vocabularul utilizat, coerenţa mesajului (scris sau oral), usurinţa in exprimare, 
pronunţia, elementele de sintaxa, nivelul de complexitate in ceea ce privește vocabularul și gramatica sau 
chiar elementele de prozodie. Observăm că alinierea obiectivelor cu activitatea de evaluare iniţială este 
necesară si esenţială. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DETESAN GABRIELA 

 
 Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. 
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea 

rezultatelor scolare și a procesului didactic. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 

de pregătire al elevilor , potențialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. 
 Prin evaluare inițială se identifică volmul de cunoștințe de care dispun elevii , gradul de stăpâniere 

și aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă premise 
fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite, pentru reușita viitoarei activități didactice.Evaluarea 
inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. 

  Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o prezentare a potențialului de învățare dar și a 
lipsurilor, lacunelor, ce trebuie completate , dar și a unor aspecte care necesită corectarea sau îmbunătățire. 

  Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși, iar progresul trebuie 
monitorizat cu atenție, înregistrat ,corectat și discutat cu părinții cu o anumită periodicitate. 

  Evaluarea ar trebui să urmărească 3 funcții: 
-măsurare(ce a învățat copilul) 
-predicție(nivelul de dezvoltare al copilului pentru perioada următoare) 
-diagnoză(ce anume frânează dezvoltarea copilului) 
Evaluara inițială iși propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor , astfel 

încât se recomandă raportarea la bareme de evaluare(apreciere).Evaluarea trebuie să fie tratată cu seriozitate 
de către elevi deoarece ei trebie să înțeleagă importanța evaluării școlare, sarcinile propuse spre rezolvarea 
acestora. 

 Evaluarea inițială trebuie înțeleasă ca un exercițiu util în cadrul activității de învățare ținând cont că 
rezultatele nu se certifică în catalog, în acest sens elevii se pot concentra asupra itemilor propuși. 

Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere – decizie la începutul activității de 
instruire,în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al elevului. 

 
  



 

 

TEHNICI ȘI METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
AUTOR DÉZSI ZOLTÁN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ KÖLLŐ MIKLÓS CIUMANI 
 
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). 

Pentru 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 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. 
Profesorii folosesc 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. 
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 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.Un alt 
dezavantaj este şi acela referitor la dificultatea de a selecţiona, pentru toţi elevii examinaţi, întrebări cu 
acelaşi grad de dificultate. Ca să-i fie mai uşor, profesorul poate avea în faţă, pe durata examinării, o fişă 
de evaluare orală. 

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 cadificultate îndeosebi) 

pentru elevii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea de a examinaun număr mai mare de elevi în aceeaşi unitate 
de timp.Ea îi avantajează pe elevii emotivi şi-i pune la adăpost pe profesorii tentaţisă 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. 



 

 

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. 

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. 

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. 

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, chestionarului, proiectului şi 
disertaţiei/lucrării de diplomă, pot fi incluse în categoria metodelor de evaluare scrisă.Metodele 
complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de 
evaluare, chestionarul. 

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 
 

PROF. DIAC RALUCA-ONDINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VICTOR JINGA” SIGHIŞOARA 

 
Evaluarea este, alături de instruire – învăţare, o componentă importantă a procesului de învăţământ 

deoarece ajută la reglarea din mers a metodologiei folosite. 
R. Ausubel apreciază că evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilirea 

scopurilor pedagogice; proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor; măsurarea 
rezultatelor aplicării programului.  

Evaluarea rezultatelor activităţi instructiv educative este un act necesar aflat în strânsă legătură cu 
luarea deciziilor privind perfecţionarea metodologiei deoarece, cu cât profesorul va dispune de posibilităţi 
mai bune de informare continuă la timpul şi locul potrivit în cursul desfăşurării activităţii, asupra 
comportamentelor elevilor săi, cu atât îşi va da seama fără întârziere de eficacitatea şi eficienţa sau 
ineficienţa activităţii sale (I. Cerghit). Astfel spus, esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii 
desfăşurate pentru ca pe baza informaţiilor obţinute să se poată ameliora din timp. 

În activitatea şcolară evaluarea îndeplineşte ă serie de funcţii dintre care prezentăm: 
- funcţia diagnostică; 
- funcţia prognostică (de predicţie); 
- funcţia de selecţie. 
Funcţia diagnostică constă în cunoaşterea rezultatelor elevilor, depistarea nereuşitei în activitatea 

elevilor (lacune, greşeli) pentru a putea fi diminuate, stabilirea elementelor reuşite care au asigurat succesul 
elevilor şi se realizează prin teste de tip diagnostic. 

Funcţia prognostică (de predicţie) evidenţiază performanţele viitoare ale elevilor precum şi alegerea 
rutei profesionale şi se realizează prin teste de aptitudini sau teste pedagogice care verifică anumite 
capacităţi solicitate de activitatea viitoare. 

Funcţia de selecţie permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor şi se realizează prin teste de tip 
normativ. 

I. T. Radu menţionează o serie de funcţii specifice ale evaluării care se referă la elevi, dar şi la 
profesori. Referitor la elevi reţinem: (a) le orientează studiul spre elementele esenţiale de conţinut; (b) 
influenţează stilul de învăţare; (c) îi antrenează într-o activitate susţinută prin aprecierile pe care le implică; 
(d) le oferă feed-back operativ asupra propriilor performanţe; (e) se modifică pozitiv atitudinea faţă de 
activitatea şcolară în dezvoltarea capacităţilor şi obişnuinţelor de autoevaluare prin raportarea 
performanţelor atinse la cele aşteptate de şcoală. În activitatea sa profesorul este ajutat să depisteze lacunele 
şi greşelile în procesul de instruire/învăţare, poate diagnostica dificultăţile întâmpinate de elevi, identifică 
problemele care necesită explicaţii suplimentare şi oferă sugestii privind reglarea activităţii următoare. 

Operaţiile principale ale evaluării sunt: măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea; 
interpretarea şi aprecierea rezultatelor şi adoptarea deciziilor. 

Evaluarea se face la începutul activităţii, pe parcursul procesului de instruire – învăţare şi la sfârşitul 
acestuia. 

Evaluarea iniţială (predictivă, de plasament) este menită să stabilească nivelul de cunoştinţe esenţiale 
ale elevilor din perioadele anterioare care se constituie în „ancore” ale activităţii viitoare a profesorului. Se 
realizează de obicei prin probe scrise la începutul unui program de instruire, testele se întocmesc de profesor 
pornind de la o listă cuprinzând elementele esenţiale de conţinut din materia parcursă pe baza căreia se 
elaborează itemii corespunzători şi modalităţile de răspuns. După aplicarea testului şi corectarea lui se face 
un inventar de greşeli tipice, confuzii, lacune, pe baza căruia profesorul îşi va proiecta activitatea de 
instruire diferenţiată la clasă şi/sau suplimentar. 

Evaluarea continuă (formativă, de progres sau de parcurs) se realizează după parcurgerea unei 
secvenţe de instruire (lecţie, capitol) prin probe pentru evaluarea atingerii unui anumit obiectiv operaţional, 
după parcurgerea unei secvenţe de instruire, prin probe de scurtă durată (10 minute) aplicate la sfârşitul 
unei ore, prin probe de scurtă durată (10 minute) aplicate la începutul orei viitoare sau prin probe cu durată 
mai mare la sfârşit de capitol. Evaluarea continuă exercită funcţia de diagnoză fiind un fel de barometru 
pentru profesor şi pentru elevi, realizând un feed-back permanent le indică unde se situează rezultatele 



 

 

obţinute faţă de cele proiectate. Permite profesorului să adopte măsuri de recuperare/ameliorare a 
rezultatelor obţinute, fiind un mijloc de prevenire a insuccesului. 

Evaluarea cumulativă (sumativă, globală, finală) se realizează prin teze semestriale şi prin lucrări 
scrise anuale, dar şi prin convorbiri (colocvii), lucrări practice, teste, examene de evaluare naţională sau 
bacalaureat. Nu permite ameliorarea procesului de instruire – învăţare decât pentru seriile următoare, 
rezultatele fiind apreciate în raport cu obiectivele generale ale disciplinei. Este complexă pentru că trebuie 
să furnizeze informaţii relevante cu privire la cunoştinţele esenţiale şi la modul de aplicare a acestora în 
contexte noi şi în practică (certifică nivelul de cunoştinţe şi capacităţi). Exercită funcţia de constatare a 
rezultatelor elevilor şi de apreciere a reuşitei elevilor în raport unii cu alţii şi se realizează prin teste 
standardizate. 

Normele generale privind examinarea şi notarea sunt următoarele: 
- stabilirea notei în funcţie de cerinţele programei şi de sarcinile speciale ale obiectului de învăţământ, 

volumul şi calitatea cunoştinţelor, temeinicia lor, capacitatea aplicării în practică, posibilitatea exprimării 
lor în formă adecvată; 

- principialitatea în notare; 
- folosirea integrală a scării de notare; 
- valorificarea funcţiei notei: de control, de selecţie, educativă şi socială; 
- perspectiva în notare (să se ţină seama de posibilităţile unor elevi de a-şi înlătura lipsurile provocate 

de motive trecătoare); 
- ritmicitatea examinărilor; 
- unitatea, consecvenţa şi continuitatea în aplicarea sistemului de notare. 
Principalele metode de verificare a rezultatelor şcolare sunt observarea curentă, evaluare orală, 

evaluare prin probe scrise, evaluarea prin probe practice. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ, CLASA A V-A 
 

PROFESOR DIACONESCU MIRELA-AURELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET”, DOROHOI 

 
Procesul de ânvățământ, în ansamblul său este foarte complex, toate componentele fiind într-o foarte 

strânsă interdependență. Pentru obținerea succesului școlar, a satisfacției tuturor beneficiarilor educației 
este necesar ca fiecărei componente să i se acorde importanța cuvenită știind că orice schimbare la un nivel 
atrage modificări în toate celelalte aspecte. 

Pentru proiectarea și desfășurarea unui demers didactic de calitate, atât la matematică dar și la 
celelalte discipline, evaluarea inițială are un rolul de a arăta cadrului didactic modul în care își va construi 
strategiile de lucru pentru perioada imediat următoare, dar și pentru anul școlar. 

Evaluarea inițială la inceputul clasei a V-a are o pondere deosebită și prin faptul că elevul trece de la 
învățământul primar la cel gimnazial și, la disciplina matematică diferențele asupra gradului de dificultate, 
cantitatea, organizarea activităților de învățare își pun amprenta asupra evoluției elevului. Din acest motiv, 
pentru a fi eficientă și a-și îndeplini rolul de reglare/optimizare a demersului didactic, acest tip de evaluare 
trebuie proiectată și realizată cu mare atenție pentru a servi în mod real scopului propus. 

Acet tip de evaluare este o evaluare scrisă prin care urmărim să identificăm nivelul de achiziţii cu 
care elevii vin din clasele mici, prin aceasta referindu-ne la cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul 
creerii unui cadru propice atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Fără a stabili dacă 
elevii dispun de pregatirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări, respectiv noțiunile 
specifice clasei a V-a la matematică. 

Știm cu toții că cunoașterea celor patru operații aritmetice de bază sunt foarte importante pentru 
clădirea edificiului matematicii. Făra acestea ne putem imgina ușor dificultățile cu care se va confrunta 
elevul la calculul unor puterii de numere naturale, unde operația de înmulțire este esențială. Apoi la 
noțiunile de divizibilitate operația de împărțire a numerelor naturale se folosește frecvent și lipsa abilităților 
de calcul în acest sens va duce la ingreunarea sau imposibilitatea de a înțelege și a lucra cu noi concepte. 

Rezolvarea problemelor prin metode aritmetice dezvoltă la elev capacitatea de a descoperi și utiliza 
legături între elementele unei probleme, de a transpune o situație concretă în limbaj matematic, de a găsi 
cât mai multe conexiuni intre datele existente, de a interpreta rezultatele obținute. Indiferent de metoda de 
rezolvare utilizată, dezvoltarea capacității de a rezolva astfel de probleme stimulează gândirea analitică, 
capacitatea de sinteză, creativitatea, imaginația, posibilitatea de a lucra cu concepte abstracte. 

Având în vedere aspectele menționate anterior, prin itemii propuși ne dorim să verificăm în primul 
rând aceste elemente, de a deosebi o eroare de calcul accidentală de cele care apar frecvent, modul de 
interpretare a datelor unei probleme, corelații între numere, identificarea fracțiilor. Nu sunt neglijate nici 
aspectele legate de noțiuni de geometrie: desenarea, identificarea figurilor geometrice studiate, calculul 
perimetrelor, lucrul cu unități de măsură și transformări. Dacă aceste elemente sunt bine puse la punct 
pentru mulțimea numerelor naturale, elevul va putea cu ușurință să le aplice în clasa a V-a când va lucra și 
cu numere raționale pozitive. 

Evaluarea inițială nu trebuie văzută ca realizarea unei ierarhii în rândul elevilor dintr-o clasă, ea vine 
în sprijinul tuturor factorilor implicați: elev, părinți, cadru didactic, etc.. 

Pentru profesor, analiza rezultatelor testului inițial, îi va arăta cum să proiecteze activitatea didactică, 
atât prin realizarea unor planuri remediale, realiste prin care elevul-profesorul-părinții să desfășoare o 
muncă comună pentru a se putea remedia cât mai mult din situația existentă. Activitatea la clasă se poate 
organiza diferențiat, realizându-se fișe de lucru adaptate pentru elevii aflați în această situație și continuând 
la fel cu tema pentru acasă. Există situații când unele aspecte se pot remedia usor, pe parcursul orelor, prin 
mici recapitulări, dar sunt cazuri în care elevul nu poate realiza acest lucru. Găsim astfel elevi care în ciclul 
gimnazial au benefiaciat de curriculum adaptat și pentru ciclul gimnazial părinții decid că nu mai este cazul 
unui astfel de demers iar copilul este pus astfel într-o situație foarte dificilă. El nu va putea recupera, îi va 
fi foarte greu să obțină progres școlar în situația parcurgerii programei normale, chiar la nivel minim. 

Pentru elevi și părinți, evaluarea inițială este importantă prin faptul că le oferă o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente referitoare la: potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate 
şi remediate. Părintele are rolul de a încuraja copilul să se acomodeze cu bine la cerințele noii perioade de 



 

 

studiu, să-l ajute să-și adapteze noul program cu timpul liber și mai ales să-l stimuleze pentru a învăța, 
pentru a se forma ca om. Prin urmare o evaluare inițială bine realizată este esențială pentru realizarea unui 
demers didactic adecvat prin care elevul să-și poată forma competențele necesare pentru viitoarea profesie, 
pentru dezvoltarea abilităților de viață. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Cerghit, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 
Cucoș, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 
Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DIACONU ANDREEA 

SC. GIMN. DAMIAN SADOVA 
 
 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: 

 
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. 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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IMPORTAȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN EFICIENTIZAREA 
PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: DICU MARIA ALINA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ALBA IULIA 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE, GRUPA MIJLOCIE 

 
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 este un proces didactic complex și vizează : 
- Toate componentele sistemului de învățământ (elevi, personal didactic, bază tehnico material, 

conducere, etc.) 
- Întregul curriculum școlar ( cunoștințe, priceperi, capacități, programe, metode de predare- 

învățare-evaluare, performanțe, etc.) 
 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 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 predictivă, inițială sau de pornire oferă profesorului posibilitatea de a avea o reprezentare 
cât mai exactă a situației existente (potențialul de învățare a preșcolarilor, lacunele ce trebuiesc completate 
și remediate) și a formula cerințele următoare. Este menită să stabilească nivelul de pregătire al preșcolarilor 
la începutul unei activități, pentru adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităților. Pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual al unor 
programe de recuperare. 

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.)  
Evaluarea inițială se realizează pentru determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă 

premise ale asimilării noilor conținuturi și formarea unor competențe noi; detectarea potențialului de 
instruire, potențialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a preșcolarului; pentru stabilirea unui 
punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar.  

 



 

 

IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. DIHORU IULICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA 
JUDEȚUL DOLJ 

 
Evaluarea este un subproces al procesului de învățământ, alături de predare și de învățare, prin care 

se verifică realizarea cantitativă și calitativă a obiectelor instruirii, în vederea reglării acesteia și a procesului 
de învățământ. Activitatea de evaluare apare ca un punct final într-o succesiune de etape cum sunt: stabilirea 
scopurilor și obiectivelor activităților instructiv-educative, proiectarea curriculumului școlar, desfășurarea 
activităților proiectate și verificarea rezultatelor aplicării acestor activități. Evaluarea ar trebui să vizeze 
măsurarea realizării obiectivelor lecțiilor, dar ea poate constitui și un îndreptar pentru activitățile viitoare 
ale profesorului. 

Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 
Evaluarea trebuie 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, 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. 

Prin evaluare se urmărește măsurarea și aprecierea cunoștințelor, deprinderilor, și aptitudinilor 
muzicale, artistice și culturale. 

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, aptitudini, competenţe, priceperi 
şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Evaluarea inițială oferă posibilitatea verificării stadiilor diferite ale elevilor la începuturi de cicluri 
școlare, ce constituie repere pentru a cuantifica progresul înregistrat de elevi pe parcursul acestora. Aceasta 
are funcție constatativă și predictivă pentru profesor, iar pentru elevi, ea realizează selecția și orientarea 
acestora pe filiere de formare, în funcție de interesele și aptitudinile depistate. 

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. 

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). 

Metode de evaluare : 
-metode clasice: probe orale, practice; 
-instrumente,tehnici de evaluare: chestionarul, testul; 
-metode auxiliare: observații, dezbateri, convorbiri, autoevaluări; 
-metode alternative: portofolii, rezolvarea unor sarcini de grupuri etc. 
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”. 

Scopul evaluării inițiale este 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.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
IN ORELE DE GEOGRAFIE 

 
PROF. DIMA MIHAELA, 

SCOALA GIMNAZIALA NR.169 
 
Principala caracteristică a evaluării o reprezintă posibilitatea utilizării tuturor metodelor și tehnicilor 

de evaluare, pe care profesorul le are la dispoziție. Fie că este vorba de metode tradiționale de evaluare 
(probe orale, scrise, practice etc.) sau metode de evaluare alternative (investigația, observația sistematică, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc.), dascălul este cel care le va alege pe cele mai potrivite obiectivelor 
instruirii, disciplinei de învățământ, tipului de conținut sau particularităților de vârstă. 

Actul evaluării reprezintă un proces continuu , formal sau informal , de apreciere a calităţii , a 
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare – învăţare , proces desfăşurat din nevoia cotidiană de 
selecţie, de comparare sau de ameliorare a acesteia . O evaluare corectă presupune : 

- definirea şi formularea cât mai obiectivă a caracteristicilor procesului evaluat ; 
- identificarea celor mai relevante tehnici şi instrumente de evaluare . 
Măsurarea rezultatelor învăţării este o operaţie distinctă faţă de utilizarea metodelor de 
verificare şi, totodată , o componenta a evaluarii . Efectuarea măsurătorilor presupune ca 

instrumentele de evaluare să întrunească anumite calităţi–validitate , fidelitate , obiectivitate, aplicabilitate 
şi exactitate - , pentru a fi relevante , atât pentru evaluator , cât şi pentru evaluaţi. De asemenea , măsurarea 
vizează nişte limite cantitative – mxime şi minime – concretizate în bareme , raportate la capacităţile şi 
atitudinile consemnate în obiectivele operaţionale ale lecţiei de geografie . 

Se apreciază , astfel , că un instrument de evaluare este valid dacă măsoară ceea ce s-a predat şi 
învăţat. Fidelitatea este o condiţie necesară , dar nu suficientă pentru validitate , in sensul că testul poate 
măsura şi altceva decât a fost destinat să măsoare. 

Spre edificare , vom prezenta o situaţie concretă şi posibilă la o ora de Geografie. Astfel , se 
formulează pentru lecţia „Puncte cardinale . Orientarea şi mijloacele de orientare”,obiectivele operaţionale, 
conform cărora elevii vor fi capabili , la sfârşitul orei : 

O1 – să definească orizontul şi linia orizontului ; 
O2 – să indice punctele cardinale în funcţie de poziţia soarelui pe cer; 
O3 – să stabilească punctele cardinale în funcţie de poziţia corpului lor; 
O4 – să fixeze punctele cardinale în plan ; 
O5 – să identifice mijloacele de orientare ; 
O6 – să realizeze un traseu respectând indicaţii de orientare. 
Dincolo de conţinutul activităţii de predare – învăţare , se elaborează un test de control , valid , 

respectând cerinţele vizate referitoare la obiectivele operaţionale atinse: 
1. Scrie cuvintele potrivite în spaţiile de mai jos astfel incât să obţii enunţuri corecte : 
2. Alegeţi răspunsurile corecte : 
3. Stabiliţi punctele cardinale pe care le indică săgeţile ; 
4. Completaţi tabelul :(mijloace de orientare – desen , denumirea mijloacelor de orientare , direcţii 

indicate ) ; 
5. Desenaţi drumul făcut de Geo de acasă până la şcoală. 
Fidelitatea acestui test poate continua cu alte cerinţe , fără a viza validitatea , dar care să  
solicite experienţa anterioară a elevilor . Asemenea cerinţe ar putea fi astfel formulate : De ce credeţi 

că este mai multă lumină şi mai cald cănd soarele este la miazăzi ? Ce se întâmplă cu soarele când la noi 
este noapte ? 

 În formularea cerinţelor , trebuie să se aibă în vedere şi obiectivitatea , aplicabilitatea şi exactitatea 
conţinutului testului . În acest sens se porneşte de la informaţia pe care testul trebuie s-o vizeze , de la 
raportarea conţinutului şi formei testului la nivelul de vârstă al elevilor , de la timpul cerut de administrarea 
testului şi de la corectitudinea în măsurarea şi interpretarea rezultatelor învăţării . 

 Pe de altă parte , profesorul poate să declanşeze şi să orienteze obţinerea unor răspunsuri din partea 
elevilor , visavi de obiectivele operaţionale , prin modalităţi structurate şi identificabile şi variate tehnici de 
răspuns . De cele mai multe ori , în evaluarea rezultatelor învăţării la geografie , se face uz de tehnica 



 

 

răspunsului scurt , prin intermediul unor întrebări formulate în scris . De exemplu : Care este capitala 
Romaniei ?  

 Tehnica răspunsului scurt prezintă un avantaj deosebit : răspunsul este produs de subiecţi , deci 
nu-l selecţionează dintr-un pachet de alternative oferit de profesor . Se elimină, astfel , posibilitatea 
furnizării unui răspuns corect prin ghicire , iar construirea răspunsului solicită actualizarea integrală a 
rezultatului de învăţare .  

 Tehnica perechilor poate fi folosită cu succes în momentele finale ale lecţiei , fie pentru transferul 
şi retenţia cunoştinţelor , fie pentru evaluarea finală ( sfârşit de trimestru sau de an şcolar ) . Itemii tip 
pereche le solocită elevilor stabilirea unor corespondenţe între informaţiile distribuite pe două coloane . 
Informaţiile din prima coloană se numesc premise , iar cele din a doua coloană, răspunsuri. In construirea 
itemilor de tip pereche se recomandă ca : 

a) Numărul premiselor şi cel al răspunsurilor să fie inegal , pentru a micşora posibilitatea de ghicire 
a răspunsului corect . De obicei numărul de răspunsuri decât cel al premiselor. 

b) În ambele coloane , elementele sunt plasate după un anumit criteriu ( numeric , ordine alfabetică , 
cronologie etc.) 

c) Listele de elemente tehnice trebuie să fie omogene . 
Această tehnică poate fi utilizată pentru evaluarea următoarelor obiective : 
1. să localizeze spaţiul geografic ( formele de relief ) în care se află principalele lacuri din ţara 

noastră; 
2. să descrie caracteristici ale lanţurilor de munţi din România ; 
3. să localizeze corect poziţia ţării noastre , precizănd poziţia vecinilor în funcţie de punctele 

cardinale ; 
4. să exemplifice denumiri geografice ale unor ape şi forme de relief din România ; 
5. să clasifice râurile după zona geografică în care sunt situate ; 
6. să diferenţieze noţiunile vreme şi climă ; 
7. să clasifice mijloacele de transport pe categorii de transporturi : pe uscat , pe apă , aeriene , 

transporturi speciale .  
 Tehnica alegerii multiple vizează alegerea răspunsului corect de către elevi dintr-un pachet de 

alternative oferite de învăţător pentru o singură cerinţă . O asemenea fişă de evaluare poate fi alcătuită pe 
modelul răspunsului construit şi se recomandă mai ales pentru măsurarea capacităţilor de reţinere şi 
înţelegere , activizate în timpul dirijării învăţării . De exemplu : Care dintre tipurile de ape menţionate mai 
jos sunt stătătoare ( încercuiţi litera corespunzătoare variantei alese ) : 

 1.pârâu ; 2. fluviu ; 3. mlaştină ; 4. ocean .  
 O altă posibilitate rezidă în alegerea celui mai bun răspuns , pe baza unor procese mentale şi analize 

atente . De exemplu :  
• Care dintre factorii menţionaţi mai jos sunt mai importanţi în formarea solurilor (încercuiţi litera 

corespunzătoare variantei alese ) :  
 a) relieful ; b) clima ; c) roca ; d) vegetaţia . 
• Munţii Carpaţi au o climă mai rece şi mai umedă decât dealurile şi câmpiile . De ce ? ( încercuiţi 

cifra corespunzătoare variantei alese ) : 
1. Munţii Carpaţi sunt mai expuşi vânturilor dinspre nord ; 
2. Relieful Carpaţilor este mai înalt ; 
3. Odată cu înălţimea , temperatura aerului coboară şi cantităţile de precipitaţii cresc . 
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.  

 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. 

Ca metodă alternativă de evaluare , portofoliul este rezultatul unui pact între elev şi  
cadrul didactic. Profesorul îi îndrumă pe elevi să se autoevaluaze printr-un asemenea demers. Această 

metodă alternativă de evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând 
implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare .  

 Un portofoliu la geografie cu tema „ Caracteristici geografice ale orizontului local”, poate să 
cuprindă: 

• Scurt istoric al localităţii în care locuieşte elevul; 
• Principalele instituţii de cultură din localitate; 
• Numele unor personalităţi locale; 
• Album cu vederi sau fotografii, vechi şi actuale , ale localităţii ; 
• Activitati economice  
• Imagini cu animale si plante din zonă ; 
• Scurte eseuri despre localitate ; 
• Tradiţii şi obiceiuri ; 
 
 Problematica metodelor alternative 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 , concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării , cel de ameliorare şi corectare 
mai mult decât cel de sancţionare . 

 
BIBLIOGRAFIE : 
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VIRTUȚI ȘI LIMITE ALE EVALUĂRII 
ÎN ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE 

 
DIMA ALINA FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 
 
 În comunicatul de presa al M.E.C si C.N.A.E din 31.03.2004 sunt precizate cele 5 forme de 

educatii alternative existente în România: 
*Pedagogia Waldorf (1990) 
*Pedagogia Montessori (1993) 
*Pedagogia Freinet (1995) 
*Alternativa Step by Step (1996) 
*Planul Jena (1996) 
 In învatamântul traditional se pregateste elevul pentru viata, pe când în învatamântul alternativ 

scoala face parte din viata, cunostintele sunt descoperite de copil.  
PEDAGOGIA WALDORF 
 Pedagogia Waldorf a fost creata la începutul secolului XX de catre Rudolf Steiner. 
Aceasta educatie este orientata antropologic, tinând seama de necesitatile si capacitatile fiecarui 

individ. Continutul disciplinelor nu urmareste însusirea acestora, ci sa stimuleze interesul copilului pentru 
cunoastere. Dezvoltarea gândirii, simtirii, vointei copilului sunt obiectivele esentiale ale acestei alternative 
educationale.  

 Nu sunt examene formale, ci conteaza imaginea profesorului despre evolutia elevului. La acestea 
se adauga teste(caiete de epoca, pe perioade) scrise de copil. La sfârsitul anului se face o caracterizare 
scrisa, ampla, pe baza careia sunt orientati si copii si parintii. 

 Totul se bazeaza pe interes de învatare, nu pe presiune exterioara. 
Scoala Waldorf este o scoala fara note. Din acest motiv orele sunt mult mai libere, elevii fiind deosebit 

de deschisi, participând în mod natural la ora, fara frica de note proaste. Majoritatea elevilor întreaba când 
nu au înteles si ies cu curaj la tabla. La sfârsitul fiecarui an scolar, elevul primeste un certificat în care 
fiecare profesor descrie activitatea sa din toate punctele de vedere. Din aceste certificate, parintii afla mult 
mai multe despre copilul lor decât dintr-o medie. În registrul matricol este cuantificata activitatea elevului 
la fiecare materie cu un calificativ sau nota, echivalente cu evaluarea facuta în timpul anului.  

PEDAGOGIA MONTESSORI  
Prin pedagogia Montessori se urmaresc promovarea drepturilor copilului, extinderea si intensificarea 

educatiei timpurii si educarea parintilor, formarea deprinderilor de activitate intelectuala intensa si continua, 
de adaptabilitate si de asumare a schimbarilor; cresterea rolului mediului educativ în ansamblul educatiei, 
în familie si în comunitate; educatia cosmica si cea ecologica care pregatesc generatiile urmatoare pentru 
extinderea relatiilor cu universul fizic si pentru asumarea unor responsabilitati de care poate sa depinda 
chiar viata umanitatii; educatia pentru libertate, pace, pentru schimbari pozitive asumate responsabil.  

Aproape toate lectiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei un plan diferit de activitati pe 
care educatorul îl gândeste si îl pune în practica în functie de interesul si nivelul la care se afla copilul.  

O comunicare eficienta si consistenta cu parintii usureaza atât evolutia copilului cât si activitatea 
educatorului. Parintele si educatorul sunt ca cele doua vâsle ale unei barci. Daca se misca numai una sau 
daca actioneaza într-o directie diferita exista riscuri: fie ca barca sa se învârta în loc, fie ca în cel mai rau 
caz sa se rastoarne.  

PEDAGOGIA FREINET  
Tipologia educatiei promovate de Freinet este învatarea centrata pe rezolvarea unor probleme de catre 

grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca în grupuri mici este considerata drept 
mijlocul fundamental de educatie.  

Rolul educatorului se va limita doar la: organizarea materialelor necesare educatiei, asigurarea si 
mentinerea climatului de încredere, precum si cultivarea încrederii în parerile celorlalti. În cea mai mare 
parte educatorul este doar un observator atent care dirijeaza si coordoneaza activitatile elevilor sai.  
  



 

 

STEP BY STEP  
Programul Step by Step creeaza temelia atitudinilor, cunostintelor si deprinderilor de care copiii vor 

avea nevoie în rapida schimbare a timpurilor viitoare.  
Alternativa educationala Step by Step respecta curriculum-ul national, standardele nationale, este 

adaptat culturii locale si, în acelasi timp, integreaza standardele si cele mai bune practici internationale din 
domeniul educatiei.  

Alternativa educationala Step by Step are misiunea de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de a fi 
creativ, de a-si forma o gândire critica, a face optiuni si a avea initiativa, a defini si a rezolva o problema, a 
comunica usor cu semenii, a-i întelege si a negocia.  

Pune accent pe colaborarea scolii cu familiile elevilor, pe implicarea parintilor acestora in conceperea 
si organizarea activitatilor din scoala.  



 

 

IMPORTANTA EVALUÃRII INITIALE ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS 
DIDACTIC EFICIENT 

 
PROFESOR DIMA DORU 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, JUD. MEHEDINȚI 
 
 Evaluarea initiala este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, 

pentru adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităţilor;pentru detectarea potenţialului de 
instruire (instruibilitatea), potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare (educabilitatea), adică a 
zonei dezvoltarii proxime a elevului;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. 

 Evaluarea iniţială este realizată pentru determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă 
premise ale asimilării noilor conţinuturi şi formarea unor competenţe noi. 

 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PIPP: DIMA MARILENA ROXANA 
PIPP: ILIESCU RALUCA MARIA 

 
 In contextul reformei din învățământul preșcolar evaluarea capătă o importanță covârșitoare în cadrul 

procesului instructiv-educativ date fiind funcțiile sale : de diagnoză, de prognoză și de constatare și 
apreciere a rezultatelor școlare și a procesului didactic.  

 Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic , se utilizează în învățământul preprimar urmatoarele tipuri de evaluare : 

- evaluarea inițială – predictivă 
- evaluarea sumativă - finală 
- evaluarea formativă - continuă 
 Evaluarea inițială – este evaluarea realizată la începutul anului școlar , în momentul inițierii unui 

program de instruire și are rolul de a stabili nivelul de cunostințe, priceperi și deprinderi, în scopul trasării 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare, stabilirii obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru 
obținerea performanței copiilor, stabilirii ritmului de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru 
eficiența procesului instructiv-educativ viitor. Datele obtinute la acest tip de evaluare ajută la conturarea 
activității didactice în trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii; 
- aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii copii din grupă, fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii supradotați. 
 Evaluarea inițială poate cuprinde o paletă largă de mijloace și instrumente de evaluare printre care: 
- observarea curentă a comportamentului de învățare al copiilor ; 
- conversația, dialogul; 
- probe de evaluare; 
- studiul produselor activității; 
- testele și fișele de evaluare. 
Printre metodele si procedeele de evidențiere a performanțelor atinse se remarcă în mod deosebit 

jocul sub toate formele sale, acesta este metoda care oferă rezultatele cu cea mai mare acuratețe, dat fiind 
specificul său, care permite implicarea totală a copilului în activitate, conferindu-i acestuia siguranță și 
detașare. 

 Evaluarea inițială oferă informații ce stau la baza întregului proces instructiv-educativ fiind punct de 
plecare pentru întregul demers educațional.  

  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
AUTOR: DINCĂ PRICUŢA 

 
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 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initial 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 criteria şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

În conceperea testelor de evaluare sunt parcurs eurmătoarele 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 support 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 evaluareindividuală; 
- 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: „ Celmai bun povestitor” 
Mijloc de realizare: joc didactic 
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări: 
- Cine a scrispovestea „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”, Bucureşti, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţiaa II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR DINDIRI CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU 

LOCALITATEA DEVESELU, JUDEȚUL OLT 
 
 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 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,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 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. 

 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare preventivă și compensatorie pentru dezvoltarea 
personală,contextul familiei,istoria învățării și,după caz,curriculum,încât să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

 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 inițială este un punct de referință ce are rolul de 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. 

 
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. 
   
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
DINICA CARMEN 

 
 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 şcolarilor 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.; 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DINU ELENA-MIHAELA 
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.2. BOLDEȘTI-SCAENI, JUD.PRAHOVA 

  
Evaluarea reprezintă, după părerea mea, etapa cea mai importantă a procesului instructiv-educativ. 

Ea reprezintă reperul difuz ce influențează în mod direct toate celelalte momente ale lecției. Pe de o parte 
este feed-back-ul întregului scenariu didactic construit în jurul unei unități de învățare și implicit a unui 
conținut, pe de altă parte reprezintă reperul de la care pornește următorul proces de învățare. Evaluarea 
temeinic realizată își relevă valoarea și eficienţa doar atâta timp cât duce la perfecționarea actului didactic. 
Verificarea cunoștințelor, abilităților și competențelor la începutul unui ciclu de învățământ, în scopul 
stabilirii permiselor necesare atingerii obiectivelor din perioada imediat următoare, se realizează prin 
intermediul evaluării iniţiale. Numită și evaluare de pornire sau predictivă (datorită funcțiilor de diagnoză, 
respectiv de prognozã), acest tip de evaluare determina adoptarea unei strategii didactice care să corespundă 
realităților. Ca orice tip de evaluare, pentru eficientizare, aceasta trebuie să respecte anumite condiții atât 
în ceea ce privește modul de elaborare, cât și în cel de administrare la clasă. În elaborarea testării avem în 
vedere stabilirea competențelor, formularea adecvată a itemului, stabilirea timpului de lucru și a punctajului 
aferent fiecărui item, stabilirea baremului de apreciere și a graficului de centralizare a rezultatelor. 

Strategia de evaluare inițială este necesară la începutul unui program de instruire-ciclu de învățământ, 
an școlar, semestru, începutul unui capitol sau chiar al unei lecții, după cum subliniază Ioan T. Radu în 
Evaluarea în procesul didactic. Privind din această perspectivã relevăm importanţa acestui tip de evaluare 
atât în cazul claselor aflate la început de ciclu de învățământ, cât și pentru acele clase la care activitatea 
didactică va fi preluată de alți profesori. 

Înaintea aplicării efective a evaluării inițiale are loc o perioadã de recapitulare a cunoștințelor 
dobândite până atunci, de dezvoltare/ameliorare, din mers, a competențelor slab sau insuficient dobândite. 
Tabloul clar care oferă atât elevului, cât și profesorului imaginea completă sau lacunară a potențialului de 
învățare a celui instruit, o reprezintă evaluarea inițială, care apare drept veriga indispensabilă sesizării la 
timp a nivelului de pregătire necesar creării condițiilor favorabile studiului noilor conținuturi ale 
disciplinelor din programã. 

Evaluarea inițială scrisă evidențiază lacunele elevilor pe baza cărora profesorul își elaboreazã un plan 
de recuperare și proiectează activitatea diferențiată. Uneori aceste testări inițiale sunt utilizate ca 
instrumente de determinare a progresului elevilor la finalul anului școlar. 

Întrucât evaluarea inițială nu urmărește ierarhizarea elevilor în funcție de performanțele dobândite, 
notele nefiind consemnate în catalog, apare acel prilej de determinare a elevilor de a recepta importantţa 
evaluării, de a se concentra efectiv nu pe scopul acesteia care reprezintă , de fapt, nota obținută, ci pe 
rezolvarea corectă a subiectelor, pe încadrarea în timp, pe redactarea optimă a unei lucrări scrise, toate 
bazate pe o motivație intrinsecă a elevilor, pe o ambiție de a-și dovedi în primul rând sieși nivelul de 
performanță de care este capabil. Ea nu are funcție de control, ci de cunoaștere a comportamentului cognitiv 
al elevului. Reușita unui profesor de a–i determina pe elevi să trateze cu seriozitate sarcinile propuse, 
evaluarea în sine este un mare plus nu doar pentru actul de învățare, cât și pentru progresul ulterior al 
elevului. 

Trăim acea perioada în care scopul este mai important decât mijloacele, în care dobândirea unei note 
bune este superioară dorinței de a cunoaște. Emoțiile ce influențează de cele mai multe ori în sens negativ 
evaluarea în general nu pornesc, cum ar fi de drept ,dintr-o temere interioară de a nu-și putea dovedi 
capacitatea pe care o deține, cât mai ales din motivații externe de tipul popularității, așteptărilor celorlalți, 
recompense sau altor tipuri de avantaje externe. De aceea obținerea unor rezultate bune la o testare ce nu 
aduce o notă în catalog ar reprezenta de fapt o maturitate psihică ce ar clasa pe alt nivel activitatea și, 
implicit, pregătirea școlară. 



 

 

Din păcate, ca orice activitate din ziua de astăzi, timpul presant, documentația stufoasă, aglomerările 
de documente și scadenţe fac acest moment unul stresant atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Se pierde 
astfel esențialul. Se distruge baza constuirii noilor competențe. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR ȘI 
PROGRESELOR COPILULUI PREȘCOLAR 

 
PROF. DINU FILA 

GRĂDINIȚA ,,ZÂNA FLORILOR” 
SECT. 6,  BUCUREȘTI 

 
 Viața grădiniței stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ce se petrece în acest spațiu nu capătă 

exercițiu axiologic de atribuire a unor valori. Cum acțiunea didactică este premeditată și vizează atingerea 
unor scopuri este firesc să ne interesăm dacă ceea ce trebuie făcut a fost făcut . Activitatea din grădiniță are 
preponderent un caracter formativ,  

educativ, cu finalități ce nu se pot concretiza imediat.  
 Evaluarea reprezintă un moment asențial al ,,lanțului didactic”. Procesul de evaluare se află intr-un 

proces continuu 
 De restructurare și reevaluare, de racordare la noutățile existente pe plan internațional în acest 

domeniu, fiind un mod deosebit de eficient în conoașterea capacităților și posibilităților preșcolarilor, 
conoașterea nevoilor afective dar și activitatea fundamentală a preșcolarității – jocul. 

 Calitatea școlii și calitatea dezvoltării sociale sunt aspecte solidare ,,puternic corelate”.Dar pentru a 
ajunge la acest nivel, procesul evaluativ are un rol deosebit de important.  

 Prin evaluare în învățământ , se înțelege actul didactic complex care asigură evidențierea cantitativă 
a cunoștințelor și valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de 
perfectionare a activității de predare-învățare. 

 Învățământul preșcolar face transmiterea de cunoștințe pentru a declanșa și stimula dezvoltarea 
potențialului biopsihic de care dispune, nativ, copilul.  

 După funcțiile pe care evaluarea le îndeplinește în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potențialului biopsihic al copilului și al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniță sunt:  

- Evalure inițială 
- Evaluare continuă ( sau de progres) 
- Evaluare sumativă ( sau cumulativă ) 
 Consider că prin intermediul evaluării inițiale în învățământul preșcolar se pot identifica lacunele 

existente la fiecare copil și putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activității 
instructiv- educative. Menționez că trebuie avut în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală și 
de aceea activitățile vor fi prezentate și desfășurate într-o oarecare măsură sub forma de joc, astfel copiiinu 
vor sesiza efortul intelectual, ci vor fi motivați să realizeze cât mai eficient sarcinile.  

 De asemenea este necesar să fie respectate particularitățile de vârstă și individuele, astfel ne vom 
raporta la fiecare copil în parte și nu-l vom raporta pe el la colectiv. 

 Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv- educativ din grădiniță , fără de 
care educatoarea nu ar putea aprecia calitatea progreselor copiilor și mai ales nu ar putea adopta decizii 
corecte. Trebuie să avem în vedere faptul că la intrarea în grădiniță copilul depune un efort considerabil, 
deoarece pătrunde într-un nou univers pe care să-l descifreze, să-l înțeleagă și să-l asimileze. Pentru a 
facilita intrarea în universul grădiniței, educatoarea trebuie să cunoască copilul prin culegerea datelor despre 
acesta la începutul anului școlar în urma înregistrării în documentele școlare, discuții libere și planificate 
cu părinții, convorbiri cu copilul, observări etc.  

 Evaluarea însușirii cunoștințelor se realizează mai ușor decăt a aptitudinilor, sentimentelor, 
capacităților, convingerilor, a trăsăturilor de voință și caracter. Vărsta copiilor nu permiteevaluări cu 
diagnostic precis. Evaluarea preșcolarilor este destul de dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt. 
Evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, migală. 

 Sistemul metodologic al evaluării rezultatelor și progreselor copiilor cuprinde mai multe metode și 
procedee de examinare : 

- Observarea directă a activității și a comportamentului preșcolarilor este proprie evaluării curente. 
Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol de observatie, precizarea instrumentelor, 



 

 

consemnarea datelor, interpretarea din punct de vedere psihopedagogic a acestora. Aceste date pot oferi un 
tablou complex al evoluției și dezvoltării copilului. 

- Evaluarea orală vizează cantitatea și calitatea cunoștințelor, deprinderilor în raport cu obiectivele 
propuse. Se realizează prin metoda conversației și este proprie activităților de dezvoltare a limbajului. 
Întrebările trebuie să fie clare și subiectul conversației să fie accesibil. 

- Evaluarea prin probe scrise- fișe ajută la îmbinarea muncii frontale cu munca individuala. Fișele 
pot fi folosite cu eficiență în variantele de organizare a activității diferențiate. 

- Evaluarea prin probe practice se realizează prin metoda jocului și a exercițiilor-joc ce solicită o 
rezolvarea acțional practică. Educatoarea observă direct modul de acțiune și rezultatul obținut și poate 
aprecia gradul de rezolvare a sarcinii de învățare. 

- Testele reprezintă probe scrise sau orale care pot furniza date despre nivelul cunoștințelor însușite 
dar și despre anumite caracteristici psihofizice ale copilului. 

Aceste metode tradiționale pentru evaluarea activității preșcolarilor pot fi completate de metodele 
complementare : portofoliul, proiectul, investigația, studiul de caz.  

În urma procesului de evaluare am constatat următoarele: 
- Se pot stabili teme în concordanță cu interesul copiilor; 
- Utilizarea metodelor activ- participative transformă activitatea într-un veritabil exercițiu 

operațional, iar educatoarea devine un ghid care controlează, ajută și îndeamnă copiii la evaluări și 
autoevaluări; 

- Formele de lucru, individual, grupuri mici, duc la creșterea interesului copiilor pentru cunoaștere; 
- Aplicănd principiul interdisciplinarității în evaluare se creează condiții propice de manifestare a 

creativității și de favorizare a gândirii; 
- Alternarea muncii independente cu cea a echipei ;se instalează un climat de încredere, o atmosferă 

de lucru tonifiantă, se stabilesc relații de cooperare , realizânddu-se astfel sarcini ale educației sociale a 
preșcolarilor; 

- Îmbinarea formelor de evaluare tradițională cu cea modernă; copiii sunt stimulați să cerceteze, să 
colaboreze, să-și formeze și să-și consolideze abilități. 

Evaluarea realizată în perioada preșcolară devine o modalitate de sporire a rolului educației organizate 
în formarea personalității, educatoarea îndeplinindu-și misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru 
integrarea cu succes în activitatea școlară. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, PUNCT DE PLECARE ÎN DEMERSUL 
EDUCATIV 

 
PROF. DÎRDALĂ IONELA NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 16 FOCȘANI 

 
Activitatea instructiv-educativa din gradinita presupune forme diverse 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 Ea se adreseazã 
cu precãdere educatoarei, care are posibilitatea sã constate situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea 
„clãdi” viitoarele notiuni. După modul de integrare a actului evaluativ in desfășurarea procesului de 
învățământ și dupa nivelul la care se realizează, distingem mai multe forme sau tipuri de 

evaluare: evaluare inițială (predictivã), evaluare continuă (formativa) si evaluare cumulativă 
(sumativă). 

 Evaluarea initială se efectueaăa la începutul anului școlar, la integrarea copilulu iin gruăa sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând funcția de constatare, permțând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitiăa, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale dar, și 
funcția de predicție, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obținerea performanței.  
Fiecare educatoare are stilul sau de aplicare a teoriei evaluarii, rezultat din modul de combinare a cerințelor, 
formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularităților grupei si activitțtilor, experienței acumulate. 
Evaluarea inițialã apreciazã gradul în care aceștia vor putea asimila noua unitate didacticã sau vor putea 
aborda un nou program de instruire . 

 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. 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). În acest context putem afirma ca evaluarea performanțelor in invățare ale copiilor de 
vârstă preșcolară se realizează îin modalități specifice acestui nivel de educare si instruire având în vedere 
faptul că achiziționarea de cunoștințe nu reprezintă un scop in sine in acestă etapă de vârstă. 

 Învățământul preșcolar actual nu face din transmiterea de cunoștinte un obiect expres de preocupări, 
ci se foloseste de cunoștințe pentru a ușura și optimiza procesul integrării copilului in mediul social, ca și 
pentru a declanșa și stimula dezvoltarea potențialului biopsihic de care dispune nativ copilul. 

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. 

Așadar, evaluarea este concludentășsi devine eficientă numai dacă operează la nivelul celor doi 
termeni ai relației produs-proces didactic și dacă adoptă măsuri de ameliorare. Aceste informații de 
evaluare, obținute prin conexiune inversă, au dublu rol: confirmă sau infirmă rezultatul, ca apoi să regleze 
desfașurarea ulterioaăa a procesului didactic. Astfel , susținem ideea că evaluarea este utilizată in 
proiectarea activităților instructiv educative, educatorul putând-o utiliza ca pe o etapă anticipativă a acestui 
demers pedagogic. 

În concluzie, o acțiune de evaluare eficace trebuie să fie în mod necesar continu și complet. 
Recunoașterea legăturilor dintre diferitele modalități de evaluare a activității didactice conduce la singura 



 

 

atitudine rațională și eficientă dintre formele menționate,și anume, aceea de a nu opta cu prea mare ușurință 
în favoarea uneia sau alteia, ci de a căuta îmbinarea acestora, în vederea realizării unui proces de evaluare 
simplu și complex, perfect integrat activității didactice. Dacă întreaga noastră activitate educațională o vom 
proiecta si desfașura de pe principiile unei asemenea conceptii pedagogice, evolutia si progresul copiilor e 
asigurat. Orice copil care, în mod dominant, poate realiza si rezolva sarcinile de învățare la care este solicitat 
își formează o imagine de sine pozitivă, care îl mobilizează si susține energetic in procesul instruirii si 
educării. Deci, prin evaluare, îl învățăm pe copil să se cunoască, să se autoevalueze în vederea autodepășirii. 
Acest obiectiv este condiționat de cunoașterea și înțelegerea de câtre copii a criteriilor de apreciere cu care 
vor opera în evaluarea lucrărilor și rezultatelor proprii sau ale colegilor. 

 Procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, atât 
dascălul, cât şi preşcolarii 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: DIVILE AURORA OANA 
 
 Evaluarea este un proces care însoţeşte orice activitate umană. Mai mult, impactul evaluării 

educaţionale asupra sistemuluiu social și educațional este destul de puternic, după cum afirma A. Stoica: 
“Efectele diferitelor acţiuni evaluative – în special ale examenelor - se răsfrâng nu numai în cadrul 
sistemului educaţional, ci şi în afara lui: în plan cultural, social şi, deloc neglijabil, în cel politic”.  

 Cu toate acestea, remarcă autorul citat, evaluarea a fost adesea neglijată, comparativ cu predarea şi 
învăţarea uitându-se prea uşor “faptul că procesul de instruire depinde în mare măsură de modul în care 
este proiectată evaluarea’’.  

 Evaluarea educaţională poate fi definită din diferite perspective care surprind complexitatea acestei 
activităţi didactice. Una dintre definiţiile “clasice” ale evaluării subliniază ideea conform căreia, evaluarea 
este un proces complex ce presupune trei operații: măsurarea unui proces/ program/produs + aprecierea. 
Cele două operaţii stau la baza unei decizii.  

 Evaluarea rezultatelor şcolare este un concept, mai restrâns decât evaluarea şcolară şi presupune 
următoarele : v izează 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 . 

 Întâlnim astfel mai multe forme ale evaluarii:evaluare inițială, care se efectuează la începutul unui 
program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, capitol, lecţie) și este necesară datorită eterogenităţii 
cunoştinţelor elevilor. De asemenea constituie o condiţie pentru reuşita activităţii (Un ”rău” necesar); - 
asigură continuitatea în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe și are ca funcţii îndeplinite: diagnostică şi 
prognostică . 

 Evaluarea formativă sau continuă se efectuază continuu, pe secvenţe mici, vizînd nu numai produsul 
învăţării ci şi procesul. Aceasta evaluează progresul fiecărui elev și are efecte de reglare atât aupra învăţării 
cât şi asupra întregului proces didactic. Pentru a-şi îndeplini funcţia formativă, evaluarea trebuie să fie: 
continuă, analitică şi completă, aprecierea rezultatelor să se facă în raport cu obiectivele instruirii şi nu cu 
rezultatele altor elevi. Astfel evaluarea formativă presupune combinarea între procesele de învățare și 
competențe ca rezultate ale învățării; coresponsabilizarea celui care învață, prin dezvoltarea capacității de 
autoreflecție asupra propriei învățări, și funcționalitate mecanismelor metacognitive; centratrea 
învățământului pe competențele generale și specifice, pe parcursul și la finalul unui ciclu de instruire. 

 O altă formă a evaluării este evaluarea sumativă (”certificativă”) și este o evaluare de bilanț care 
intervine la sfârşitul unor segmente de activităţi relative mari (semestru/an şcolar/ ciclu şcolar). Aceasta 
evidențiază efectul terminal rezultat de pe urma învățării, se încheie cu atribuirea unei note sau calificativ, 
a unui certificat sau diploma; se limitează la constatarea reuşitei/ nereuşitei; are efecte slabe pentru reglarea 
programului; sondajele au o fidelitate redusă;  

 Evaluarea sumativă furnizează informații de bilanț în vederea: diagnosticării într-o formă globală, a 
realizării obiectivelor generale ale unei programe sau părți a programei, a rezultatelor înregistrate de elev 
la sfârșitul unei perioade de învățare în raport cu așteptările sau obiectivele stabilite inițial; certificării sau 
recunoașterii atingerii unui nivel de pregătire, dobândirii unor competențe, adoptării unor decizii (legate de 
promovare/nepromovare, acceptare/respingere, acordare/ neacordarea unei (diplome), 
clasificării/ierarhizării sau diferențierii elevilor; confirmării sau infirmării eficenței prestației carelor 
didactice; 

 Astăzi în sistemul educațional întâlnim metode de evaluare moderne și metode de evaluare 
tradiționale. 

 Este necesar să subliniem că fiecare categorie de metode de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi 
limite, astfel încât nici una dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea 
rezultatelor obţinute de elevi ar fi afectată.  

 Din categoria metodelor tradiționale de evaluare fac parte: probe de evaluare orale, scrise şi practice 
. Probele orale sunt cele mai frecvente şi se concretizează în examinări ale elevilor din lecţia de zi şi, 
eventual, din lecţiile anterioare.  



 

 

 Utilizarea corectă a acestor metode ține de competența cadrului didactic de a formula întrebări 
relevante, care să surpindă nivelul pregătirii elevului.  

 Avantajele specifice ale acestor metode sunt: oferă posibilitatea de a constata volumul sau cantitatea 
de cunoştinţelor asimilate de către elev şi, identifcarea, unor minusuri care trebuie completate, datorită 
flexibilității acestei metode, evaluatorul poate surprinde/constata profunzimea nivelului de înțelegere al 
elevului; evaluările orale permit aprecierea nivelului de dezvoltare a limbajului, corectitudinea înțelegerii 
și utilizării limbajului de specialitate, capacitatea de argumentare a elevului, de a construi o serie de 
raţionamente şi de a le susţine în mod cât mai convingător; permite și aprecierea unor atitudini sau chiar 
trăsături de personaliate; cadrul didactic poate oferi un suport elevului în elaborarea răspunsurilor prin 
adresarea unor întrebări suplimentare, ceea ce constituie un mare ajutor pentru elevii aflaţi în dificultate în 
faţa examinatorului . 

 Probele scrise se pot concretiza în mai multe tipuri de lucrări: probe scrise de control curent 
(extemporale) care cuprind întrebări din lecţia curentă şi cărora li se afectează 10 – 15 minute; lucrări de 
control la sfârşitul unui capitol, prin intermediul cărora elevii sunt puşi să probeze ce achiziţii au dobândit 
ca urmare a parcurgerii respectivului capitol; deoarece obiectivul vizat este mai complex şi timpul alocat 
acestei forme este mai extins, în majoritatea cazurilor aceste lucrări de control se efectuează pe parcursul 
unei ore de curs; lucrări scrise semestriale pregătite, de obicei, prin lecţii de recapitulare, care pot releva la 
ce nivel se situează achiziţiile elevului la o anumită disciplină la sfârşitul semestrului reprezentând, cum 
uşor se poate deduce, o modalitate de realizare a evaluării sumative.  

 Metodele de examinare scrisă respectă în mai mare măsură ritmurile individuale de lucru ale elevilor, 
ceea ce înseamnă că fiecare elev îşi elaborează răspunsurile în tempoul care îl caracterizează, ajută elevii 
introvertiţi şi pe cei timizi să probeze cu mai mare uşurinţă calitatea cunoştinţelor dobândite. 

 Probele practice sunt modalităţi prin intermediul cărora elevii trebuie să demonstreze că pot 
transpune în practică anumite cunoştinţe, că le pot obiectiva în diverse obiecte, instrumente, unelte etc. 

 În privinţa frecvenţei, examinările practice sunt mai des întâlnite la educaţie-fizică, la lucrările de 
laborator, în lucrările din ateliere. Pentru probele practice accentuăm îndeosebi, avantajul referitor la 
posibilitatea oferită elevului de a demonstra gradul de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor de ordin 
practic iar dezavantajele acestor probe sunt generate de necesitatea asigurării unor condiţii specifice, dar şi 
de modul de aplicare a baremului de notare.  

 O altă categorie de metode, tot mai prezentă în practica evaluării o constituie metodele 
complementare de evaluare, prin care se încearcă obținerea unei imagini mai veridice asupra rezultatelor 
elevilor.  

 Metodele complementare/alternative de evaluare care vor fi sistematic abordate în această unitate 
tematică sunt: referatul; investigaţia; proiectul; portofoliul; autoevaluarea. 

 Referatul, deși acest instrument nu este cu totul nou, el capată noi valențe în contextul evaluării 
competențelor. Dintre avantajele specifice acestei modalităţi de evaluare, mai importante sunt următoarele: 
oferă indicii referitoare la motivaţia pe care o au elevii pentru o disciplină sau alta din curriculum-ul şcolar, 
iar acest aspect este important, deoarece elevii nu se raportează la fel faţă de toate disciplinele pe care le 
parcurg la un anumit nivel de şcolaritate; oferă elevilor posibilitatea de a demonstra bogăţia, varietatea şi 
profunzimea cunoştinţelor pe care le posedă pe o anumită temă sau subiect care sunt abordate prin 
intermediul referatului, lucru care nu este posibil în cazul altor modalităţi de evaluare;  

 De asemenea referatul oferă elevilor posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele 
diverselor discipline şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare a unor teme sau 
subiecte de maximă importanţă şi de mare actualitate; oferă elevilor ocazia de a-şi demonstra capacităţile 
creative şi imaginative şi, implicit de a-şi proiecta subiectivitatea în tratarea temelor care fac obiectul 
referatelor elaborate iar acest lucru este benefic pentru evoluţia şi dezvoltarea personalităţii elevilor; 

 Investigaţia reprezintă un instrument în cadrul căruia elevii pot aplica în mod creator cunoştinţele şi 
experienţele de învăţare pe care le-au dobândit în instruirile anterioare, putându-se realiza pe o temă propusă 
de profesor sau de elevii înşişi, în cazul în care aceştia nutresc anumite interese faţă de diversele aspecte 
ale realităţii.  

 Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în 
legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp. Proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin 



 

 

definirea şi înţelegerea sarcinii(eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe parcursul 
a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot 
în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a 
produsului realizat.  

 Proiectul poate fi individual sau de grup, iar subiectul proiectului va fi ales de către profesor sau 
elevi. Cu ajutorul acestei metode se poate evalua: motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din 
perimetrul căruia a delimitat sau selectat tema; capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o 
bibliografie centrată pe nevoile de tratare a subiectului luat în discuţie; capacitatea elevului de a concepe 
un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a 
propus; modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării 
diverselor metode de cercetare; calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, 
care se pot distinge prin originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite. Portofoliul este una dintre 
metodele de evaluare care se bucură de o utilizare deosebită, de la învățamîntul preșcolar până la cel 
universitar.  

 A .Stoica, definește portofoliul reprezintă "cartea de vizită" a elevului, urmărindu-i progresul de la 
un semestru la altul, de la un an şcolar la altul şi chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.  

 Autoevaluarea a capătat o importanță deosebită în contextul învățământului centrat pe competențe, 
printre care metacogniția ocupă un loc important. Reglarea învățării se poate realiza prin implicarea elevului 
în evaluare, prin coresponsabilizarea elevului în evaluare. Prin informaţiile pe care le furnizează 
autoevaluarea are un rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care 
o emite profesorul. 

 În consecinţă, cadrul didactic trebuie să utilizeze fiecare categorie de metode.Aceste metode prezintă 
atât avantaje cât și limite. O posibilitate de optimizare o reprezintă combinarea metodelor tradiționale cu 
cele alternative. 

  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA PREŞCOLARI 
 

PROF.DOBINDĂ LENUŢA GPP.FĂGET, JUD.TIMIŞ 
PROF.MARCU ILEANA GPN TEMEREŞTI, JUD. TIMIŞ 

 
 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 obţinute de copii.  
 Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţi dependente de anumite intenţii. Acestea 

transced datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. 

 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, probele de evaluare iniţială 
au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului şcolar şi comportamentele urmărite au fost 
stabilite pe domenii de dezvoltare. 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. 

Privite din punct de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 
• culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activităţii desfăşurate 
• stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor aă se elaboreze un 

program de recuperare cu întreaga grupă, pe grupe mici şau individual. 
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 
• îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele pri repetare şi întărirea pozitivă pe care 

eveluarea 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. 
 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.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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ÎNV. DOBÎRCIANU CĂTĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SAT VĂLENI 
  
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 pregătirii personalului didactic . 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții : 

• Sumativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performanțele ; 
• Formativă care analizează situațiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

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

este tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - sancțiune , limitată la verificare și notare, ci ca 
proces ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esențial 
– formativă, 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 această categorie intră probele orale ,probele scrise și 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 neîntelegerilor 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 întrebările 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 conținutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  



 

 

- un stres 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 competențele legate de utilizarea corectă și eficientă 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 ; 
• fiecărui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale ; 
• fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 

reușita grupului. 
Evaluarea analitică permite învățătorului să știe precis la ce nivel se găsește fiecare dintre elevii săi . 
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. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE LA CICLUL PRIMAR 
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CLASA PREGĂTITOARE 
 
• „Spune-le şi nu vor uita! 
• Arată-le şi-şi vor aminti! 
• Pune-i să facă şi vor înţelege!” (Confucius) 
 Evaluarea inițială 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. 

 A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de a ști, a cunoaște, este un real progres 
în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! În concordanţă cu coordonatele reformei evaluării 
sunt evidenţiate câteva direcţii de perfecţionare / optimizare a metodologiei de evaluare , şi anume:  

 - 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. 
 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 . 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza 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 instruţi-l în 
consecinţă”. 

 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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 Relevanţa temei în contextul educaţional actual.  
 De la teorie… 
 În multe ţări se dezbate evoluţia învăţământului. Motivele sunt la îndemână, pe de o parte, şcoala 

condiţionează celelalte performanţe, iar pe de altă parte, educaţia însăşi se schimbă sub impactul noilor 
tehnologii, noului rol al societăţii şi noilor concepţii psihologice. În acest context şi evaluarea a căpătat o 
nouă pondere în sistemele de învăţământ modernizate.  

 În cadrul culturii educaţionale, conceptul de evaluare are o multitudine de valenţe, utilizări şi 
actualizări. O definiţie cu caracter general, unde „…termenul evaluare se referă la o examinare riguroasă, 
atentă a unui curriculum educaţional, a unui program, a unei instituţii, a unei variabile organizaţionale sau 
a unei politici specifice” este abordată de specialişti în „The International Encyclopedia of Educational 
Evaluation”-1990. O definiţie, cu caracter reglator, unificator, pentru domeniul evaluării şi examinării o 
găsim în, „Glossaire de termes relatifs a l’evaluation et termes connexes-1987”. Acest glosar are meritul de 
a stabili corelaţii clare între unele semnificaţii diferite ale termenilor echivalenţi din diferitele limbi de 
circulaţie largă. Astfel, „evaluarea este operaţia care vizează determinarea de o manieră sistematică şi 
obiectivă a impactului, eficacităţii, eficienţei şi pertinenţei activităţilor în relaţie cu obiectivele lor, pe de o 
parte în vederea ameliorării activităţilor în curs şi pe de altă parte, în vederea planificării, programării şi 
luării deciziilor viitoare.” O definiţie din perspectivă instrucţională: „Evaluarea este un proces sistematic 
de determinare a măsurii în care obiectivele instrucţionale sunt atinse, realizate de către elevi”.(Gronlund 
Norman E.-1981, în lucrarea „Measurement and Evaluation in Teaching, Ed.4). O definiţie pragmatică a 
evaluării o regăsim în publicaţia „Creative Evaluation” şi este dată de Patton Michael Quinn-1987, care 
subliniază că „practica evaluării implică o colectare sistematică a informaţiilor despre activităţile, 
caracteristicile şi obiectivele programelor, pentru a fi utilizate de către anumiţi specialişti în scopul reducerii 
gradului de relativitate, pentru a îmbunătăţii eficienţa şi pentru a lua decizii cu privire la ceea ce realizează 
aceste programe sau la realităţile pe care le afectează”. Această ultimă definiţie atrage atenţia asupra 
importanţei colectării datelor care se intenţionează a fi folosite pentru îmbunătăţirea programelor şi pentru 
luarea deciziilor. 

 La o analiză a definiţiilor prezentate se evidenţiază următoarele: 
 1. Evaluarea educaţională este o formă de evaluare întemeiată pe specificarea unui set de obiective. 
 2. În baza atingerii/realizării acestor obiective, părţile interesate pot face judecăţi de caracter 
obiectiv. 
 3. Caracterul obiectiv al acestor judecăţi se întemeiază pe interpretarea datelor reale, colectate pe 

parcursul procesului. 
 4. Judecăţile de valoare elaborate pot fi folosite atât la optimizarea continuă a procesului, cât şi la 

luarea deciziilor cu caracter de politică educaţională.  
 În concluzie, evaluarea educaţională este procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele 

definite, a datelor specifice privind evoluţia şi/sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de 
interpretare contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator care 
poate fi folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de 
evaluare. 

…la practică 
 Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3–

6/7 ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă stabilită de timp.Este întreprinsă în scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor. Iată cum am gândit 
o activitate de evaluare la finalul proiectului tematic” FIICELE ANULUI”.  

 



 

 

Activitate integrată pe o zi 
“HORA ANOTIMPURILOR” 
-a şti ce să faci cu ce ai învăţat- 
 
 Acitvităţi integrate: ALA si ADE 
 Metoda activ-participativă:„PIRAMIDA”-metodă interactivă de grup pentru, fixare, consolidare şi 

evaluare de cunoştinte. 
 Obiective:  
- dezvoltarea capacităţii de a sintetiza principalele informaţii si cunoştinţe despre anotimpuri; 
 - respectarea regulilor de constituire a piramidei de grup si individuala; 
 - formularea întrebărilor ajutătoare, a descrierilor cerute; 
 - perfecţionarea deprinderilor de munca în echipă; 
 Materiale:coli albe format A3 şi A4; conturul a 10 patrate pentru fiecare grup de lucru/anotimp; 

imagini şi evenimente caracteristice anotimpurilor; etichete cu denumirea anotimpurilor şi lunilor aferente, 
lipici, creioane colorate, foarfece. 

 Scenariul zilei:La intrarea în grupă, după scrierea prezenţei pe calendarul zilei, fiecare copil îşi alege 
un ecuson cu un nr. de la 1 la 4 şi îl pune in piept.(aceste ecusoane sunt pregătite în aşa fel încât să fie un 
număr egal din fiecare cifră, in vederea constituirii grupurilor de lucru). Metoda de formare a grupurilor 
poate fi oricare alta, dar ţinând cont de omogenizarea acestora. La întâlnirea de dimineaţă, se anunţă 
activitatea zilei. ”Hora anotimpurilor”. Pentru început se împart copiii in 4 grupuri, după numărul pe care-
l au in piept. Astfel cei care au numărul 1 vor forma echipa –primăvara, 2-vara, 3-toamna, 4-iarna. 
Materialele necesare se intuiesc la sectoarele “bibliotecă”şi“artă”. În grupă vor fi 4 mese, respectiv câte una 
pentru fiecare grup/anotimp. La semnalul educatoarei copiii îşi vor alege imaginile reprezentative pentru 
anotimpul la care urmează să lucreze (patrate colorate, imagini, cuvinte ..), le vor aduce la masa care are 
numărul lor de pe ecuson şi încep activitatea; ( unii decupează patratele colorate corespunzător anotimpului 
(10 bucăţi); alţii decupează etichetele cu denumirea anotimpului şi a lunilor aferente sau taie pe contur 
imagini şi evenimente sugestive anotimpului. 

 În tot acest timp copiii colaborează, se ajută, întreabă, iar educatoarea intervine unde este cazul. Se 
poate pune un fond muzical. Când educatoarea constată că toate grupele au reuşit să-şi selecteze şi să-şi 
pregătească materialele, opreşte munca pe grupuri, organizează un joc de mişcare/tranziţie şi se trece la 
activitatea frontala -construirea piramidei- conform cerinţelor. Copiii sunt deja familiarizaţi cu această 
metoda de lucru din activităţile anterioare. Educatoarea enunţă, pe rând, sarcinile (dacă este cazul 
demonstrează la flanelograf): 

 - aşezaţi în partea de sus şi la mijlocul foii albe singurul patrat de aceeaşi culoare. Ex. primăvara 
aşează patratul cu nuanţa cea mai deschisă de verde; vara-patratul galben; toamna-patratul maro; iarna-
patratul albastru (Fig. 1)  

 - aşezaţi unul langă altul cele două patrate de aceeaşi nuanţă, cu laturile in mijlocul laturii de jos a 
primului patrat.(Fig.2). 

 - continuaţi astfel până formaţi o piramida cu 4 trepte, fiind atenţi la culoarea patratelor.  
Fiecare şir de patrate să fie de aceeaşi culoare.(Fig.3 si 4). 

 
 În momentul când toate 4 grupurile au lipit patratele piramidei, se cântă un cantec, se recită o poezie 

apoi completăm conţinutul patratelor, astfel:  
 - în patratul de sus lipim cuvantul ce denumeşte anotimpul. ex: IARNA. În următoarele doua lipim 

imagini cu tot atâtea evenimente caracteristice anotimpului la care lucram; ex.”Naşterea lui Iisus” şi “Moş 
Crăciun”. Următorul nivel al piramidei se va completa, de la stanga la dreapta, cu lunile aferente; ex: 
decembrie ,ianuarie, februarie. Nivelul inferior al piramidei va ilustra imagini caracteristice anotimpului, 
iar in ultimul patratat, din dreapta, se va semna echipa de lucru. 



 

 

 
Fig.5 Piramida completată a anotimpului iarna 
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 Pe tot parcursul acestei activităţi vom spune ghicitori, vom canta, vom dramatiza scurte scene din 
poveşti, potrivite unui anotimp etc. Piramidele construite le vom aşeza la expozitie iar apoi fiecare copil işi 
va confecţiona propria piramidaă cu anotimpul preferat.  

Cu piramidele formate se pot efectua exerciţii, precum:aşezaţi în perechi piramida anotimpului cel 
mai rece cu anotimpul cel mai cald; anotimpul când natura se trezeşte la viaţă cu anotimpul hibernarii etc.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DOBRIN MARIA MIHAELA 
GRĂDINIȚA ZÂNA FLORILOR,BUCUREȘTI, SECTOR 6 

 
Evaluarea iniţială stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii unui anumit 

program, aceasta constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare, deoarece oferă 
educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil.  

Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 
secvenţe a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, 
grup de lecţii, lecţie), fiind realizată:  

• pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza asimilării noilor conţinuturi 
şi formarea altor competenţe;  

• pentru detectarea potenţialului de instruire, potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de 
educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului;  

• pentru stabilirea unui punct ,,de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 
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 am realizat-o prin aplicarea de probe orale și practice, probe ce au fost aplicate atât în 
activităţile de grup cât şi individual şi frontal. 

 Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul a trei săptămâni la început de an școlar, la 
grupa mare, acestea fiind aplicate unui număr de 18 copii, 8 copii fiind absenți pe tot parcursul celor trei 
săptămâni. Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil 
şi putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activităţii instuctiv-educative. Menţionez 
că am avut în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală a copiilor de vârstă preșcolară şi de aceea 
activităţile au fost prezentate şi desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesizeze efortul 
intelectual, ci să se simtă motivaţi în realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să 
respect particularităţile de vârstă şi individuale, motiv pentru care m-am raportat la fiecare copil în parte şi 
nu l-am raportat pe el la colectiv. Datorită particularităților de vârstă și individuale ale preșcolarilor, s-a 
urmărit stabilirea unor obiective și mijloace de realizare care să dea posibilitatea prognosticării și 
diagnosticării cât mai corecte a interpretării rezultatelor. Prin evaluările inițiale am urmărit progresul sau 
regresul acestora în comparație cu rezultatele obținute anterior la evaluarea finală a grupei mijlocii , dar și 
compararea acestora cu rezultatele pe care le vor dobândi ulterior. Pe parcursul evaluării s-a realizat: 

• Observarea copiilor în timpul diferitelor activități; 
• Dialogul cu preșcolarii și părinții; 
• Studiul produselor activității; 
• Fișe de lucru individuale; 
• Probe orale, scrise, practice, chestionare; 
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. 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
ÎNV. DOBRIȚA TĂNȚICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRJEȘTII DE SUS 
 
 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. 

  
 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. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA GRUPA MICĂ. 
COMPETENȚELE STABILITE ȘI PROBELE APLICATE PE DOMENII DE 

DEZVOLTARE. 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. DOBROSAVLEVICI NEGHIȚA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF.STELIAN” 

LOC. MOLDOVA NOUĂ, JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 
 Evaluarea inițială la grupa mică vizează, în primul rând, observarea capacității de integrare în grup 

și de relaționare cu educatoarea și cu ceilalți copii, precum și observarea comportamentului copiilor la 
primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. 

 Competențele stabilite pentru evaluarea inițială au urmărit nivelul la care se află copiii la intrarea în 
grădiniță, în ceea ce privește: 

●Dezvoltarea intelectuală – exprimare, cunoștințe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoștințe 
ce permit întelegerea pozițiilor spațiale, cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simțurilor 
(gust, văz, auz). 

●Dezvoltarea fizică – înaltime, greutate, echilibru, indica diferite părți ale corpului, execută mișcări 
simple la comandă. 

●Dezvoltare artistică – ține creionul, desenează linii (chiar și mâzgălituri), colorează, cantă. 
●Dezvoltare socio-emoțională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viată al grădiniței, 

participarea, stabilitatea și autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistența la efort. 
 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta mică și de 

faptul că grupa este formată din 25 copii de doi-trei ani, deci nu au încă cunoștințe, pricepri și deprinderi 
specifice. De aceea s-a urmărit în primul rând cunoașterea mediului din care provin copiii pentru a stabili 
gradul de dezvoltare la care s-a ajuns în familie și pentru a crea acea legătură atât de importantă (mai ales 
în acest moment de debut) între grădiniță și familie. 

 Pentru a aduna cat mai multe informatii despre copii, evaluarea s-a desfasurat pe doua paliere: 
1.Chestionar pentru parinti ,,Prima zi de grădiniță”– prin care s-au cules date despre părinti și 

copii văzuti prin ochii acestora in mediul familial, social, precum și cunoasterea așteptărilor pe care le au 
părinții de la mediul educațional din grădiniță. Centralizând și analizând datele in urma aplicarii 
chestionarului am realizat doua tablouri: 

2.Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădinița: probe orale, practice, observarea 
comportamentului în timpul activităților, dialogul cu copiii, și mai puțin utilizate au fost probele scrise și 
studiul produselor activității. 

 Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul a 2 săptamâni ale anului școlar, unui număr 
de 25 copii și comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI A COMUNICARII 
1. Dezoltarea limbajului și a comunicării 
●Comportamente urmărite: 
-discută cu colegii și educatoarea 
-primeste mesaje, îndeplinește instrucțiuni simple; 
-știe să se prezinte; 
-denumește 4-5 jucării și formulează o propoziție simplă despre o jucărie denumită; 
-răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune. 
●Probe aplicate 
ADP-,Bine ați venit la grădiniță!” 
ALA-Biblioteca-,,Spune-i păpușii cum te cheamă” 
ADE-Domeniul limbă și comunicare-,,Spune ceva despre jucăria ta!” 
 -,,Ascultă și repetă ce spun eu!”- joc exercițiu 

  



 

 

II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ 
1. Dezvoltare socială 
●Comportamente urmărite: 
-manifestă un comportament civilizat în relațiile cu cei din jur; utilizează formulele ”Te rog “și 

“Mulțumesc”; 
-încearcă să se autoservească în situații simple care impun acest lucru ; 
-reușește să aștepte într-o situație dată; 
-se joacă împreună cu alți copii; 
-știe să salute când vine și când pleacă de la grădiniță. 
●Probe aplicate 
ADP -,,Un băiat și o fetiță merg frumos prin grădiniță”, ,,Cum salut?”, ,,Cum spun mulțumesc?” 
ALA -Joc de rol-,,De-a grădinița (socializare) ”, 
ADE - Domeniul om și societate-,,Copiii la grădiniță”- joc didactic 
 2. Dezvoltare emotională 
●Comportamente urmărite: 
-se prezintă pe sine; 
-răspunde la întrebări privind identitatea personală; 
●Probe aplicate 
ADP - ,,Cine sunt eu, cine ești tu?” 
ALA-Știință - ,,Spune ce face piticul?” 
 -Joc de rol - ,,De-a mama și puiul” 
ADE - Domeniul limbă și comunicare - ,,Ghici, cine a venit la grădiniță?” 
 
III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
1. Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme 
●Comportamente urmărite: 
-observă obiectele din sala de grupă; 
-recunoațte, numește obiectele indicate; 
-separă jucăriile de alte obiecte; 
-construiește după model o figură simplă. 
●Probe aplicate 
ADP - ,,Jucăriile m-au așteptat”, ,,Plimbăm păpușa” 
ALA - Știință - ,,Ce trebuie să faci atunci când...?” 
 -Joc de masă - ,,Alege jucăriile care îti plac cel mai mult!” 
 -Construcții - ,,Ce știi să faci din cuburi?” 
ADE - Domeniul știință - ,,Alege numai jucăriile”, ,,Ce știi să spui despre...?” 
 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii  
●Comportamente urmărite: 
-descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simț; 
-plasează obiecte în diferite poziții spațiale (sus, jos); 
-recunoaște acțiuni ale omului și este capabil să le imite; 
-recunoaște 2 din 3 culori. 
●Probe aplicate 
ADP -,,Te strigă iepurașul!” 
ALA - Știință - ,,Unde este ursulețul? Dar păpușa?”, ,,Ce gust are zahărul, dar lamâia?” 
 -Joc de masă - ,,Așează la locul potrivit!” 
ADE - Domeniul știință-,,Ce are păpușa, ai și tu?”-joc exercițiu 
 
IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ PERSONALĂ 
1. Dezvoltare fizică 
●Comportamente urmărite: 
-își coordonează mișcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile și bate din palme); 
-merge sau aleargă în direcția indicată de educatoare; 



 

 

-poate să stea într-un picior 3 secunde. 
●Probe aplicate 
ADP - ,,Câte unul după mine!”, ,,Batem palmele!” 
ALA - Jocuri distractive - ,,Cine sosește primul?”, ,,Copilași, veniță la mine!”, ,,Aleargă după 

iepuraș!” 
ADE - Domeniul psiho-motric -,,Ne mișcăm și ne jucăm” 
2. Sănătate și igienă personală 
●Comportamente urmărite:  
-respectă regulile de igienă personală și colectivă; 
-recunoaște obiectele de uz personal și cunoaște modul de întrebuințare a acestora. 
●Probe aplicate 
ADP - ,,Mă pregătesc să merg la grădiniță” 
ALA - Joc de rol - ,,Ce îmi place la tine?” 
 -Arta - ,,Batista parfumată”- audiție muzicală 
ADE - Domeniul om și societate - ,,Arată-mi ce știi să faci cu...!” (obiecte de uz personal) - joc 

didactic 
 
V. DOMENIUL CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE 
(Curiozitate și interes. Inițiativă. Persistență în activitate. Creativitate.) 
●Comportamente urmărite: 
- participă la activitățile de învățare și la cele de joc atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de 

ascultător; 
- acompaniază cântecele cu bătăi din palme sau jucării sonore (toba, clopoțel); 
- ascultă cu atenție și interes cântece pentru copii și poate să reproducă corect un cântec simplu 

(înălțimea sunetelor), după modelul educatoarei; 
- poate să țină corect creionul în mână; 
- se ,,joacă” cu plastilina. 
●Probe aplicate 
ADP - ,,Trezește-te când strigăm cucuriguuu!” 
ALA - Știință - ,,Ce culoare are creionul tău?” 
 - Arta - ,,Strângem plastilina în pumn” 
ADE - Domeniul estetic și creativ - ,,Cântă ca mine!”, ,,Ne jucăm cu creionul pe hârtie”  
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. INV. PRIMAR ANGELA DODU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU DUMBRĂVIȚA 

 
 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. 

 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". 

 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 instructiv-educațiv se obține prin îmbinarea diferitelor 
tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

 La începutul anului școlar 2019-2020, preluând clasa pregătitoare am desfășurat perioada de evaluare 
pe parcursul primelor trei săptămâni. În urma probelor de evaluare atât orale cât și scrise la disciplina 
Comunicare în limba română am constatat următoarele: 

Copiii în majoritate au abilităţi de comunicare specifice copiilor de 6-7 ani :  
- sunt capabili să asculte şi să înţeleagă limbajul vorbit;  
-au demonstrat capacitatea de a vorbi coerent şi a comunica eficient cu copiii şi adulţii;  
- utilizeză un vocabular dezvoltat şi progrese în vorbire; 
 - pronunţă partial corect cuvintele;  
 - sunt capabili să folosească un limbaj expresiv; 
 - demonstrează înţelegerea sunetelor limbii sunt conştienţi de conceptul de mesaj scris şi semnificaţia 

lui; 
 - utilizează diferite modalităţi de comunicare grafică: desene, semne, forme,  
Sunt întâlnite mici dificultăţi în ceea ce priveşte utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate, 

recunoaşterea şi numirea sunetelor iniţiale, mediane şi finale, precum şi la identificarea silabelor. 



 

 

 La disciplina Matematică și explorarea mediului am constatat următoarele: 
-eleviii au demonstrat abilitatea de a investiga şi a descoperi;  
-au demonstrat cunoaşterea conceptelor de mărime şi formă;  
-au realizat operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare;  
-au fost capabili să explice fenomene, să facă predicţii, să rezolve probleme; 
- au fost capabili să numească unele caracteristici ale lumii vii (plante şi animale). 
 Am stabilit deasemeni o serie de măsuri care să sprijine elevii aflați la începutul unui ciclu de 

învățământ și care să aducă un spor de eficiență intregii activități de învățare. Între aceste măsuri 
reamintesc: 

-oferirea posibilităţii copiilor de a experimenta; 
-încurajarea jocurilor de construcţii în grupuri mici sau individual pentru a exploata relaţiile spaţiale, 

poziţionarea pieselor; 
-încurajarea utilizării de numere în jocurile simbolice;; 
-crearea de noi oportunităţi pentru activităţi de colaje în care copiii să utilizeze formele geometrice, 

numind formele;  
- propunerea unor probleme simple copiilor şi oferirea posibilităţii de a gasi soluţii; 
-stimularea observării fenomenelor naturale pentru a înţelege relaţiile dintre ele; 
-organizarea unor plimbări şi excursii pentru a observa caracteristicile mediului şi modul în care 

acesta este îngriit. 
-încurajarea conversaţiilor, povestirilor între copii; 
 -propunerea unor jocuri prin care copiii adresează verbal întrebări şi răspund prin limbaj non-verbal; 
 -oferirea unor sarcini de grup care solicită utilizarea unor cuvinte noi, fie pornind de la unele imagini, 

cărţi, materiale, fie valorificînd contexte din activităţi precedente, fie prin exploatarea unor situaţii spontane 
din activitatea zilnică; 

 -aprecierea utilizării de cuvinte noi şi extinderea discuţiilor utilizînd aceste cuvinte; 
 -încurajarea jocurilor lingvistice ale copiilor: combinarea de sunete, silabe ritmice; 
Așadar ,,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). 
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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 (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). 
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. 

În România zilelor noastre, cadrul didactic, aflat într-un sistem în plin proces reformator, trebuie să-
şi dezvolte abilităţi pedagogice şi manageriale complexe, adaptate şi adaptabile la înnoirile crescânde, 
cerute de politicile educaţionale. 

Prima vârstă a omului stă sub semnul jocului, care însă îl fascinează şi pe adult, prin frumuseţe şi 
libertate. Vocaţia pentru joc desăvârşeste condiţia omului de făuritor şi înţelept, probându-i imaginaţia şi 
spiritual creator. 

Tocmai de aceea, jocul didactic ar putea fi soluţia practică a unei lecţii reuşite, o metodă de a îmbina 
utilul cu plăcutul, de a-i dezmorţi (la propriu şi la figurat) pe copii, de a dinamiza ora şi de a preda, a 
consolida sau a evalua performanţele şcolare ale elevilor într-o manieră mai puţin plictisitoare. 

Plecând de la premisa ştiută că un copil mai întâi vorbeşte, apoi citeşte (vorbirea precede citirea şi 
scrierea, sunetul precede semnul lingvistic), familia, grădiniţa, şcoala, mediul social în care copilul 
trăieşte, pot avea influenţe pozitive sau negative asupra vorbirii copilului. Este imperios necesar în acest 
sens, ca şi prin joc, să formăm şi să îmbogăţim vocabularul copiilor, să se exprime corect şi fluent, să 
conştientizeze sensul cuvintelor pentru a le folosi în noi enunţuri.  

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, 
tehnică, morală, fizică a copilului.Incorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un 
caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi 
bucurie,de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii.  

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează , precizează şi chiar 
verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează 
capacităţile creatoare ale acestora.  

 Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice 
semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de 
conţinutul lecţiei. Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care 
sunt subordonate scopului activităţii de predare-evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă. 
 Modalităţile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 
didactice: 

 după obiectivele prioritare:  
 jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tactile), jocuri de observare, jocuri de dezvoltare a 

limbajului, jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive; 
 după conţinutul instruirii : 
 jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sportive, jocuri literare/lingvistice; 
 după formă de exprimare : 
 jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de sensibilizare, jocuri conceptuale, jocuri-ghicitori, 

jocuri de cuvinte încrucişate; 
 după resursele folosite : 
 jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări,jocuri pe bază de fişe individuale, jocuri 

pe calculator; 
 după regulile instituite : 
 jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, jocuri cu reguli inventate, jocuri spontane, jocuri 

protocolare; 
 după competenţele psihologice stimulate: 
 jocuri de mişcare, jocuri de observaţie, jocuri de imaginaţie, jocuri de atenţie, jocuri de memorie, 

jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie. 
 Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a acţiona 

creativ, pentru a cunoaşte strategiile jocului care sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă 



 

 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, răbdarea, îndrăzneala, etc. Folosirea jocului didactic ca 
activitate de completare cu întreaga clasă,aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai 
atractiv. Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive: conţinuturi, sarcina didactică, regulile 
jocului, acţiunea de joc. 

 Prima latură -conţinuturi- este constituit din cunoştinţele anterioare ale copiilor însuşite în cadrul 
activităţilor comune cu întrega clasă. 

 Cea de a doua componentă a jocului -sarcina didactică- poate să apară sub forma unei probleme 
de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie, ghicire. 

 Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită sarcinilor 
didactice pe care le au de rezolvat,de fiecare dată altele.  

 A treia latură -regulile jocului- decurge din însăşi denumirea ei. 
 Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să resolve problema 

respectivă.Totodată regulile îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 
 Ultima latură -acţiunea de joc- cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire, întrecere şi fac 

ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă pentru elevi. 
 După obiectivele urmărite, jocul este folosit în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar după tipul 

lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, recuperare a 
cunoştinţelor. Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul potenţial 
psihic, să-şi cultive iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare şi de echipă. Jocul 
didactic nu poate fi desfăşurat la întâmplare, în aplicarea lui trebuie să se ia în considerare următoarele 
condiţii: 

 jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei; 
 să fie pregătit de învăţător în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit; 
 să fie variat, atractiv,să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare;  
 să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală; 
 să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor; 
 să antreneze toţi copiii în activitatea de joc; 
 să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul 

lecţiei desfăşurate; 
 să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă; 
 după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntâmpina rămâneri în 

urmă la învăţătură; 
 să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile intelectuale 

ale elevilor; 
 activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei; 
 să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise;  
 să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile didactice având caracter progresiv; 
 indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie conştientizate de către 

elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate; 
 activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulator şi dinamic; 
 să nu se facă abuz de joc,încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca atare;  
 să nu fie prea uşoare, nici prea grele. 
 Prin joc, copilul îşi îmbogăţeşte viaţa afectivă şi, în acelaşi timp, dobândeşte în mod progresiv 

capacitatea de a-şi stăpâni emoţiile. El învaţă să reacţioneze sincer, pozitiv sau negativ, faşă de ceea ce este 
bun, frumos, moral şi faţă de ceea ce e rău, imoral. Copilul găseşte cea mai eficientă recompensă în însuşi 
faptul de a se juca. Latura voliţională este intens solicitată în joc. În acest sens jocul cu reguli devine o 
metodă de maximă eficienţă. Dacă jocul ,,De-a ostaşii” cere să nu se vorbească spre a nu fi auzit de duşman, 
copilul ,,găseşte” resursele unei tăceri prelungite, ceea ce în alte situaţii îi este greu de realizat. 

 Eficienţa jocului depinde de cele mai multe ori de felul în care învăţătorul ştie să asigure o 
concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca 
mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri. Pentru ca jocul să 
devină un mijloc de activizare a elevilor trebuie să conţină măcar unul din elementele de joc. Cele mai des 



 

 

folosite sunt: mişcarea, ghicirea, aşteptarea, întrecerea, surpriza etc. Într-un joc pot fi folosite mai multe 
elemente, dar nu pot lipsi cu desăvârşire, deoarece sarcina didactică rezolvată fără un asemenea element nu 
mai este joc. 

 Jocul didactic este o metodă modernă, care activizează şi dinamizează colectivul de elevi, îi 
regrupează, anulând monotona ordine din bănci, îi solicită să colaboreze şi să dezbată idei, probleme, sarcini 
de lucru. Poate fi aplicat în oricare moment al lecţiei, în funcţie de scopurile urmărite de învăţător. Distractiv 
şi instructiv în egală măsură, jocul didactic le permite elevilor să se cunoască mai bine, să-şi descopere 
calităţi de raportor, de coordonator, de timer, de coechipier etc., să-şi dezvolte spiritul de competiţie şi de 
colegialitate (concurenţă / colaborare). 
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EVALUAREA INITIALA: METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN 
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR DOLETE VIŢA 
COM. JILAVELE, JUD. IALOMIŢA 

 
,,Ceea ce influenţează mai mult învăţarea sunt cunostinţele pe care elevul le posedă la plecare. 

Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă!” 
(Robinson G.F. Ausubel) 
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(formativă) şi 

finală(sumativă).  
 Evaluarea inițială se face la începutul unui program de instruire ,după două săptămâni de 

recapitulare 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 potențialul de învăţare, dar şi unele carențe care 
trebuie completate, corectate sau aspecte care pot fi îmbunătățite. 

Evaluarea continuă sau formativă, constă în verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului instructiv-educativ. 

 Evaluarea sumativă, cumulativă sau finală, se realizează la finalul unei etape de instruire, la finalul 
studierii unei teme, al unui capitol și, periodic, la sfârșitul semestrelor, al anului școlar, al ciclului de 
școlarizare prin conceperea unor subiecte cuprinzătoare care să acopere întreaga arie tematică abordată.  

Metode și tehnici de evaluare:  
 -Traditionale: 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. 

Metoda principală de evaluare inițială o constituie testul scris. Dar la începutul clasei pregătitoare sau 
a clasei I este recomandabil să se folosească evaluarea orală, elevii acestor clase nefiind capabili să citească 
suficient de bine pentru a putea fi evaluați exclusiv în scris.  

Există și dezavantaje ale evaluării inițiale, deoarece aceasta nu permite o apreciere globală a 
performanțelor elevului și nici realizarea unei ierarhii. Tocmai de aceea, evaluarea inițială nu își propune 
aprecierea performanțelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor. 

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.  

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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IMPORTANŢA EVALUǍRII INIŢIALE 
 

DOMNIŢEANU AURELIA 
ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR.18, GALAŢI 

 
„De cum intrãm în şcoalã, cineva ne verificã, ne povãţuieşte , ne mângâie pe creştet. Degetul ridicat, 

creionul roşu şi carnetul de note sunt însemne ale acestor preocupãri” 
 (Constantin Cucoş, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice) 
 Evaluarea , alãturi de predare şi învãţare, e unul dintre factorii decisivi ai procesului educaţional. 

Ĭnvãţãmântul gimnazial pune preţ mare pe aceastã componentã, pentru cã ciclul gimnazial are parte de douã 
Evaluãri Naţionale, cea de la clasa a VIII-a fiind hotãrâtoare pentru etapa urmãtoare, cea licealã. 

 Pentru a orienta procesul de învãţare, în ultimii ani profesorii au primit recomandarea de a aplica 
teste iniţiale. La disciplina limba şi literatura românã, disciplinã de examen, utilitatea acestora este de 
netãgãduit. 

 Aşadar, evaluarea iniţialã se desfãşoarã la începutul unui ciclu de învãţãmânt, în cazul nostru la 
începutul clasei a V-a şi are rol predictiv, urmãrind prognozarea gradului în care elevii vor putea sã rãspundã 
pe viitor activitãţilor de învãţare necesare parcurgerii programei şcolare.Aceasta are funcţie diagnosticã, 
adicã va oferi informaţii în legãturã cu nivelul performanţelor evaluaţilor într-un anumit moment. 

 Este cunoscut faptul cã trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial este una destul de dificilã pentru 
majoritatea elevilor. Unul dintre factorii ce fac aceastã schimbare sã fie mai grea este trecerea de la 
calificative la note. Primul impact al elevilor cu notele se va face tocmai în contextul evaluãrii iniţiale şi 
atunci aceasta capãtã şi o laturã psihilogicã care îi creşte importanţa. De aici derivã atenţia sporitã pe care 
un cadru didactic trebuie sã o acorde acestei evaluãri. Aceasta trebuie sã fie anticipatã de câteva ore de 
recapitulare iniţialã, în care profesorul sã observe cunoştinţele anterioare ale elevilor, modul lor de lucru şi 
sã realizeze o evaluare cu itemi diferiţi, încercând pe cât posibil evitarea subiectivitãţii. 

 Funcţia predictivã a acestui tip de evaluare va face ca profesorul sã poatã face predicţii asupra 
performanţelor ulterioare, anticipând , probabilistic, nivelul şi calitatea performanţelor pe care elevii le-ar 
putea obţine în etapele viitoare de formare. De asemenea, aceastã evaluare contribuie la anticiparea 
viitoarelor acţiuni didactice ale profesorului, destinate ameliorãrii şi optimizãrii activitãţii de învãţãre.  

 Disciplina limba şi literatura românã este una foarte complexã, incluzând comunicarea oralã, cea 
scrisã, lecturã, ortografie, vocabular, morfologie, sintaxã, redactare de texte. In aceste condiţii şi evaluarea 
iniţialã se va putea desfãşura în mai multe etape. Pentru componenta de comunicare oralã profesorul poate 
aplica metoda tradiţionalã a probei orale sau poate îmbina aceastã metodã cu unele de datã mai recentã, 
cum ar fi interviul sau jocul de rol. 

 Celelalte competenţe ale elevului pot fi diagnosticate şi observate prin probele scrise clasice sau cele 
moderne(proiectul, portofoliul). Timpul alocat însã acestui tip de evaluare face ca majoritatea profesorilor 
sã prefere evaluãrile scrise clasice. 

 In evaluãrile iniţiale scrise profesorii îmbinã itemii obiectivi şi cei semiobiectivi cu cei 
subiectivi.Itemii obiectivi au o fidelitate ridicatã şi permit evaluarea unor arii mari de conţinuturi, însã nu 
pot diagnostica componenta de redactare. Profesorul are de ales între itemii cu alegere dualã sau multiplã 
şi itemii de tip pereche. Aceştia se preteazã foarte bine la evaluarea noţiunilor de vocabular şi foneticã , dar 
şi la cele de morfologie sau sintaxã . 

 Itemii semiobiectivi sunt folosiţi la evaluarea iniţialã în special la înţelegerea unui text la prima 
vedere, la argumentarea unor puncte de vedere, la utilizarea unor noţiuni de gramaticã sau ortografie în 
contextul cerut. 

 Iar itemii subiectivi sunt folosiţi în special la evaluarea competenţei de redactare ce nu lipseşte de la 
Evaluarea Naţionalã, cea de la clasa a VIII-a incluzând douã compuneri. 

 Evaluare iniţialã este urmatã de o interpretare şi un plan de mãsuri, mai ales dacã vorbim de începutul 
unui ciclu de studii.Aşadar, evaluarea iniţialã oferã profesorului o imagine clarã a situaţiei de la la clasã şi 
în urma acesteia cadrul didactic îşi poate planifica şi adapta demersul pedagogic. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: DOMUȚA-CÂMPEAN MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VIOREL SĂLĂGEAN”BELTIUG SATU MARE 
 

 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 multa grija. 

 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. 

 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 . 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 si dificultati de invatare  

 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. 

 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. 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 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 
pentru mine.  

 In 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. 



 

 

SPECIFICUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

AUREL DOOGARU 
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO 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 Brunswic). 

 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. 

 Caracteristicile evaluării inițiale: 
Principiul temporalității: 
− se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 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 pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
Obiectul evaluarii: 
− 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. 

Functii indeplinite: 
− funcţie diagnostică; 
− funcţie prognostică 
Modalitati de realizare: 
− harta conceptuală; 
− investigaţia; 
− chestionarul; 
− testele. 
Avantajele: 
− 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: 
− 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: 
− nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, ci cunoaşterea 

potenţialului de învăţare al acestora, ale resurselor lor cognitive şi noncognitive ”necesare integrării în 
activitatea care urmează”. 

 
 
 
 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR, DANA VANGHELIE 
 
 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. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie 
şi instruiţi-l în consecinţă. (R. Ausubel) 

 
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui demers instructiv-educativ, având rolul de 

stabilire a nivelului de pregătire deţinut de către elevi până în acel moment. Performanţele elevilor în 
perioada precedentă reprezintă primele informaţii referitoare la capacitatea lor generală de învăţare. 

Având o dublă funcţie, de diagnoză şi de prognoză, evaluarea iniţială este necesară pentru stabilirea 
strategiei ce urmează a fi adoptată de către profesor. 

 Debutul şcolar reprezintă un moment foarte important pentru viitoarea evoluţie a copilului. 
Trecerea bruscă de la jocurile copilăriei la activităţile şcolare poate fi uneori traumatizantă pentru copil. 
Primul contact cu şcoala trebuie să fie natural şi plăcut, succesul şcolar depinzând foarte mult de echilibrul 
emoţional al copilului. 

 Clasa pregătitoare asigură trecerea gradată de la educaţia timpurie făcută în familie sau grădiniţă 
la cea iniţială, realizată în primii ani de şcoală. Prin specificul ei, ea urmăreşte adaptarea copilului la mediul 
şcolar. Accentul se pune nu numai pe dezvoltarea cognitivă sau a limbajului şi comunicării (competenţe 
academice urmărite în mod tradiţional), ci şi pe dezvoltarea capacităţilor, a atitudinilor ce ţin de dezvoltarea 
socio-emoţională (identificarera şi gestionarea propriilor emoţii, dar şi ale altora, colaborarea, toleranţa), 
dezvoltarea fizică (motricitate fină şi grosieră, cunoaşterea propriului corp, orientare spaţială, alimentaţie 
sănătoasă) sau a atitudinilor şi capacităţilor în învăţare (interes, iniţiativă, perseverenţă). 

 La clasa pregătitoare, evaluarea iniţială se realizează în primele 2-3 săptamâni de şcoală, în scopul 
cunoaşterii psiho-pedagogice a copiilor. 

În efectuarea evaluării se constată trei etape: 
a) obţinerea/colectarea de informaţii; 
b) analizarea acestora; 
c) adoptarea deciziilor. 
Pentru obţinerea informaţiilor sunt folosite în mod special metodele complementare (observaţia, 

analiza produselor activităţii elevilor). Acestora li se adaugă chestionarele orale şi probele practice.  
De asemenea, în scopul realizării unei fişe de caracterizare psiho-pedagogică, se pot aplica probe de 

cunoaştere a orientării spaţio-temporale, a nivelului de dezvoltare a atenţiei, a imaginaţiei, a gradului de 
abstractizare şi generalizare. Pentru cunoaşterea climatului şi a relaţiilor familiale, se aplică proba copacului 
şi cea a familiei, precum şi chestionare adresate direct părinţilor sau tutorilor. 

Dezvoltarea cognitivă se verifică prin intermediul probelor ce vizează recunoaşterea sunetului iniţial 
într-un cuvânt, a literelor mari de tipar, a cunoştinţelor de bază despre mediul înconjurător (animale 
domestice/sălbatice, anotimpuri), precum şi cunoaşterea numerelor 0-10. 

Un rol important trebuie acordat dezvoltării socio-emoţionale şi deprinderilor de autoservire. Un copil 
echilibrat, independent, se va putea integra mult mai uşor în colectiv şi va avea mult mai mult curaj să 
exploreze noile domenii de studiu. 

Evaluarea se realizează în contexte variate: jocuri, exerciţii practice, activităţi colective în sala de 
clasă sau curtea şcolii, fără ca elevii să ştie că sunt observaţi. Informaţiile sunt colectate în mod obiectiv, 
neurmărindu-se o ierarhizare a copiilor. 

Rezultatele astfel obţinute sunt redactate şi analizate de către profesor (fără a fi comunicate părinţilor), 
pentru a şti de unde începe procesul de formare a elevului. Ele servesc ca punct de plecare pentru întocmirea 
planificării calendaristice şi a strategiilor ce urmează a fi folosite la clasă. Ideal ar fi ca acest demers să se 
realizeze în cadrul unor întâlniri cu toţi profesorii ce predau la clasa respectivă, în vederea stabilirii unei 
strategii comune. De asemenea, este important ca elevilor să li se comunice aşteptările pe care profesorii le 
au de la ei. 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: 
 Ghid metodologic de evaluare a copiilor din clasa pregătitoare 
 Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, Bucureşti, 

2006 
 Iucu, Romiţă B., Manolescu, M., Pedagogie, Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie Bolintineanu”, 

2001 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 
 

PROF. DANCIU RODICA 
 
Evaluarea în învățământul profesional și tehnic,se centrează pe competențe. Scopul general al 

evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. 
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.  

În învățământul profesional și tehnic performanțele elevilor pentru fiecare disciplină, respectiv modul 
de specialitate, sunt apreciate cu note de la 10 la 1. Acestea sunt apreciate drept performanță insuficientă, 
pentru note de la 1 la 4, suficientă, pentru note de la 5 la 6, bună, pentru note de 7 și 8, foarte bună, pentru 
note de 9 și 10. Înregistarea notelor este obligatorie. Cadrele didactice înscriu nota acordată în catalogul 
clasei, în rubrica corespunzătoare disciplinei/modulului menționând data acordării. Nota și data la care a 
fost acordată este scrisă și în carnetul de note al elevului. Datele privind performanțele şcolare ale elevilor, 



 

 

pentru întreaga perioadă de şcolarizare, se regăsesc în cataloage, în registrul matricol și în registrele speciale 
privind eliberarea certificatelor. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROFESOR DANCU MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA, JUD. CONSTANȚA 
 
Evaluarea didactică este un element important în procesul de învățământ, alături de predare și 

învățare. Evaluarea didactică este un proces psihopedagogic complex, ce se bazează pe operații de 
măsurare, apreciere și notare a rezultatelor ce decurg din activitatea instructiv-educativă, prin raportarea 
acestora la anumite condiții stabilite anterior. 

O formă importantă a evaluării, în funcție de momentul realizării acesteia, o constituie evaluarea 
inițială, care poate avea loc atunci când: 

  un cadru didactic preia pentru prima dată un colectiv de elevi; 
  la începutul unui ciclu de învățământ; 
  la începutul unui an școlar; 
  la începutul unui semestru; 
  la începutul unui program de instruire; 
  la începutul unei unități de învățare.  
Scopul evaluărilor inițiale sau predictive este stabilirea nivelului de pregătire al elevilor la un anumit 

moment, prin identificarea cunoștințelor , abilităților și aptitudinilor specifice unei discipline și considerate 
concepte/conținuturi ancoră, din programele școlare anterioare, în vederea formării/dezvoltării 
competențelor propuse pentru etapa următoare. 

Pentru cadrul didactic, aceste testări inițiale reprezintă un punct de plecare pentru proiectarea 
activității viitoare, a întregului demers didactic, prin raportarea continuă a rezultatelor la obiectivele 
învățării. Deci, aceste evaluări ghidează planificarea activităților ce vor avea loc, din perspectiva adaptării 
acestora la posibilitățile elevilor (inclusiv, dacă este cazul, a inițierii unor programe de remediere). 
Evaluarea inițială este necesară și pentru fixarea modalităților de intervenție care se impun.  

Pentru elev, evaluarea inițială reprezintă modalitatea prin care acesta conștientizează propriul 
potențial de învățare și știe ce aspecte ar trebui completate sau îmbunătățite. 

Funcțiile principale ale evaluărilor inițiale/predictive sunt următoarele: 
- diagnostică, pentru identificarea condițiilor inițiale în care se află elevii în termeni de cunoștințe, 

abilități și aptitudini (se depistează lacune și/sau elemente greșite, incomplete sau insuficiente); 
- prognostică, pentru aprecierea aptitudinilor elevilor solicitate în activitățile ulterioare și adaptarea 

metodelor de lucru la nivelul de formare/dezvoltare a competențelor specifice. 
Pentru proiectarea unei probe de evaluare inițială/predictivă trebuie respectați 
următorii pași: 
 Selectarea conceptelor/conținuturilor ancoră; 
 Stabilirea competențelor de evaluat; 
 Proiectarea matricei de specificații (corelația dintre nivelurile cognitive specificate în itemii 

testului și ponderea elementelor de conținut); 
 Elaborarea itemilor; 
 Construirea testului; 
 Elaborarea schemei de evaluare/de notare. 
În urma evaluărilor inițiale, cadrul didactic realizează o analiză (SWOT) a rezultatelor obținute, 

identificând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. De asemenea, se formează 
concluziile în urma evaluării, subliniindu-se atât greșelile tipice, cât și măsurile ameliorative. 



 

 

THE IMPORTANCE OF INITIAL EVALUATION 
 

PROF. CRISTINA DĂNGULEA 
COLEGIUL NAȚIONAL SAMUIL VULCAN, BEIUȘ 

 
According to researchers in the field of foreign languages learning a language proficiency 

assessment should be documented at least annually for English language learners to determine progress.  
When it comes to a group of students who get together for the first time, the initial assessment of their 

language skills is mandatory for the teacher, in order to establish a future plan and schedule, to place 
students in a particular course or level. Formal assessment includes written examinations which often result 
in a grade, which is used by the teacher as an orienting tool towards future action. 

Here is a sample of initial assessment test used as a placement test for a group of students in the 5th 
grade, followed by the key to the evaluation items. The results of the test were analysed and they have 
provided essential information to establish the level of the group and to choose the most suitable textbook 
to be used during the English classes. 

PARTEA I__________________________________________________60 de puncte 
 
1. Answer the following questions: (15 points) 
1) What’s your name? _____________________________________________________ 
2) How old are you? ______________________________________________________ 
3) Where do you live? _____________________________________________________ 
4) What’s your favourite season? Why? _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5) Who your best friend?_______________________________________________ 

 

2. Put the words in the correct order to form sentences: (10 points) 
 Ex.: is/ Tom/a book/reading/now – Tom is reading a book now. 
1. watching/Jane/is/TV/at the moment - _______________________________________________ 
2. you / your homework/doing/are/?/today - ____________________________________________ 
3. not / I/listening/ am/ to music/now. - ________________________________________________  
4. classroom/ We/ the/ not/ in/ may/ football/ play _______________________________________ 
5. cage/ because/ You/ not/ open/ the/ bird/ the/ may/ will/ fly _____________________________ 
 
3. Write the Present Continuous of the verbs in brackets (5x2p=10p): 

 Example: My sister (watch) is watching TV. 

a) The girl _________________________(write) the homework. 
b) They __________________________(listen) to a new CD. 
c) Tim and Mark ______________________ (play) together. 
d) My sister ________________________ (watch) TV. 
e) The children _______________________ (not/ play) football now. 

  

4. Write the negative forms (5x2p=10p): 

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 - ___________________________________  
5. Translate the following sentences (5x3p=15p): 

a) My sister played tennis last week – ___________________________________________ 

b) The children are learning a new song - ________________________________________ 

c) Our classroom is very clean - ________________________________________________ 

d) I will go to church tomorrow - _______________________________________________ 

e) Tim always drinks coffee in the morning - _____________________________________ 

 

PARTEA II____________________________________________________________30 de 
puncte 

 
Write a dialogue between two people (10 lines). 
Choose an interesting topic of discussion. 
+ 10 points BONUS 
 
KEY TO THE TEST 
 
PARTEA I (60 de puncte) 
 
Answer the questions:5 x 2p=10 points 
 5 points for correct grammar structures and connectors 
 5 points for the use of appropriate vocabulary 
1. Put the words in the correct order to form sentences: (10 points) 
1. Jane is watching TV at the moment. 
2. Are you doing your homework today? 
3. I am not listening to music now. 
4. We may not play football in the classroom. 
5. You may not open the cage because tha bird will fly. 
 
2. Write the Present Continuous of the verbs in brackets (5x2p=10p): 
a) is writing 
b) is listening 
c) are playing 
d) is watching 
e) aren’t playing 
 
3. Write the negative forms (5x2p=10p): 
a) don’t speak 
b) doesn’t play 
c) don’t help 



 

 

d) don’t watch 
e) don’t eat 
4. Translate the following sentences (5x3p=15p): 
a) Sora mea a jucat tenis saptamana trecuta. 
b) Copiii invata un cantec nou. 
c) Clasa noastra este foarte curata. 
d) Voi merge la biserica maine. 
e) Tim bea mereu cafea dimineata. 
 
PARTEA a II-a (30 de puncte) 
 
Intelegere scris A1 - A2 
 4 points for appropriately beginning and ending a conversation:  
 2 points the beginning: Hello! Hi!  
 2 points the ending: Good bye, bye-bye! 
 6 points for correct grammar structures and connectors  
 5 points for the use of appropriate vocabulary  
 10 points for covering the aspects demanded by the task  
 3 points for a balanced structure (greeting/introduction, content, conclusion)  
 2 points for the general impression 
 

http://engleza-fse.edu.ro/?q=category/competenta/a2/intelegere-scris
http://engleza-fse.edu.ro/?q=category/competenta/a2


 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUȘENI 
PROF INV PRIMAR DANILIUC-GIURGIU GABRIELA-MIHAELA 

 
 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. 
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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. Cunoașterea 
rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe elevi mai conștienți și  

 îi motivează să se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. Esența evaluării 
este cunoașterea efectelor acțiuniidesfășurate, pentru ca apoiactivitatea să poată fi ameliorată și 
perfecționată în timp. 

 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 rezultantul mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile clasei 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, cea inițială în mod special, 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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Motto: „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) 
 
„Educaţia este socializarea metodică a tinerei generaţii.; este acţiunea exercitată de către generaţiile 

adulte asupra celor care nu sunt coapte încă pentru viaţa socială. Ea are ca obiect nu omul aşa cum l-a creat 
natura, ci omul pe care îl vrea societatea, iar ea îl vrea aşa cum îi cere structura sa interioară: pentru a exista, 
orice societate are nevoie de omogenitate, iar educaţia este mijlocul prin care societatea îşi reînnoieşte 
treptat condiţiile propriei sale existenţe, sădind în sufletul copilului „similitudinile esenţiale” care sunt cele 
mai adecvate tipului respectiv de societate. Scopul educaţiei este de a socializa individul biologic prin 
construirea fiinţei sale sociale care să se suprapună celei individuale.” (E.Durkheim, 1980)1 

 Componentă a procesului instructiv-educativ, evaluarea reprezintă ansamblul 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 conţinut, dar 
şi de particularităţile clasei de elevi, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită 
decizie în plan educaţional. 

 În cadrul procesului de învăţământ, evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii : constatativă, 
diagnostică, prognostică, motivaţională. Există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării. Astfel, 
după cantitatea de informaţie verificată, putem discuta despre evaluarea parţială şi globală. Luând în calcul 
criteriul obiectivităţii în notare, identificăm evaluarea obiectivă şi subiectivă. Un alt criteriu îl reprezintă 
sistemul de referinţă privind emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluarea 
criterială şi evaluarea normativă. După agenţii evaluării: evaluarea internă şi externă.  

 Un alt criteriu de clasificare îl reprezintă momentul în care se realizează ; astfel, se pot distinge 
trei forme de evaluare: iniţială; continuă (formativă); finală (sumativă, de bilanţ).  

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.  

Cele mai cunoscute metode de evaluarea sunt: harta conceptuală, investigaţia, testele. 
,,Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu - asta este 

creativitate'', spunea Charles Mingus.  
Harta conceptuală (organizatorul grafic) este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și a 

legăturilor dintre ele. A apărut ca urmare a teoriilor cognitiviste ale lui David Ausubel și, ulterior, a 
cercetărilor lui Joseph D. Novak, începând cu anii '70, la Universitatea Cornell, S.U.A. Novak, prin hărţile 
conceptuale, acordă o importanţă majoră formării de legături între concepte în procesul învăţării.  

Conceperea hărţilor conceptuale se bazează pe temeiul : „învăţarea temeinică a noilor concepte 
depinde de conceptele deja existente în mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea” (Teoria 
lui Ausubel). Esenţa cunoaşterii constă în modul cum se structurează cunoştinţele. Important este nu cât 
cunoşti, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate.  



 

 

Investigaţia, „metodă de lucru ce constă în căutarea de informaţii pe o temă dată, în descoperirea a 
ceva nou sau în folosirea competenţelor în situaţii noi.” (Marilena Pevelescu) Aceasta evaluzeaă mai mult 
procesul decât produsul, desfăşurându-se individul sau în grup.  

 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. 

 În concluzie, putem afirma 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. 
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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 (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 pe 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 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. DEACONESCU CAMELIA 

 
Evaluarea realizată în interiorul sistemului educaţional, la nivelul procesului, generează informaţii 

care au o funcţie autoreglatoare prin creşterea eficienţei instruirii. Evaluarea rezultatelor şcolare furnizează 
datele necesare în vederea adoptării celor mai bune decizii educaţionale, apreciază măsura în care 
rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu obiectivele educaţionale propuse, vizează totalitatea proceselor 
şi a produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi. 

Multă vreme structura procesului de învăţământ a fost concepută pe două componente: predarea - 
realizată de către profesor şi evaluarea - desfăşurată la nivelul elevului, evaluarea didactică fiind privită ca 
externă şi ulterioară procesului de predare-învăţare. În momentul de faţă, locul evaluării este reconsiderat, 
aceasta devenind parte integrantă a procesului instructive-educativ.  

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 ; 
Deontologia evaluării se raportează la un set de valori esenţiale, dintre care amintim valorile 

importante pentru evaluator: diferenţierea diferitelor tipuri de rezultate ale învăţării, asocierea acestora cu 
indicatori cantitativi sau calitativi, posibilităţile sau dificultăţile de interpretare a rezultatelor procesului 
evaluativ etc. 

Din perspectiva celui evaluat, valorile considerate importante sunt recunoaşterea efortului investit în 
pregătirea pentru examen, identificarea poziţiei pe care o ocupă într-o ierarhie, modalităţile prin care 
rezultatele procesului evaluativ reflectă aspiraţiile celui evaluat. 

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 ajuratoare la răspunsul așteptat ; 
 - clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neîţelegerilor 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 stres 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 lucrări pe grupe.  
 II Metode complementare ( alternative ) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activității și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigație; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; hărțile 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 abilităţile de răspundere individuală. 

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

reușita grupului. 
Există două dimensiuni ale personalităţii profesorului evaluator, ce pot fi puse în legătură cu etica 

procesului evaluativ: dimensiunea profesionalismului, sub aspectul cunoştinţelor şi abilităţilor pe care le 
are in domeniul specialităţii şi în cel al teoriilor şi practicilor evaluative, respectiv dimensiunea atitudinii 
pe care o adoptă în decursul procesului evaluativ. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un mijloc de control al cunoştinţelor sau ca mijloc de 
măsurare obiectivă, ci şi ca o cale de perfecţionare, atât a evaluatului, cât şi a evaluatorului. Evaluarea 
constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, este o ocazie de perfecţionare a mijloacelor 
utilizate în evaluare şi a procesului de predare-învăţare. Evaluarea nu reprezintă o simplă colecţie de date, 
ci trebuie să permită emiterea unor judecăti de valoare după o scară de valori bine definită, în conformitate 
cu realităţile lumii contemporane.  

Proiectarea unor noi strategii de evaluare didactică trebuie să depăşească aprecierile pur constatative 
şi să contureze tehnici de coevaluare, oferind elevilor posibilitatea antrenării în dezvoltarea capacităţii 
autoevaluative, prin integrarea şi încorporarea opiniilor privind nivelul de pregătire proprie şi 
reconsiderarea actului evaluativ. 

Corectitudinea sau incorectitudinea evaluării poate fi privită nu numai sub raportul adevărului sau 
corectitudinii logice, ci şi sub aspect etic. Subiectivismul profesorului este adesea pus în discuţie şi este 
invocat drept cauză a multor dezechilibre ce se produc la nivelul procesului educaţional. Manifestările de 
subiectivism se reflectă în actul evaluării, în criteriile utilizate, în ceea ce numim „ecuaţia personală a 
profesorului”. Este nevoie de aprecierea obiectivă a performanţelor elevilor. Subiectivismul, ţine de natura 
umană şi creează riscul ca niciodată doi evaluatori să nu fie într-un consens perfect în acordarea notelor 
şi/sau punctajelor. În contextul evaluării cu caracter naţional, subiectivitatea procesului persistă deşi se cere 
sporirea gradului de obiectivitate. 

Evaluarea însoţită şi de autoevaluarea rezultatelor obţinute de elevi constituie o parte a procesului de 
predare-învăţare a biologiei. 

În concluzie, putem spune că evaluarea randamentului şcolar este o latură importantă şi dificilă a 
componentelor didacticii speciale a învăţământului biologic. Se impune luarea unor măsuri ameliorative 
privind examinarea, aprecierea şi notarea rezultatelor şcolare pentru reducerea la minimum a riscurilor de 
eroare în evaluarea lor. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN PROCESUL DE PREDARE-INVĂȚARE-EVALUARE 

 
PROFESOR DEACONU ILEANA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BISTRIȚA 
 
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. 

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.  

 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă. 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 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 INITIALĂ LA GEOGRAFIE 
 

PROFESOR DECĂ GINA 
SCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA, JUDETUL DOLJ 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

lacunelor 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 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. 

 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 . 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 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. 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 elevului. 

 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ASUPRA MOTIVAŢIEI ÎN 
ÎNVĂŢARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR DECEAN LIVIA 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 
 
 Procesul de învăţământ integrează o suită de activităţi, între care se disting: predarea, învăţarea, 

evaluarea, etc. Activitatea profesorului - predarea, şi cea a elevului – învăţarea, se obiectivează mereu în 
„interfaţa” conturată de rezultatele obţinute. Această interfaţă cuprinde aşadar informaţia relevantă asupra 
activităţii celor doi agenţi ai activităţii şcolare. 

 Importanţa evaluării didactice în procesul de învăţământ este legitimată de următoarele constatări: 
 a) Actul predării asumă finalităţi obiective, instructive şi formative, iar performanţele elevilor indică 

gradul, măsura în care obiectivele au fost îndeplinite. 
 b) Evaluarea rezultatelor şcolare permite profesorului să restructureze în chip optim demersul 

didactic.  
 c) Acţiunile de evaluare didactică deţin în şcoală o pondere însemnată, până la 40% din munca 

profesorului (I. Radu, 1995).  
 Sintetizând cele de mai sus, rezultă că evaluarea didactică deţine un rol important în procesul de 

învăţământ. Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii 
utile, care să permită luarea unor decizii ulterioare. Ea trebuie concepută ca o cale de perfecţionare ce 
presupune o strategie globală a formării şi constituie un act integrat activităţii pedagogice  

 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
permiselor 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. 

  Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt 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 şi să înţeleagă 
importanţa evaluării. 

 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 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. 

 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. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR DEDU PETRUȚA- IUSTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI - PRAHOVA 

 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o componentă foarte importantă a procesului de 

învățământ. Ea are o funcție esențială în cadrul acestuia determinând întreaga serie de acţiuni legate de 
proiectarea, organizarea, desfășurarea şi controlul întregului proces instructiv-educativ, fiind cea care 
măsoară și apreciază cunoștințele, deprinderile, aptitudinile dobândite de elevi în actul educațional. 
Evaluarea are trei forme: inițială, formativă și sumativă, aflate într-o relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Nu putem spune despre niciuna dintre ele că este mai 
importantă decât celelalte. 

 Evaluarea iniţială - predictivă are funcție de diagnoză și ne ajută să stabilim care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul activităţii, pentru a putea adopta strategia didactică care să corespundă 
realităţii. Ea 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) și 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 oferă, atât profesorului cât și elevului posibilitatea de 
a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și, pe baza informațiilor obținute, se planifică 
demersul didactic următor și programele de recuperare necesare. 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: teste de evaluare, chestionare, probe 
orale, investigația, harta conceptuală, probe practice. De o importanță deosebită este alegerea cu mare 
atenție a itemilor care alcătuiesc evaluarea inițială, oniectivele urmărite trebuie să țină seama de prevederile 
curriculumului, ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, baremul de evaluare 
să fie stabilit pe baza descriptorilor de performanță, să se realizeze o bună analiză a rezultatelor pentru a se 
stabili măsurile ulterioare necesare. Se urmărește cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de 
clasa de elevi : conţinuturi, deprinderi și strategii cognitive – de bază şi de competenţe care au fost dobândite 
într-un interval de timp la un nivel adecvat în raport cu disciplina, nivelul de învăţământ şi cu vârsta şcolară 
şi psihologică. Performanțele obținute trebuie să fie raportate la bareme de apreciere și evaluare. 

 Prin evaluarea iniţială nu ne propunem să apreciem performanţele globale ale elevilor şi nici să 
realizăm o ierarhie, de aceea se recomandă ca rezultatele obținute să nu fie consemnate în catalog. 
Rezultatele se comunică elevilor și este de preferat să evidențiem și realizările, reușimd astfel să le creștem 
încrederea în sine, dar să îi ajutăm să conștientizeze și nerealizările, lacunele, pentru a căror eliminare vor 
lucra împreună elevi și profesor.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ, UN PAS NECESAR ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
ÎNV. DELEANU DOINA-IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEȘTI 
 
 Alături de predare și învățare, o componentă importantă a procesului de învățământ, este evaluarea. 

Aceasta are scopul de a oferi date importante despre eficiența actului de predare-învățare. Evaluarea este 
un demers care presupune colectarea de informații și date prin intermediul diferitelor metode și 
instrumente, interpretarea, aprecierea datelor colectate și emiterea unor judecăți de valoare.  

 Acest demers are influențe directe și imediate asupra procesului de învățământ, precum și efecte 
indirecte. Astfel, prin intermediul evaluării profesorul are posibilitatea de a-și face o imagine asupra 
propriului act de predare, de a descoperi lacunele existente în pregătirea elevilor precum și cauzele acestora, 
de a identifica strategii în vederea optimizării propriei activități. Evaluarea este în același timp un suport în 
vederea plasării elevilor în ierarhia clasei dar și un mijloc de a informa elevii și părinții cu privire la 
rezultatele școlare obținute.  

 Evaluarea didactică este de mai multe tipuri. O clasificare a acesteia ar fi în funcție de momentul 
acțiunii evaluative, astfel: evaluarea didactică inițială, evaluarea didactică continuă sau formativă și 
evaluarea didactică sumativă. 

 Evaluarea didactică inițială se realizează la începutul unui ciclu, unei perioade de instruire. Scopul 
acesteia este de a furniza date cât mai exacte despre cunoștințele pe care elevul le deține, despre nivelul lui 
de pregătire, fiind un pas important în integrarea elevilor în activitatea care urmează a fi desfășurată. 
“…..Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel 
mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare (elevul, n.n.).Asigurați-vă de ceea ce el 
știe și instruiți-l în consecință”(D.P. Ausubel, F.G.Robinson, 1981, p.543). Acest tip de evaluare vine în 
sprijinul învățătoarei/învățătorului în proiectatea activităților instructuv-educative ce urmează a fi realizate, 
în întocmirea unui program de recuperare pentru întreaga clasă și dacă este cazul în realizarea unor 
programe de sprijinire pentru unii dintre elevi. 

 Astfel am considerat ca fiind o prioritate pentru mine în a acorda o importanță deosebită evaluării 
inițiale la începutul acestui an școlar, la clasa I. Evaluarea predictivă s-a realizat de-a lungul a două 
săptămâni, prin diverse metode precum observația curentă metodă prin care am căutat să observ contribuția 
elevilor în timpul activităților, calitatea muncii independente și în echipă, modul de realizare a temelor 
pentru acasă.  

Datorită faptului că jocul didactic este o formă de dezvoltare atât a capacităților fizice cât și psihice 
ale copiilor, îmbinând sarcinile specifice jocului cu sarcinile învățării, am ales să folosesc această metodă 
și în cadrul evaluării inițiale. La disciplina Comunicare în limba română am verificat prin intermediul 
jocului recunoașterea și asocierea sunetelor cu literele învățate, cunoștințele despre genul și numărul 
substantivelor, precum și exprimarea corectă. O altă disciplină unde am aplicat jocul didactic ca metodă de 
evaluare a fost Matematica și explorarea mediului verificând scrierea, citirea, compararea și ordonarea 
numerelor în concentrul 0-31 precum și descompunerea numerelor în concentrul 0-10, în sumă, cu suport 
intuitiv. Pentru a avea o imagine cât mai exactă despre cunoștințele pe care elevii le dețin, am aplicat la 
disciplinele mai sus menționate și probe scrise, teste docimologice, în vederea completării informațiilor 
obținute prin metodele anterior folosite.  

În urma rezultatelor constatate la evaluarea inițială am reușit să îmi planific activitatea de predare-
învățare a noului conținut și să îmi stabilesc programe de recuperare individualizate pentru elevii care 
întâmpină dificultăți de învățare. De asemenea, rezultatele acestei evaluări le voi folosi ca reper în vederea 
măsurării progresului elevilor pe parcursul acestui an școlar. 

 Consider că o evaluare predictivă realizată astfel încât să furnizeze informații cât mai exacte despre 
nivelul de pregătire al elevilor este un pas esențial în realizarea unui program de instruire în care fiecare 
elev să aibă șanse de reușită. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR :DEMETER IZABELLA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SÁMUEL JÓZSEF ”CHENDU 
JUDEŢUL : MUREŞ 

 
Motto : Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. – Aristotel 
Ce este evaluarea ? 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de predare – învăţare , care arată fructul 

acestui proces . Ea are ca scop principal dezvoltarea personalităţii elevilor .Dacă evaluarea este 
bazată pe realizarea sentimentelor de succes pentru elevi , împuterniceşte motivaţia elevilor pentru 
învăţare ,atitudinea pozitivă faţă de învăţare , faţă de materiile învăţate , faţă de şcoală. 

 Oferă informaţii profesorilor pregăţitori referitoare la eficienţa procesului de predare – 
învăţare , care le dă oportunitatea de corecţie a deficienţelor , iar pe de altă parte oferă informaţii 
părinţilor , elevilor , pedagogilor despre eficacitatea muncii pedagogice. 

 Pentru a contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional, evaluatorul trebuie să aleagă o metoda de 
evaluare adecvată care să genereze informaţii valide şi credibile. Totodată, metoda trebuie să fie practică, 
utilă şi obiectivă. 

 
 Metode de evaluare tradiţionale 
 Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea 

pedagogică. Aceasta constă într-un dialog 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 

Avantajele acestei medode : 
· oferă un feed-back rapid elevului, acesta putând să îşi corecteze imediat eventualele greşeli; 
· 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. 
 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 . 

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.  

 Evaluarea prin probe practice identifică 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,. 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 
 Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice 

furnizează o serie de informaţii utile, 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. 



 

 

 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. Este o modalitate 
eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elev, uşurând astfel urmarirea 
evoluţiei elevului . 

 Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică abordarea completă a unei 
teme şi cuprinde şi o parte experimentală.Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi în grup şi necesită 
o perioadă mare de timp pentru realizare. 

 Această formă de evaluare este preferată 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 ; 
• 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.  

 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. 

 
„Educația nu e cât de mult ai memorat sau cât știi. E capacitatea de a face diferența între ce știi 

și ce nu știi.” — Anatole France 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR  

 
DEMETER –JOÓ EMESE 

 
 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. Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi 
desfăşurare a instruirii şi educaţiei. 

 Noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de „ transformare” deoarece provoacă o 
schimbare în timp, spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, trebuie să provoace 
schimbări în comportamentul individului ori în structura cunoştinţelor sau a deprinderilor sale mentale. 
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.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. 

 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 la38: 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.  

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. ” 
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TESTELE INITIALE - INUTILE SAU BENEFICE? 
 

DIACONESCU FLAVIA GEORGETA 
 
Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire (inceputul unui ciclu curricular, al 

unui ciclu școlar, al unui an scolar sau semestru, al unei unitati de învatare . 
Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 

studiului noilor discipline de specialitate. Evaluarea inițială” este diagnostică, stimulantă și indică planul 
de urmat în procesul de învățare. 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor.Este menită să stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condițiile în care aceștia se 
pot integra în activitatea care urmează. 

Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic și elev. Din această perspectivă decurge 
datoria școlii de a informa părintii privind evoluția copiilor lor, ca parteneri ai școlii.Având în vedere ca 
evaluarea este o acțiune complexă trebuie să urmărim atât măsurarea fenomenelor, dar și interpretarea și 
aprecierea datelor obținute pentru a putea în final să procedăm la adaptarea deciziilor 
ameliorative.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. 

 Notele de la testele initiale nu ar trebui sub nicio forma trecute in catalog. Este o problema cu care 
ani la rand s-au confruntat deopotriva profesorii si elevii.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).  

Elevii nu-si doresc ca notele sa fie trecute în catalog, invocand motive cat se poate de plauzibile, însa 
tot ei sunt cei care, adesea, știind ca notele nu sunt trecute in catalog, trateaza cu superficialitate testarea. 
Care ar fi, prin urmare, rezolvarea dilemei? Altfel spus, care este rostul notelor la aceste teste? Poate că, 
înainte de a găsi o altă forma de evaluare a cunoștințelor la început de an, o mai mare importantă acordată 
educației în sine și nu notelor ca atare ar fi un început... 

Se presupune că un profesor ar trebui să știe care este nivelul elevilor săi. Prin urmare, rostul 
recapitulării de la începutul anului școlar ar fi pur și simplu de a actualiza anumite cunostințe deja asimilate, 
pentru a putea purcede la acumularea altora noi. Ce sens ar mai avea, prin urmare, testele după această 
recapitulare a unor cunostințe care au fost oricum notate în anul anterior? 

Testele inițiale ar trebui date la materiile de început, cu care elevii nu au mai avut de-a face in clasele 
anterioare, pentru ca profesorul sa vadă dacă aceștia au cateva cunostințe minime în domeniu, care i-ar 
putea ajuta ulterior, altfel spus, pentru a vedea care este baza de la care se pleacă (daca ea exista). Celelalte 
teste, la materii deja cunoscute de către elevi, care se dau în urma unei recapitulari a materiei din anul 
anterior, nu prea își au rostul. 

Sunt sau nu utile testele initiale? Parerile raman, cu siguranta, împărțite.  
Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, profesorii 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.  

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!  

 
Repere bibliografice: 
Rozalia Doicescu (coord.) – Ghid de evaluare pentru istorie,ProGnosis, 2001, p.10-11. 
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ERORI ÎN EVALUARE ŞI NOTARE 
 

PROF. DIACONESCU RODICA 
COLEGIUL NAȚIONAL VLADIMIR STREINU 

GĂEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA 
 
 În cazul evaluării şcolare, erorile subiective de evaluare se manifestă practic prin distorsionarea 

relaţiei dintre nivelul real al performanţelor elevilor şi nivelul calificativului, notei sau punctajelor 
acordate de profesor, de evaluator. În fapt, se ajunge ca nivelul şi dinamica notelor acordate să nu mai 
reflecte fidel nivelul şi dinamica performanţelor elevilor. Uneori performanţele elevilor cresc sau descresc, 
dar evaluările rămân constante, alteori evaluările se modifică fără nici o legătură cu evoluţia reală a 
performanţelor elevilor. 

 Deoarece evaluarea şcolară presupune, explicit sau implicit, efectuarea de comparaţii între 
performanţele unui elev şi ale celorlalţi, între performanţele aceluiaşi elev la evaluări diferite, precum şi 
între performanţele elevilor şi standardele (baremele) de evaluare, erorile subiective de apreciere acţionează 
cel mai frecvent în zona estimărilor, ele viciază comparaţiile prin aceea că o estimare deja făcută 
influenţează celelalte estimări, prin contagiune, prin contrast, prin inerţie, prin proximitate ş.a.m.d. 

 În şcoala românescă. Sistemul de notare permite clasificare elevilor, determinând: 
• locul fiecăruia în clasa de elevi; 
• oferă informaţii elevului asupra nivelului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi; 
• stimulează uneori învăţătura. 
Erorile subiective de apreciere îşi au originea în implicarea subiectivă (motivaţională, atitudinală) a 

evaluatorului şi a celui evaluat în actul evaluării, implicare ce ţine de caracterul interpersonal al interacţiunii 
cu scop evaluativ.  

 Tendinţele de subiectivism ale profesorilor se manifestă în mai multe forme: 
• aprecierea elevilor nu în raport cu obiectivele şi conţinuturile prevãzute în programã, ci în funcţie 

de nivelul clasei. Din această cauză apare eroarea de generozitate, profesorul fiind mai indulgent pentru a 
afişa rezultatele mai bune, mascând astfel eşecul şcolar al unor elevi; 

• supraaprecierea unor elevi datorită impresiei generale foarte bune – efectul hallo; 
• subaprecierea unor elevi, deşi obţin rezultate din ce în ce mai bune, numai pentru faptul că nu au 

o impresie bună despre ei, sau pentru că un asemenea elev a răspuns la examen după unul foarte bun şi de 
aici efectul contrast; 

• efectul ,, Pygmalion” manifestat în aşteptările profesorului faţă de un elev despre care are o părere 
bună, anticipându-i nota înainte de a răspunde; 

• efectul ordine, când un elev mai slab pregătit este examinat şi natat după unul foarte bun.  
 Subiectivitatea rezultă uneori din ecuaţia personală a profesorului, aşa cum am mai spus, adică: 
• este nerăbdător; 
• este obosit sau stresat de anumite stări conflictuale; 
• este generos/ egocentric; 
• nu se implică afectiv; 
• este exagerat de exigent; 
• foloseşte criterii proprii de apreciere. 
 Există şi aşa numitul simptom al obiectivităţii exagerate, când profesorii sunt tentaţi să ,,măsoare” 

cît mai exact conduitele elevilor, fiind mai atenţi la cum să fie imparţiali, decât la conţinuturile care se 
evaluează, de ce fac evaluarea şi ce efecte psihologice produc. Pentru a evita o astfel de situaţie, evaluatorul 
trebuie sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: De ce evaluează?; Când evaluează?; Pe cine evaluează?; Cui 
foloseşte evaluarea?  

Toate aceste concepte trebuie analizate și adaptate de către cel care evaluază. Acesta trebuie sa dețină 
o serie de calități care să conducă către o evaluare a elevului coerentă și conștientă în conformitate cu 
competențele acestuia și cu obiectivele de evaluat stabilite prin legislația în vigoare.  
  



 

 

Calităţile evaluatorului  
Pe fondul dezbaterilor create în jurul raportului dintre obiectivitate-subiectivitate în procesul evaluării 

se nasc o serie de întrebări ce merită o atenţie specială: Oare profesorul-evaluator are nevoie de calităţi 
speciale pentru a realiza acest gen de activitate? Să fie oare posibil ca profesorul bun să fie în riscul de a 
nu fi şi un evaluator bun? 

În general, putem admite că există două dimensiuni importante ale personalităţii profesorului-
evaluator care pot fi puse în legătură cu etica procesului evaluativ : 

a. dimensiunea profesionalismului său care poate fi analizat sub aspectul cunoştinţelor şi abilităţilor 
pe care el le are în domeniul specialităţii precum şi în domeniul teoriilor şi practicilor evaluative;  

b. dimensiunea atitudinii pe care el o adoptă în decursul procesului evaluativ (chestiune care se află 
într-o relaţie directă cu caracterul şi cu setul de valori morale la care el aderă, cu ataşamentul său la valorile 
acceptate din punct de vedere social).  

Combinând trăsăturile subsumate celor două dimensiuni rezultă un anumit profil de personalitate al 
profesorului-evaluator la nivelul căruia se evidenţiază:  

• foarte bună pregătire de specialitate 
• abilităţi în domeniul designului procesului evaluativ 
• capacitate de a identifica, măsura/aprecia corect efortul şi performanţele în învăţare ale elevilor 
• capacitate discriminativă 
• abilităţi organizatorice şi de lucru în echipă 
• abilităţi de colectare corectă a datelor/informaţiilor care să-l ajute să facă o evaluare adecvată 

a performanţelor celui evaluat 
• capacitate de a analiza cu precauţie şi cu responsabilitate datele/informaţiile respective 
• capacitate de a-şi elabora strategii proprii de culegere a datelor relevante pentru calitatea 

procesului de evaluare şi care să ofere răspunsuri adecvate la întrebările ce apar pe parcursul 
procesului evaluativ 

• abilităţi de a formula recomandări privind îmbunătăţirea, pe viitor, a procesului de evaluare 
şi/sau a instrumentelor de evaluare aflate în uz 

• capacitatea de a adera şi de a-şi asuma orientările generale, criteriile şi standardele de evaluare 
promovate la nivel de politică educaţională 

• asumarea elementelor de deontologie profesională asociate procesului evaluativ 
• capacitatea de a susţine prin diferite mijloace orientarea oficială în domeniul evaluării în scopul 

asigurării unei anumite coerenţe a actului evaluativ şi a păstrării unei atitudini de echidistanţă în raport cu 
cei supuşi testării/evaluării 

• asumarea efectelor directe şi indirecte ale procesului evaluativ la care participă  
• capacitate de a reacţiona cu promptitudine ori de câte ori identifică o eroare sau atunci când 

constată o inadvertenţă sau o abatere de la principiile morale  
Sintetizând rezultatele analizei aspectelor de deontologie a evaluării rezultatelor şcolare ale 

elevilor, subliniem faptul că evaluările perfect obiective continuă să reprezinte o aspiraţie perpetuă a 
evaluatorilor de pretutindeni. 

Oricât de bine intenţionat şi de competent ar fi un evaluator, întotdeauna va exista riscul ca el să 
“greşească” în modul în care acordă calificative şi note prin simplul fapt că grila de “lectură” pe care 
el o aplică în “citirea” unor bareme sau norme este una personală.  
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. INV. PRIMAR DIACONU CATALINA 
 
 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
INST. DIACONU GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 BACĂU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU 

 
Evaluarea în învățământul românesc reprezintă un subiect controversat, din cauza încărcăturii sale 

morale, deoarece prin evaluări se fac selecții, se realizează clasificări și cu alte cuvinte se hotărăște soarta 
unor oameni.  

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea grădiniței. 
La nivelul învățământului preșcolar, evaluare inițială se realizează la începutul fiecărui an școlar, pe 
parcursul primelor 2-3 săptămâni de cunoaștere a copiilor din grupă, în scopul formării unor idei, pentru a 
știi care este nivelul și ritmul lor de dezvoltare, abilitățile, gradul în care stăpânesc cunoștințele, competențe 
necesare învățării. În prezent prin evaluare se urmărește progresul copilului în raport cu el însuși și mai 
puțin o raportare la nivel de grup. Prin acest lucru învățământului preșcolar se acordă o mai mare atenție 
evaluării sub cele trei forme: evaluare inițială, evaluare continuă și evaluarea sumativă. Toate aceste forme 
reprezintă acțiuni de cunoaștere a preșcolarilor în procesul educațional. De asemenea prin realizarea 
evaluării inițiale în rândul preșcolarilor se verifică volumul cunoștințelor, gradul de dobândire a priceperilor 
și deprinderilor care reprezintă fundamentul pentru atingerea obiectivelor în noul program de instruire dar 
și pentru reușita activităților didactice. 

După cum este cunoscut evaluarea inițială conține o funcție de diagnosticare în care preșcolarii 
demonstrează dacă au cunoștințe, priceperi și deprinderi, necesare parcurgerii noului program; precum și o 
funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care copiii vor rezolva sarcinile de lucru. În 
învățământul preșcolar nu există un set de probe de evaluare a acestora, selectarea probelor de evaluare sau 
de realizare a lor trebuie să se facă cu multă responsabilitate, analizând Curriculum-ul pentru învățământul 
preșcolar, analizând bibliografia de specialitate, ținându-se seama de comportamentele specifice fiecărui 
domeniu de dezvoltare. 

Ausubel a subliniat însemnătatea și rolul acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor, făcând 
următoarea afirmație. Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu eu spun: ceea ce 
influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care copiii le posedă la plecare. Pentru acesta rolul 
educatorului este să se asigure de ceea ce el știe și apoi să găsească mijloace pentru a-l instrui. Educatoarea 
observă copiii în timpul diferitelor momente din programul grădiniței, relaționând cu aceștia cât și cu 
părinții, pentru obținerea unor imagini cât mai relevante, cu privire la dezvoltarea psiho-fizică, cognitivă, 
dar și a deprinderilor acestora. Toate aceste informații pot fi consemnate în Caietul de observații sau în fișa 
de apreciere a progresului, ce vor sta la baza elaborării caracterizării grupei și ulterior a planificării 
calendaristice anuale.  

Așa cum este bine precizat o evaluare eficientă este bazată pe observarea sistematică a 
comportamentului copilului, oferind informații despre copii, privind perspectiva lor de acțiune și de 
relaționare, despre competențele și abilitățile de care dispun în mod direct. Chiar dacă evaluările sunt 
realizate și prin fișe de lucru trebuie avut grijă ca aceste probe cu sarcini să fie echilibrate cu observarea 
comportamentului copilului în timpul jocului copiii să nu fie reținuți de la joc, pentru a rezolva sarcini pe 
fișă. 

Probele de investigație trebuie realizate în activitățile obișnuite, de exemplu jucându-se la centru:  
JOC DE ROL - De-a bucătăria, copilului i se pot adresa întrebări despre culorile obiectelor pe care 

le folosește la acest centru.  
CONSTRCȚII - se pot obține informații cu privire la formele geometrice pe care copilul le cunoaște.  
ȘTIINȚĂ - printr-o discuție, fără a-i întrerupe jocul cu nucile se poate constata dacă poate să facă 

clasificări să ordoneze după mărime sau dacă poate și știe să numere.  
Copilul trebuie observat în contexte naturale cât mai variate, în mediul lui firesc în sala de grupă, în 

tipul jocului în aer liber, în timpul mesei, la sosirea și plecarea din grădiniță. Pentru a avea o imagine de 
ansamblu este important să evaluăm și nivelul de dezvoltare al copilului din punct de vedere fizic,cognitiv 



 

 

și socio-emoțional, iar informațiile trebuie analizate și interpretate. În urma evaluării inițiale obținem 
informații diferite despre nivelul de dezvoltare al copiilor, dar nu avem dreptul de a-i împărți în categorii 
sau de a-i eticheta. Astfel copilul nu trebuie să se simtă frustrat, nu trebuie să-și formeze o imagine negativă 
de sine pentru că într-un anumit domeniu nu este la fel de bun ca ceilalți. După obținerea rezultatelor 
evaluării acestea trebuie comparate doar cu performanțele copilului însuși cu succesele și insuccesele 
proprii și acest lucru trebuie să-l insuflăm și părinților. Observarea este una dintre metodele cele mai 
reprezentative în învățământul preșcolar, fiind importantă în programele centrate pe copil prin urmărirea 
atentă și sistematică a comportamentului unui copil fără a interveni, cu scopul de a sesiza aspectele sale 
caracteristice.  

Cunoașterea copilului necesită timp și o serie de competențe din partea educatoarei: 
- să facă observații obiective; 
- să-și construiască instrumentele necesare pentru înregistrarea informațiilor; 
- să dea acestora o interpretate pertinentă; 
Importanța evaluării pentru copii prin informațiile dobândite prin procesul de observare și evaluare 

și utilizate în conceperea și ameliorarea demersului didactic contribuie la asigurarea unei creșteri sănătoase 
printr-o dezvoltare globală și unitară a acestora. 

Pentru educator evaluarea este importantă pentru că identifică modul cum s-a adoptat copilul la 
mediul din grădiniței, îl orientează și îl sprijină în activitatea de învățare. 

Pentru părinți importanța evaluării presupune cunoașterea progresului pe care îl face copilul în raport 
cu el însuși, învață să-l valorizeze, să comunice și să relaționeze mai bine cu el. 

 



 

 

EVALUAREA- COMPONENTĂ A PROCESULUI DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR DIACONU MARIA 
LICEUL TEORETIC ,,V. ALECSANDRI” SĂBĂOANI 

ȘCOALA PRIMARĂ TRAIAN, JUDEŢUL NEAMŢ 
 
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. 

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 ,,evaluare” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: estimare, apreciere, 
judecată, măsurare, examinare, constatare, cântărire, notare, observare, validare (sau invalidare), valorizare 
(sau devalorizare). 

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. 

Deoarece este un proces ce implică 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 verificării 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 continuă nu priveşte 
cantitatea, ci calitatea şi nu conduce la ierarhizarea şcolarilor, ci la stimularea dezvoltării lor. 

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 evaluări. 
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);  
d)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. 
 
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 
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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 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.  
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. 
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 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. 

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” (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. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza 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”. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

DIMA RALUCA 
 
În cultura şcolară conceptul de evaluare înregistrează astăzi o multitudine de utilizări. Acesta oferă 

informaţiile necesare reglării şi ameliorării activităţii educaţionale de la o etapă la alta, prin utilizarea de 
măsuri corespunzătoare.  

Prin evaluare înţelegem - conform definiţiei oferite de profesorul Ionescu (2005), un „act 
psihopedagogic complex de stabilire a relevanţei şi a valorii unor procese, performanţe, comportamente 
etc, prin raportarea acestora acestora la un sistem de indicatori de performanţă, respectiv criterii şi standarde 
prestabilite”(p.301). 

În modelul didacticii actuale, care promovează o evaluare ştiinţifică, obiectivă, continuă, sistematică, 
formativă şi formatoare, aşa cum subliniază şi Ionescu si Radu (1995), structura actului evaluativ este 
analizată în viziune sistemică şi cuprinde următoarele trei etape sau niveluri interrelaţionate şi integrate 
într-un sitem: verificarea, măsurarea şi notarea. 

Evaluarea iniţială este o formă de evaluare realizată la începutul unei situaţii de instruire în scopul 
furnizării profesorului a unor informaţii referitoare la cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor, 
identificării eventualelor lacune existente în pregătirea acestora. Evaluarea iniţială se realizează ori de câte 
ori un cadru didactic preia pentru prima dată un colectiv de elevi. 

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. 

Strategiile de evaluare reprezintă moduri de alegere şi combinare a metodelor, tehnicilor şi probelor 
de evaluare a randamentului şcolar şi de stabilire a momentelor în care ele se aplică în conformitate cu 
obiectivele urmărite şi cu conţinuturile selectate. Acestea vizează stabilirea raportului dintre rezultatele 
obţinute în procesul instructiv-educativ şi cele scontate prin formularea obiectivelor operaţionale, strategiile 
de evaluare reprezintă componenta acţiunii educaţionale care validează, respectiv confirmă sau infirmă 
atingerea performenţelor stabilite.  

Metodele de evaluare sunt reprezentate de căile, instrumentele, modalităţile de acţiune, prin 
intermediul cărora, evaluatorul obţine informaţii în legătură cu randamentul şcolar al subiecţilor, cu 
performanţele acestora, cu nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a abilităţilor etc, prin raportare 
la obiectivele propuse şi la conţinuturile ştiinţifice.  

Probele orale- interviul, probe orale cu suport vizual, examenul oral (cu acordarea unui anumit timp 
de gândire), redarea (povestirea), descrierea şi reconstituirea, descrierea/explicarea/instructajul, 
completarea unor dialoguri incomplete, seminarul, colocviul și conversația de verificare prin întrebări și 
răspunsuri. 

Probele scrise, testele standardizate: lucrarea scrisă neanunţată (extemporalul), lucrarea scrisă anuţată 
activitatea de muncă independentă în clasă, teza, testul, chestionarul, referatul, temele pentru acasă, 
examenul scris, etc. 

Probele practice- permit profesorilor constatarea nivelului de dezvoltare la elevi a anumitor deprinderi 
practice, evaluarea capacităţii de „a şti să faci” a elevilor. 

Metode complementare: observarea sistematică şi independentă a activităţii şi comportamentului 
subiecţilor, investigația, evaluarea pe baza proiectului, evaluarea pe baza portofoliului, autoevaluarea, 
evaluarea prin concursuri. 

 Tehnicile de evaluare reprezintă formele concrete pe care le îmbracă metodele şi presupun, uneori 
utilizarea de instrumente de evaluare (teste, referate etc. ) pentru a putea fi puse în practică. De altfel, însăşi 
metodele de evaluare, la fel ca şi metodele de predare-învăţare, este necesar să fie valorificate, în egală 
măsură de profesor şi de elevi/studenţi, ca autentice instrumente de lucru- de predare, învăţare, control, 
evaluare etc. 

Probele de evaluare sunt instrumente de evaluare gândite, proiectate, administrate/comunicate şi 
corectate de către profesor şi pot consta în simple întrebări, în întrebări-problemă, în exerciţii, în probleme, 
în sarcini de lucru cu caracter teoretic, practic sau teoretico-practic.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
DIMANCEA IRINA 

 
 ’’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 

 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 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). 

 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 Științe(cunoașterea mediului) 
-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: Cunoașterea mediului  
Tema: „ Bogățiile toamnei”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Ce fructi se culeg toamna”?  
- Unde cresc fructele?  
- Ce legume se culeg toamna”?  
- Unde cresc legumele?  



 

 

- Ce culoare au fructele?  
- Ce formă au fructele?  
 
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 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 

EDUCATOARE: DIMIAN ELENA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, NR.1, COVASNA 

 
 Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin evaluare. 

Aceasta se întemeiează pe o analiză complexă în toate manifestările şi relaţiile interumane în care copilul 
este implicat.  

Evaluarea iniţială, din perspectiva relaţiei proces-produs, are menirea să furnizeze informaţii necesare 
reglării şi ameliorării activităţii. Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari la un moment dat, 
reprezintă un obiectiv intermediar a cărui realizare constituie sursă de informaţii pentru următoarele 
programe de acţionare.  

 Activitatea de evaluare iniţială urmăreşte pe cât posibil măsurarea şi aprecierea cât mai obiectivă 
a performanţelor probate de peşcolari după activitatea de predare-învăţare din anii anteriori. Evaluarea 
iniţială vizează observarea capacităţii de integrare în grup, de relaţionare cu ceilalţi copii, cu educatoarea, 
dar şi de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică, socio-emoţională.  

 Pentru a aduna cât mai multe informaţii despre copii, evaluarea se desfăşoară pe două paliere: 
informaţii culese de la părinţi despre copii şi aşteptările pe care le au părinţii de la mediul educaţional, şi 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor 2-3 săptămâni ale anului şcolar.  

 Există metode şi tehnici de evaluare tradiţionale şi alternative.  
 Metode tradiţionale: 
• probe orale (cele mai utilizate metode) 
o  favorizează dialogul, copiii au posibilitatea de aşi argumenta răspunsurile, iar educatoarea poate 

interveni corectând sau completându-le; 
o conversaţia se foloseşte începând cu grupa mijlocie, utilizându-se mai ales frontal, utilizată corect 

aceasta dezvoltă capacitatea de sinteză, contribuie la sistematizarea cunoştinţelor, la însuşirea temeinică a 
acestora; 

• probe scrise – fişe individuale sau caiete de muncă independentă alcătuite pe diverse domenii de 
dezvoltare;  

o avantaje: - se verifică un număr mai mare de preşcolari în acelaş timp; 
- raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare, (înlăturând subiectivismul educatoarei) şi 

avantajarea unor copii timizi; 
o dezavantaje: - eventualele erori în rezolvarea sarcinilor date nu pot fi lămurite şi corectate pe loc, 

iar copiii nu mai pot fi direcţionaţi prin întrebări ajutătoare; 
• probe practice: urmăresc stadiul de formare a deprinderilor şi abilităţilor (activităţi artistico-

plastice, practice, educaţie fizică); 
Metode alternative: 
• portofoliu cu produsele copiilor – reprezintă un mijloc de a valoriza munca individuală a copilului 

şi acţionează ca un factor de dezvoltare a personalităţii; 
- instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode 

de evaluare, urmărind progresul global efectuat de copil; 
• autoevaluarea – ajută copiii să-şi dezvolte capacitatea de autocunoaştere, să-şi valorizeze atât 

cunoştinţe, cât şi atitudini şi comportamente; 
- copiii îşi pot aprecia propriile performanţe; 
• afişarea lucrărilor – copiii pot arăta părinţilor lucrările realizate de ei; 
• aprecierile verbale – vin în sprijinul copilului încurajându-l; 

Metodele tradiţionale pentru evaluarea activităţii preşcolarului vor fi completate cu metodele 
alternative, astfel încât educatoarea va concepe adevărate strategii evaluative care să reflecte nivelul de 



 

 

dezvoltare atins de preşcolar, strategii ce vor fi utilizate într-un climat deschis, flexibil, degajat, permisiv, 
care să le inspire copiilor dorinţa de a participa la activitate fără teama de eşec. 

 Evaluarea este, indiferent de domeniul în care îşi face simţită prezenţa, o acţiune extrem de utilă 
şi absolut necesară. 

 

Bibliografie: 

• Chiriac Maria – „Evaluarea-ghid al activităţii din grădiniţă”-studiu ştiinţific 
• M.E.N. – Învăţământul preşcolar în mileniul III, Editura Reprograph 
• Revista Învăţământul Preşcolar 3-4/2005 
• Revista Învăţământul Preşcolar 3/2007 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘ. DINA DANIELA 

G.P.P. “LICURICI”, LOC. OVIDIU, JUD. CONSTANȚA 
 
 Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la 

norme de grup (relative). Iar progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi 
discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate).  

 Evaluarea trebuie 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?), diagnoză 
(descrierea stării de fapt şi identificarea aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului).  

 O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor momente ale 
programului zilnic, pe dialogul cu părinţii şi pe date confirmate de portofoliul copilului, fişe etc. 

La începutul anului şcolar, primele trei săptămâni au fost rezervate culegerii de date despre copii 
(evaluării iniţiale). Am observat copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic şi am dialogat 
atât cu părinţii, cât şi cu copiii, în vederea obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică şi nivelul de cunoştinţe şi deprinderi al copiilor. Toate aceste informaţii au fost 
consemnate în Caietul de observaţii a copiilor si în Fișa de apreciere a progresului şi vor sta la baza 
elaborării Caracterizării grupei şi, ulterior, a planificării calendaristice anuale. 

 Având în vedere faptul că în educația timpurie principala formă de învăţare este jocul, educatoarea 
nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare.  

 Evaluarea activităţii preşcolarilor a fost realizată prin intermediul următoarele metode:jocul 
liber,jocul dirijat,observaţia sistematică a copilului, conversaţia,analiza produselor activităţii,analiza 
procesului de integrare socială etc.  

 Dintre acestea, un loc aparte îl ocupă jocul, observaţia şi conversaţia. 
 Evaluarea inițială a fost realizată în funcție de următoarele dimensiuni ale dezvoltării și 

comportamente vizate: 
1. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A1 Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

A2 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării 
A3 Sănătate (nutriţie, îngrijire, igienă personală) şi practici privind securitatea personală 
B1 Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate 
B2 Comportamente prosociale, de acceptare şi de respectare a diversităţii  
B3 Conceptul de sine 
B4 Autocontrol şi expresivitate emoţională 
C1 Curiozitate, interes şi iniţiativă în învăţare 
C2 Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi) 
C3 Activare şi manifestare a potenţialului creativ 
D1 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
D2 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
D3 Premise ale citirii şi scrierii, în contexte de comunicare cunoscute 
E1 Relaţii,operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat 
E2 Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea 

mediului apropiat  
E3 Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare 
   
2. COMPORTAMENTE VIZATE: 
 
A1.1. Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei 
A1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare  



 

 

A1.3. Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate 
A2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat. 
A2.2. Se orientează în spaţiu pe baza simţurilor. 
A2.3. Îşi coordonează mişcările în funcţie de ritm, cadenţă, pauză, semnale sonore, melodii 
A3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase 
A3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 
A3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase 
A3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală 
B1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia 

B1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice  

B1.3. Iniţiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 
B2.1. Exprimă recunoaşterea şi respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni 
B2.2. Îşi însuşeşte şi respectă reguli; înţelege efectele acestora în planul relaţiilor sociale, în contexte 

familiare 
B2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilităţi specifice vârstei, în contexte variate 
B2.4. Exersează, cu sprijin, abilităţi de negociere şi de participare la luarea deciziilor 
B2.5. Demonstrează acceptare şi înţelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat 
B4.1. Recunoaşte şi exprimă emoţii de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă 

etc. 
B4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 
C1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi 
C1.2. Iniţiază activităţi de învăţare şi interacţiuni cu copiii sau cu adulţii din mediul apropiat 
C2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăţi. 
C3.1. Manifestă creativitate în activităţi diverse 
C3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii 

şi povestiri creative 
D1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui 

(comunicare receptivă) 
D1.2. Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor, 

semnificaţiilor etc. (comunicare expresivă) 
D3.1. Participă la experienţe de lucru cu cartea, pentru cunoaşterea şi aprecierea cărţi 
E2.1. Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre mărime, formă 
E2.2. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 
E3.1. Evidenţiază caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 
E3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii 
 
Bibliografie : 
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Preda Viorica –Educaţia pentru ştiinţǎ în grădiniţă, Editura Compania,Bucureşti, 2000 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. DINCĂ DANIEL 
ŞCOLA GIMNAZIALĂ ,, TUDOR VLADIMIRESCU,, CĂLĂRAŞI 

 
Componentă de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, ea 

aducând materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare. 
Evaluarea este apreciată nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul 

proces educaţional. Evaluarea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în calitatea învăţării, iar 
elevului şi familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării. Învăţământul modern solicită conceperea unui 
nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă care să aibă la bază formarea competenţelor elevului. 
Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a ultimilor ani. 

 În conceperea evaluării de către profesor, acesta va avea în vedere următoarele activităţi: 
• Defineşte ceea ce vrea sau trebuie evaluat. 
• Concepe sau alege teste semnificative, care îi vor permite să urmărească ceea ce a hotărât să 

evalueze. 
• Confruntă ceea ce observă, performanţa fiecărui elev, cu ce doreşte să evaluze respectiv, 

performanţa aşteptată. 
• Comunică, prin intermediul unor instrumente, rezultatul acestor măsurători, diferenţa dintre 

performanţa aşteptată şi performanţa realizată. 
 Strategia de evaluare ne arată modul de integrare a acţiunii de evaluare în structura de funcţionare 

a activităţilor didactice. După modul în care se integrează în desfăţurarea procesului didactic, putem 
identifica evaluarea iniţială. Aceasta se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de 
instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică 
nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul sigurării premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăţământ respectivă. Informaţiile obţinuteîn urma realizării 
unei evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului din perspeciva adecvării 
acestora la posibilităţile elevilor. Dintre metodele de evaluare cel mai des întâlnite pentru evaluarea iniţială, 
sunt probele scrise.  

În procesul de concepere a probelor scrise de către profesor, identificăm următorii paşi: 
• Identificarea obiectivelor evaluate 
• Alcătuirea tabelului de specificaţii 
• Alegerea itemilor relevanţi pentru evaluare 
• Construirea cerinţelor-itemilor 
• Alcătuirea baremului de corectare şi notare 
Probele scrise sunt practicate şi uneori preferate datorită unora dintre avantajele lor imposibil de 

ignorat, în condiţiile în care se doreşte eficientizarea procesului de instruire şi creşterea gradului de 
obiectivitate în apreciere. Este permisă evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt, iar 
probele scrise fac posibilă evaluarea tuturor elevilor asupra aceleiaşi secvenţe curriculare, ceea ce face 
comparabile rezultatele elevilor, iar rezultatul este unul obiectiv. Eleviii au posibilitatea de a-şi elabora 
răspunsul independent, reflectând cunoştinţe şi capacităţi demonstrate într-un ritm propriu. 

Dezavantajul evaluării iniţiale constă în faptul că nu permite o apreciere globală a performanţelor 
elevului şi nici realizarea unei ierahii, deasemenea nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele 
existenţei eventualelor lacune în sistemul cognitiv al elevului.  Din punct de vedere al notării nu îşî 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 

 
Bibliografie: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZU, DÂMBOVIȚA 

 
Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 

aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă corelație 
cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o modalitate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă 
în întregul demers educaţional.  

În învăţământul preșcolar, 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.  

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. 
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 include trei operaţii principale:  
• măsurarea; 
• aprecierea; 
• decizia. 
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.  

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  
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 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. 

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, 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. Acesta 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) ș.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. 
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF. DINU CLAUDIA-FLORIANA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, DOICEȘTI, DÂMBOVIȚA 

 
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. 

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. 

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

1. 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; 

2. 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 a analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: 
scopul, principiul temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi 
notarea:  

* Scopul urmărit: 
 -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 temporalității 
 - 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 evaluării 
 - 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.) 

 * Funcții îndeplinite: 
- 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. 
 * Modalități 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. 

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUARII INITIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR DINU ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSERENI 

 
 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 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 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. 
 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 (frontală, individuală și pe grupe). 
 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR - METODA PROIECTELOR 

 
INV. DINU LILIANA 

 
„Educația nu este răspunsul la întrebare. Educația este calea spre răspunsul la toate întrebările” 

William Allin 
 
Încă din cele mai timpurii momente, atât în viața de zi cu zi, dar mai ales în activitățile preșcolare și 

școlare, un rol foarte important îl are ridicarea calității actului educațional.  
Evaluarea din sistemul educațional românesc este în strânsă legătură cu modelele europene de 

evaluare educațională.  
Pornind de la realitatea învățământului românesc, metodele tradiționale de evaluare – probele orale, 

scrise sau practice - sunt elementele principale și dominante de desfășurare a actului evaluativ, care măsoară 
ce cantitate de informație a acumulat elevul într-o perioadă anume de timp. În schimb, strategiile moderne 
de evaluare caută să scoată în evidență latura creativă a copilului, punând accentul pe posibilitățile de a 
demonstra ce știu, ce pot face cu ceea ce știu și cum să aplice ceea ce au învățat. 

Prin învățarea autoevaluării obiective se cultivă curiozitatea științifică și preocuparea elevului pentru 
”a fi mai bun”, pentru depășirea propriei condiții. Misiunea profesorului este aceea de a lumina calea 
elevului prin întrebări și răspunsuri, de a-l învăța cum să se autoaprecieze în raport cu sine, cu efortul depus 
și față de ceilalți. 

Elevul trebuie pregătit pentru autonomie, pentru autoeducație şi autoevaluare, pentru că el nu este o 
mașină de gândit; el trebuie să-și îmbunătățească propriul mod de gândire, să-și dezvolte propria 
personalitate și să-și perfecţioneze metodele de cunoaștere a lumii și de autocunoaștere. Se formează, astfel, 
trăsături pozitive de voință și caracter. 

Metodele și instrumentele de evaluare a rezultatelor școlare trebuie să vină în sprijinul fiecărui elev, 
să pună în valoare aspectul creativităţii, gândirea critică, imaginația. 

Scopul evaluării trebuie să aibă şi o notă de conștientizare a capacităţii şi potenței fiecărui școlar de 
a aborda o strategie personală în rezolvarea sarcinilor școlare. Orice progres este important să fie evaluat și 
evidențiat într-un mod concret și obiectiv. De aceea, cadrul didactic are datoria de a alege forma de evaluare 
potrivită pentru elevii săi și trebuie să adopte o atitudine pozitivă, de încurajare, optimistă și să nu plece la 
drum cu ideea că toți elevii sunt la fel și tuturor li se aplică același tratament.  

Metoda proiectelor este o abordare prolifică în numeroase compartimente media, nu doar în 
învăţământ, în rândul elevilor/studenţilor. Lucrările de specialitate, studiile din domeniu (Radu, 2000; 
Meyer, 2000; Stoica, 2001, Ungureanu, 2001; Cucoș, 2008; Roegiers, 2004; Oprea, 2006) menţionează 
proiectul ca metodă modernă de evaluare, fără a elimina din metodologie metodele tradiționale, clasice.  

Proiectul este o activitate mai amplă, o metodă mai complexă de evaluare, care poate furniza 
informații bogate în legătură cu competenţele elevilor şi progresele pe care le-au făcut pe o perioadă mai 
îndelungată de timp.  

Metoda proiectului „stimulează învăţarea autentică în contexte reale, angajamentul personal, 
solidaritatea de grup şi implicarea în schimbări sociale la nivelul comunităţii” (Urlish C., 2016, pag.9). Ea 
permite identificarea unor calităţi individuale ale elevilor, întrucât implică motivaţie, volum de muncă 
sporit, activitate la clasă şi în afara orelor de curs.  

Chiar dacă nu se obțin rezultate excepționale, trebuie să perseverăm, căutând factorii ce au determinat 
nerealizarea obiectivelor propuse. Odată ce au fost identificate lacunele, motivele, cauzele cognitive sau 
emoţionale care au determinat o notă nesatisfăcătoare la o evaluare, cadrul didactic, împreună cu elevul 
alege o modalitate, o strategie de rezolvare a acestei situaţii.  

http://www.proiecteducational.ro/
http://www.proiecteducational.ro/


 

 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
EDUCATOARE: DINU OANA MIRUNA 

G.P.N NR 1, URZICENI 
 
“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 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 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 preșcolarilor, 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; 

 În reforma educațională întreprinsă în momentul de față în învațământ, importanța activității de 
evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învățământ, precum și dificultățile acestuia. Evaluarea se poate 
defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare 
și a procesului didactic.  

 În învățământul preșcolar actul de evaluare pîstrează caracteristicile evaluării activității didactice, 
având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educațional. În același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de copilul preșcolar prin procesul de 
învățământ. 

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). 
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. 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. 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. 

 



 

 

Strategii de evaluare în grădiniţă  
 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 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 formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite din surse afective 
(nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). Evaluarea formativă are implicaţii atât în activitatea 
educatoarei/institutorului, cât şi în cea a copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt valorificate 
pentrul copil în stabilirea caracteristicilor viitorului program instructiv-educativ. Copilul va învăţa mai 
eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă înţelege 
semnificaţia evaluării.  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – UN INSTRUMENT NECESAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DOBOŞ FELICIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI, IAŞI 

  
Are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al unui ciclu şcolar, al 

unui an şcolar sau semestru, al unei unităţi de învatare). Are funcţie diagnostică, scopul fiind cunoaşterea 
stadiului iniţial de la care se pleacă în abordarea secvenţelor de instruire, dar şi o funcţie prognostică, prin 
proiectarea efcientă, realistă, a conţinuturilor noii materii. 

 La inceputul fiecarui nou an scolar 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 recapitularii se dă un test ce contine aplicaţii 
la materia recapitulată (simple şi cu grad mediu de difcultate): se evidentiază lacunele elevilor; luând 
evaluarea initială ca punct de reper, profesorul işi face un plan de recuperare şi proiectează activitatea 
diferenţiată. Uneori testul iniţial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului scolar. 

 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. 

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. 

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. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRESC. DOBRE ANCA 

 
 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 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. 
 Evalluarea 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: 

 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 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.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.  

 In unitatea noastra evaluarea a cuprins variate forme de verificare , metode si procedee de evidentiere 
a performantelor atinse ,printre care as aminti : 

- observarea curenta a comportamentului de invatare al grupei ; 
- conversatia ,dialogul ; 
- probe de control ; 
- studiul produselor activitatii ; 
- testele si fisele de evaluare. 



 

 

 Educatoarele din unitatea noastra au ales metode si tehnici de evaluare potrivite si le-au adaptat 
nivelului individual de virsta ale copilului.  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNV. DOBRE IONELA 

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MIZIL 
  
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 componenta esentiala a activitatii de instructie si educatie, fiind punctul final in 

măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare. A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura in 
care obiectivele programului de instruire au fost atinse, precum și eficiența metodelor de predare – învățare 
folosite. Pe de altă parte, evaluarea are rol de feed-back pentru elevi, cadre didactice si părinți. Rezultatele 
evaluării reprezintă și elemente de sprijin în aplicarea deciziilor privitoare la modificările curriculum-ului, 
lansarea prognozelor și anticiparea costurilor economice ale educației. 

Schimbările din sistemul de evaluare trebuie sa se împletească, in mod firesc, cu respectarea 
următoarelor principii 

-Cadrele didactice trebuie să aibă permanent în vedere faptul că o evaluare sistematică și continuă se 
realizează nu numai pentru determinarea cu exactitate a rezultatelor elevilor, ci, mai ales, pentru reglarea 
activității – atât a lor, cât și a elevilor. 

-Nu trebuie să uite că, întotdeauna, evaluarea are efecte la nivelul personalității elevilor, ca le 
afectează statutul in clasa si in viața familiala si, prin urmare, trebuie sa existe un efort in direcția realizării 
ei cu obiectivitate, dar si unul pentru a o folosi ca element motivațional. 

-Întotdeauna criteriile pe baza cărora se realizează notarea trebuie să fie transparente pentru elevi, 
pentru a nu le induce acestora o stare de frustrare, pentru a-i ajuta să-și dezvolte capacitatea de autoapreciere 

-Elevii trebuie să fie convinși ca propria lor activitate va fi supusă unui control periodic, dacă se 
dorește realizarea unei învățări sistematice  

-Metodele de evaluare folosite să fie, pe cât posibil, diverse, încercându-se verificarea formării unor 
capacități din mai multe puncte de vedere 

Fiind un proces continuu și de durată, evaluarea se poate realiza la începutul programului de instruire, 
secvențial, pe parcursul sau in finalul acestuia. Ca modalități principale de realizare a evaluării în procesul 
de predare-învățare se disting evaluarea inițială, evaluarea continua si evaluarea sumativă. 

În practica școlară astăzi se îmbină metodele tradiționale cu metodele moderne, denumite și 
complementare sau alternative. 

Metodele tradiționale reprezentate de probele orale, scrise și practice rămân cele mai des utilizate 
metode de evaluare, cu condiția de a asigura calitatea corespunzătoare a instrumentelor și echilibrul intre 
aceste probe. Prin probă înțelegem orice instrument de evaluare proiectat, administrat și evaluat de către 
învățător. 

Metodele alternative de evaluare au un rol foarte important in cadrul unei evaluări obiective. Elevii 
nu trebui stresați că ”Astăzi iar au test”. Calificativele din catalog nu trebuie să fie doar cele de la probele 
scrise, ele trebuie să fie o medie a tuturor calificativelor, obținute prin toate formele de evaluare ce se pot 
utiliza în evaluarea unei unități de învățare. Aceste metode implică mult mai mult interes din partea elevilor, 
care sunt mai receptivi. Instrumentele de evaluare noi, care îmbogățesc practica evaluării, se cer utilizate 
într-un mod coerent, pentru ca informațiile obținute să-i dea învățătorului posibilitatea să-și regleze stilul 
de lucru și modul de desfășurare a activității didactice. 

Evaluarea este deci un proces continuu de apreciere a calității, a importanței sau utilității activității 
de predare – învățare, proces desfășurat din nevoia cotidiană de selecție, de comparare sau de ameliorare a 
acestuia 
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Metode bazate pe creativitatea individuală 
 Conceptul de creativitate, a fost introdus în 1938 de Gordon Allport, a cunoscut diverse abordări 

din perspectiva asociaţionismului, gestaltismului, behaviorismului şi psihanalizei. J.P. Guilfort a elaborat, 
în 1967, un model teoretic al conduitei creative. Modelul a fost imaginat sub forma unui cub cu laturile 
4x5x6 şi 120 de sertare. Pe cele 3 dimensiuni au fost aşezete conţinutul, operaţiile şi produsul activităţii 
creative. Guilfort consideră că există patru modalităţi de funcţionare a intelectului asupra imaginaţiei: 
imaginativă, semantică, relaţională şi de abstractizare. Instrumentele de evaluare sunt: eseul, referatul, 
recenzia, proiectul de cercetare şi portofoliul. 

Eseul se foloseşte în: evaluarea sumativă – pentru a constata progresul individual într-o anumită 
perioadă, evaluarea formativă – pentru a stabili capacitatea de compoziţie, stabilirea temei, la examene – 
pentru a verifica stăpânirea conţinutului.  

 Referatul poate fi folosit ca metodă de evaluare a activităţii individuale la un număr redus de 
discipline, au o arie mai largă de aplicare. Metoda respectivă oferă elevilor o valoare instructivă deoarece 
oferă posibilitatea elevilor de a lucra independent cu alte surse decât manualul. 

 Recenzia este o analiză critică, detaliată sau succintă a unei cărţi, volum colectiv, articol sau 
studiu, în cazul nostru cărţi de specialitate care interesează pe elevi.  

Proiectul devine o temă de cercetare orientată spre un scop bine conturat, iar realizarea lui implică 
deopotrivă cercetare ştiinţifică şi demers practic. Proiectul este o anticipare a ceea ce se va realiza, o 
prefigurare ideală a ceea ce se doreşte.  

 Portofoliul reprezintă o colecţie de lucrări ale elevilor (referate, fişă de lucru, teste, articole, studii 
de caz etc.) constituită cu scopul de a indica eforturile, progresele şi rezultatele acestora. 

 Metode de stimulare şi evaluare a creativităţii grupurilor 
Brainstorming-ul este o metodă de stimulare a creativităţii şi se foloseşte atunci când se urmăreşte formarea 

la elevi a unor calităţi imaginative, creative şi chiar a unor trăsături de personalitate (spontaneitate, altruism).  
Philips 6-6 este o metodă de stimulare şi evaluare a creativităţii grupului. Poartă această denumire deoarece 

clasa se împarte în grupuri de câte şase membri, iar discuţia în cadrul grupului este limitată ca timp la şase minute. 
 Explozia stelara este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului. Începe 

din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploziei stelare.  
Reuniunea – panel este o metodă intuitivă şi evidenţiază capacităţile unui grup de elevi cu abilităţi deosebite 

la disciplina din care s-a ales tema.  
Metoda Frisco are drept scop identificarea problemelor dificile şi rezolvarea lor prin căi simple şi eficiente. 
Buzz – groups poartă această denumire datorită zgomotului produs de elevi atunci când discută între ei în 

cadrul grupurilor pe care le formează. Toţi elevii au posibilitatea să se implice în dezbaterea unei probleme. 
Metoda piramidei sau „metoda bulgărelui de zăpadă” îmbină armonios activitatea individuală cu cea de grup. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ. 
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 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învâțământ care 

urmărește măsurarea cantității cunoștiințelor dobândite, ca și valoarea, nivelul performanțelor și eficiența 
acestora la un moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. A evalua rezultatele școlare 
înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse, precum și eficiența 
metodelor de predare-învățare. 

 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, profesorii, 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. 

 Pentru ca evaluarea să fie urmată de rezulatatele scontate profesorul trebuie să ţină seama de:  
• tratarea diferenţiată a elevilor;  
• selecţia riguroasă a conţinuturilor învăţării;  
• folosirea metodelor şi procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult capacităţile intelectuale 

care asugură învăţarea activă şi formativă;  
• îmbinarea eficientă şi alternarea formelor de activitate în clasă, frontală, individuală şi pe grupe.  
   Probele sau tehnicile docimologice prin care se realizează examinările pot fi:  
• probe orale;  
• probe scrise; 
 • probe practice;  
• testul docimologic. 
 O metodă eficientă folosită la matematică o reprezintă probele scrise. Prin această modalitate elevii 

își exprimă idei în scris, fără intervenția profesorului. Probele scrise au numeroase avantaje astfel cîștigă 
tot mai mult teren în practica evaluării. În cazul evaluării scrise se evaluează un număr mare de elevi într-
un timp relativ scurt. În același timp diminuează stările de stres și îi avantajează pe elevii timizi care se 
exprimă mai greu în cazul unei evaluări orale. 

  Evaluarea iniţială se face după o pregătire prealabilă,pornind de la obiectivele propuse.Sunt 
formulaţi itemi de tipuri diferite pentru a avantaja toţi elevii,se stabileşte timpul şi punctajul corespunzător 
fiecărui item şi se centralizează rezultatele obţinute.Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale fiecare profesor 
îţi planifică demersul pedagogic în următoarele lecţii, precum şi eventuale programe de recuperare.  

  Evaluarea iniţială oferă “posibilitatea cunoaşterii nivelului de realizare a învăţării prealabile, a 
nivelului comportamentului cognitiv iniţial; determinarea liniei de pornire la începutul unui program de 
instruire (an şcolar, intrare în clasa I, în ciclul gimnazial sau liceal etc.); este indispensabilă pentru a stabili 
dacă elevii în cauză dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări (cunoştinţe, 
abilităţi, capacităţi); această formă de evaluare are semnificaţia unei punţi de legătură între o stare 
precedentă şi una viitoare; eventual 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 învăţării viitoare, pentru a omogeniza oarecum fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile 
unui nou parcurs.” (Ioan Cerghit) 



 

 

  În concluzie ,evaluarea inițială are o mare importanță în procesul de învățământ, împreună cu 
predarea şi învăţarea,ea putând oferi profesorului și elevului o imagine de ansamblu asupra situației 
existente de la care se pot formula cerințele următoare. 
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Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin evaluare. 

Aceasta se întemeiază pe o analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile interumane în care copilul 
este implicat. 

Evaluarea iniţială, din perspectiva relaţiei proces-produs, are menirea să furnizeze informaţii necesare 
reglării şi ameliorării activităţii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative să fie realizate astfel 
încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performanţelor copiilor, pregătirea pentru învăţământul primar), 
să se susţină şi să stimuleze activitatea de predare şi preluare de informaţii de către copil, formarea lui ca 
viitor şcolar. 

Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari la un moment dat, reprezintă un obiectiv intermediar 
a cărui realizare constituie sursă de informaţii pentru următoarele programe de acţionare. Aceste informaţii 
evidenţiază efectele activităţii desfăşurate, reprezintă criteriul principal de analiză şi autoanaliză critică a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-învăţare, mijloc de autocontrol asupra eficacităţii 
învăţământului şi sugerează căi şi direcţii de perfecţionare a stilului promovat de educatoare.  

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). 
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. 

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. 

 Evaluarea iniţială se poate realiza prin: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 
Avantajele evaluării iniţiale: 
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 iniţiale 
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 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 preşcolarilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii copiilor 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 
sfârşit, educatoarea are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului preşcolarului. 

 Evaluarea inițială la grupa mijlocie grupa “Buburuzelor”, în anul școlar 2019-2020, s-a desfășurat în 
perioada 16 - 27 septembrie 2019, și a fost structurată pe cele cinci domenii experiențiale și cele patru 
domenii de dezvoltare. 

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit: 



 

 

●Dezvoltarea intelectuală – exprimarea, 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. 
 Datorită particularităților de vârstă și individuale ale preșcolarilor, s-a urmărit stabilirea unor 

obiective și mijloace de realizare care să dea posibilitatea prognosticării și diagnosticării cât mai corecte a 
interpretării rezultatelor. 

 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta 
preșcolarilor. În acest sens am avut în vedere și faptul că evaluarea inițiala nu are ca scop ierarhizarea 
preșcolarilor și acordarea calificativelor, ci se urmărește progresul sau regresul acestora în comparație cu 
rezultatele obținute anterior la evaluarea finală a grupei mici, dar și compararea acestora cu rezultatele pe 
care le va dobândi ulterior. 

 Pe parcursul evaluării s-a realizat: 
• Observarea copiilor în timpul diferitelor activități; 
• Dialogul cu preșcolarii și părinții; 
• Studiul produselor activității; 
• Fișe de lucru individuale; 
• Probe orale, scrise, practice, chestionare; 
Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţionarea activităţii desfăşurate cu grupa 

de copii. Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor 
de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar 
evaluarea joacă un rol reglator.  

Ceea ce este modern însă, în privinţa evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă are în 
vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute şi soluţiile care se întrezăresc pentru îmbunătăţirea acţiunilor 
instructiv-educative.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ – PUNCT DE REFERINŢĂ ÎN REALIZAREA 
DEMERSULUI DIDACTIC 

 
DOBROICA ZAHARIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 
Evaluarea îşi face simţită prezenţa şi necesitatea în toate activităţile umane. Întreaga existenţă umană 

este, de fapt o alergare între scopuri şi evaluări. Cu atât mai mult în aria educaţională suntem interesaţi de 
evaluări, de raportări permanente asupra desfăşurării actului de formare, proces prioritar în fiecare tip de 
societate. 

Evaluarea este reconsiderată. Devine din „punct final într-o succesiune de evenimente” (Ausbel şi 
Robinson) început şi permanenţă, trece de la nivelul microsistemic la cel macrosistemic. Este unanim 
recunoscut că evaluarea reprezintă alături de învăţare o funcţie fundamentală şi o componentă a procesului 
de învăţământ, dat fiind faptul că nu există act educaţional care să nu implice în mod sistematic sau 
nesistematic evaluarea şi autoevaluarea didactică (M. Ionescu). 

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 anului școlar; 
 este indicator; 
 servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi; 
 fiecare învățător 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. 

Evaluarea inițială este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe 
care le fac învățătorii 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. 

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. 

Acest tip de evaluare oferă elevului şi învățătorului 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. 

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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 
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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 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. 

 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 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. 

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. 

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. 
Studii internaţionale de profil menţionează că aplicaţiile N.T.I.C „au fost experimentate în toate 

etapele procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare 
de probleme, verificare, notare” (O. I. D. I., 1990)  

Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 
învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om - maşină” 
(O.I.D.I, 1990). 

Experţii remarcă, pe bună dreptate, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la 
ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor 
pedagogice şi personalizarea învăţământului”. 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi.Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi 
la verificările curente şi la examene.Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi 
utilizate în alte domenii. Se schimbă, deci, însuşi raportul profesor-elev, prin creşterea încrederii elevilor în 
obiectivitatea profesorilor. 

Mai mult, elevii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 
beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 
de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 
examene creşte.Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai 
mare extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi).Acest proces permite studiul pe bază 
de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă 
elevului un mod interactiv de construire şi asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a 
verifica dacă ceea ce a învăţat este corect sau nu. 

Alte metode de evaluare 



 

 

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. 

Menţionăm câteva, întâlnite mai des, în activitatea profesorilor: 
• observarea; 
• referatul; 
• eseul; 
• fişa de evaluare; 
• chestionarul; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
• OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a elevului 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 (exemplu: stimularea interesului elevilor 
pentru o anumită disciplină; ameliorarea rezultatelor şcolare; creşterea caracterului aplicativ al predării şi 
învăţării); să se efectueze sistemtic, pe o perioada mai îndelungată (semestru sau an şcolar); să se 
înregistreze operativ, într-o fişă specială sau într-un caiet, rezultatele observării. 

Obiectul observării îl constituie: activitatea elevilor, comportamentul lor, produsele unor activităţi 
realizate în conformitate cu cerinţele programelor şcolare 

sau combinaţie a lor.Rezultatele observării vor fi comparate cu rezultatele la învăţătură, în urma unor 
analize calitative şi cantitative (matematice şi statistice). 

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 note (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.În toate cazurile însă, valoarea observării depinde de rigoarea cu care este făcută 
şi de competenţa evaluatorului. 

• REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la 
formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevilor din clasele mari sau ale 
studenţilor), este şi o posibilă probă 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.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.).Când referatul se întocmeşte în urma studierii anumitor surse de 
informare, el trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor studiaţi în problema analizată, cât şi propriile opinii 
ale autorului.Nu va fi considerat satisfăcător referatul care va rezuma sau va reproduce anumite lucrări 
studiate, cu speranţa că profesorul, fie nu cunoaşte sursele folosite de elev sau de student, fie nu sesizează 
plagiatul. 

Referatul are, de regulă trei-patru pagini şi este folosit doar ca element de portofoliu sau pentru 
acordarea unei note parţiale în cadrul evaluării efectuate pe parcursul instruirii. 

Deoarece el se elaborează în afara şcolii, elevul putând beneficia de sprijinul altor persoane, se 
recomandă susţinerea referatului în cadrul clasei/grupei, prilej cu care autorului i se pot pune diverse 
întrebări din partea profesorului şi a colegilor.Răspunsurile la aceste întrebări sunt, de regulă, edificatoare 
în ceea ce priveşte contribuţia autorului la elaborarea unui referat, mai ales când întrebările îl obligă la 
susţinerea argumentată a unor idei şi afirmaţii. 

  
• ESEUL, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi cât mai incitant, 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. 

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.Rostul eseului, ca 



 

 

metodă de evaluare, este acela de a-i da elevului sau studentului posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi 
formula nestingherit opiniile faţă de un anumit subiect, neîncorsetat de anumite scheme livreşti sau de 
prejudecăţi.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.Şi eseul însă, ca şi referatul, poate oferi informaţii 
limitate despre nivelul de pregătire al unui elev sau student, informaţiile lui urmând a fi corelate cu 
informaţiile obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare. 

Oricum, eseul se bucură de o largă apreciere în rândul elevilor şi studenţilor şi, atunci când este bine 
folosit (ca moment şi ca domeniu de aplicare), le oferă evaluatorilor informaţii foarte interesante, cel puţin 
în ceea ce priveşte capacitatea de gândire a elevilor (studenţilor), imaginaţia lor, spiritul critic, puterea de 
argumentare a unor idei personale şi altele asemenea, ce nu pot fi „măsurate”, la fel de precis, cu alte metode 
de evaluare. 

• FIŞA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli de hârtie A4 sau A5 (în funcţie 
de numărul şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit), pe care sunt formulate diverse exerciţii şi probleme 
ce urmează a fi rezolvate de elevi în timpul lecţiei, de regulă după predarea de către profesor a unei secvenţe 
de conţinut şi învăţarea acesteia, în clasă, de către elevi.În aceste condiţii, fişa de evaluare se foloseşte, mai 
ales, pentru obţinerea feedback-ului de către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, 
noi exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat.Nu este, deci, obligatoriu ca elevii să fie notaţi, fişa 
de evaluare având, în felul acesta, un pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi 
deosebeşte de testul de evaluare care se foloseşte, prioritar, pentru aprecierea şi notarea elevilor. 

Fişa de evaluare mai poate fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a 
comportamentului şi activităţii elevilor, în această situaţie evaluarea având un rol sumativ. 

• CHESTIONARUL, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca 
metodă de cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când 
profesorul doreşte să obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată 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 o anumită disciplină. 

Nu este însă mai puţin adevărat că, 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, fiind bazate o mare varietate de itemi, asigură o apreciere mult mai riguroasă decât 
chestionarul).Când doreşte însă o informare operativă cu privire la stăpânirea de către elevi a unor probleme 
esenţiale, dintr-o lecţie, dintr-o temă sau dintr-un capitol, profesorul poate recurge la chestionar. 

Pe baza răspunsurilor primite de la elevi, el poate face nu doar aprecieri privind gradul de însuşire a 
unor cunoştinţe, ci şi precizări, completări, dezvoltări etc., care să conducă la o mai bună cunoaştere a unei 
anumite părţi din materia parcursă. 

• INVESTIGAŢIA (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de regulă, ca metodă de 
învăţare, pentru a-i deprinde pe elevi să gândească şi să acţioneze independent, atât individual cât şi în 
echipă. La începutul semestrului, profesorul stabileşte lista de teme pe care elevii urmează să le abordeze 
cu ajutorul investigaţiei, perioada investigaţiei, modul de lucru, de prezentare şi de valorificare a 
rezultatelor. 

Investigaţia se poate realiza individual sau colectiv.Este de preferat ca rezultatele să fie analizate cu 
clasa de elevi, pentru ca profesorul să poată formula observaţii, aprecieri şi concluzii.Pe baza analizei 
activităţii elevilor şi a rezultatelor obţinute de ei în cadrul investigaţiei, profesorul poate acorda note, 
valorificând, în felul acesta, funcţia evaluativă a investigaţiei. 

  
• PROIECTUL are, de asemenea, un dublu rol: el poate fi folosit cu elevii din clasele mari de liceu 

şi cu studenţii pentru învăţarea unor teme mai complexe, care se pretează la abordări pluridisciplinare, 
interdisciplinare şi transdisciplinare sau ca metodă de evaluare (pe parcursul instruirii sale) sumativă. Cu 
ajutorul lui elevii/studenţii, pot face dovada că au capacitatea de a investiga un subiect dat, cu metode şi 
instrumente diferite, folosind cunoştinţe din diverse domenii. Uneori, proiectul este folosit ca probă de 



 

 

evaluare la absolvirea unei şcoli profesionale, a unui liceu industrial sau cu profil artistic, precum şi la 
absolvirea unei facultăţi din domeniile tehnicii, artei, arhitecturii etc. 

Ca şi în cazul investigaţiei, profesorul stabileşte lista temelor de proiect, perioada de realizare şi-i 
iniţiază pe elevi sau pe studenţi asupra etapelor şi a tehnicilor de lucru (individual sau colectiv). 

 • PORTOFOLIUL, este o metodă de evaluare mai veche, folosită, îndeosebi, în învăţământul 
primar, unde învăţătorii le cereau elevilor să realizeze o seamă de lucrări, pe parcursul instruirii, care 
constituiau un fel de carte de vizită a lor. Aceste lucrări, cuprinzând compuneri, rezolvări de probleme, 
diverse produse executate la lucrul manual, ierbare, insectare, colecţii minerale şi altele asemenea, erau 
apreciate şi notate, iar cele mai reuşite erau prezentate în cadrul unor expoziţii organizate la sfârşitul anului 
şcolar. 

„Descoperită” după anul 1989 şi numită „portofoliu”, metoda s-a extins şi la celelalte trepte de 
învăţământ, dându-i-se un conţinut mai precis. 

Adrian Stoica o include între metodele „complementare” de evaluare, alături de observare, de 
investigaţie şi de proiect, nici ele noi dar mai bine definite, evidenţiindu-li-se valenţele formative şi 
apartenenţa la ceea ce autorul numeşte „evaluare autentică”, prin care înţelege „un concept relativ nou” ce 
„se referă la evaluarea performanţelor elevilor prin sarcini de lucru complexe” (Stoica, A., 2003). 

În această perspectivă, Adrian Stoica include în portofoliu diverse rezultate ale activităţii desfăşurate 
de elevi pe parcursul instruirii, înregistrate fie cu ajutorul metodelor considerate „tradiţionale” (orale, scrise 
şi practice), fie cu ajutorul celor numite „complementare” (observarea, proiectul, investigaţia). 

Fără a minimaliza valoarea portofoliului şi a celorlalte metode „complementare”, suntem de părere 
că oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradiţionale” sau „moderne”) trebuie 
utilizate de profesori şi apreciate în raport cu „fidelitatea” lor, adică cu gradul în care ele reuşesc să măsoare 
cât mai riguros ceea ce vrem să măsurăm, măsurarea fiind o caracteristică importantă a oricărei evaluări. 

Ideea pentru care pledăm este aceea de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare ci, aşa cum 
menţionăm într-un alt paragraf al lucrării, de a utiliza un sistem de metode, amplificându-le astfel avantajele 
şi diminuându-le dezavantajele. 

Să nu uităm că elementele portofoliului sunt lucrări executate de elev, de regulă, în cadrul activităţii 
independente din afara şcolii, el putând beneficia de îndrumarea altor persoane sau prelua de la acestea 
lucrări gata făcute. 

Aşadar, şi portofoliul va putea fi folosit ca o alternativă, alături de alte metode, conţinutul său fiind 
precizat de evaluator, în funcţie de specificul disciplinei de studiu, la începutul semestrului sau al anului de 
învăţământ. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – NECESITATE LA ÎNCEPUT DE CICLU 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DODI FLORINA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANASTASIE PANU” HUȘI, JUD. VASLUI 

 
 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, 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 la începutul unui an școlar 
 La începutul fecărui nou an școlar se face o recapitulare (una-două săptămâni) a materiei predate 

anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor 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. 

 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). 
 Fiind la început de ciclu școlar, clasa pregătitoare, cu un număr mare de elevi, mulți dintre ei 

provenind din grădinițele cu program prelungit și doar 30% din grădinițele cu program normal, pentru a 
putea cunoaște nivelul de pregătire al fiecărui elev, am aplicat fișe de evaluare la Comunicare în limba 
română și Matematică și explorarea mediului. Acestea au fost concepute întegrat, elevii exprimându-se prin 
colorat, unit, încercuit, alegerea unor imagini. 

 Evaluarea înițială a fost necesară pentru a-mi cunoaște colectivul de elevi și pentru a putea proiecta 
învățarea pe parcursul acestui an școlar. 

 Pe parcursul celor două săptămâni de evaluare inițială, o altă metodă utilizată a fost observația 
curentă. În activitatea de fiecare zi la clasă, în contextul muncii de predare profesorul sesizează contribuțiile 
spontane ale copiilor, modul cum își realizează tema de casă, calitatea prestațiilor în munca independentă 
și la fixarea cunoștințelor, manifestări de neatenție, dificultăți și greșeli semnificative etc. Asemenea 
constatări făcute de profesor "din mers" le încredințează memoriei sale ; ele contribuie la schițarea unei 
imagini asupra unui elev sau altul - ca și asupra reușitei lecției ca atare - în consonanță cu informațiile culese 
prin diferite procedee sistematice. În rezultatul unei lecții, de reușita ei "se relevă” ca indici de reușită ai 
activităților la clasa: 

 (1) prestatia elevilor în "momentele de vârf " ale lecției, răspunsurile lor la întrebări de dezvăluire a 
cauzalității fenomenelor, la probleme - cheie care cer reflexie și argumentare;  

(2) gradul de participare spontană la ore;  
(3) reușita momentelor de fixare și de muncă independentă;  
(4) calitatea și volumul aplicațiilor practice, justetea exemplificărilor aduse de elevi;  
(5) participarea mai multor elevi la fixarea cunoștințelor, inclusiv a celor slabi;  
(6) răspunsuri bune și foarte bune la verificarea cunoștințelor în ora următoare, etc. Se vede din 

această enumerare rolul însemnat al observației curente în aprecierea reușitei unei lecții, ca și a reușitei 
elevilor.  
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ȘI COPIII CU CES POT ÎNVĂȚA DANSUL 
FRUNZELOR CĂZĂTOARE 

 
DOHOTARIU RODICA 

 
 În jocul acesta al frunzelor așternute ca un covor pe pămantul puțin jilav datorită ploilor din ultima 

vreme, parcă uitasem că este toamnă. 
 Și frunzele cad,și tot cad…până ce copacii vor fi din ce in ce mai goi și mai înfigurați.Mi-am amintit 

cu plăcere de mirosul toamnei , de multitudinea gamei de culori revărsate pe pământ,de razele pale ale 
soarelui care pictează acest tablou desprins dintr-o poveste frumoasă. 

 O parte din elevii clasei a VIa ai CSEI – Breaza, se pregătesc pentru activitatea ce va avea loc peste 
două săptămâni în sala ovală de la primăria orașului Breaza. În pași de vals, pe melodia VALSUL 
TOAMNEI învață timizi primii pași aidoma primelor frunze căzătoare. 

 Vântul bate și odată cu el este minunat să privim cum frunzele ruginii ne ating în căderea lor și pașii 
copiilor urmând melodia pe covorul moale al frunzelor .  

 Și... în tot acest dans al frunzelor,mă întreb unde vor pleca milioanele de frunze așternute pe pământ? 
Unde vor fi purtați de vântul vieții pașii acestor copii ?  

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE INITIALA 
LA LIMBA ROMANA IN GIMNAZIU 

 
PROF. DOLEA TANASE NICOLETA 

ṢCOALA GIMNAZIALĂ BRALOŞTIŢA 
  
 Prin Evaluarea Initiala profesorul poate pune un diagnostic legat de nivelul pregatirii elevilor la 

Limba Romana, atat in privinta fiecarui elev, cat si in ce priveste intreaga clasa de elevi, identificand nivelul 
de cunostinte, competente, abilitati si deprinderi, cat si deficientele elevilor care trebuie remediate.  

 Tot prin Evaluarea Initiala profesorul face o prognoza , deoarece in urma acesteia poate aprecia in 
ce masura elevii vor putea evolua si vor reusi sa-si diminueze si remedieze deficientele, sa asimileze 
cunostinte noi si sa-si insuseasca noi aptitudini si deprinderi in noul an de studiu.  

Astfel, Evaluarea Initiala reprezinta un reper la care ma voi raporta ulterior, mai ales in Evaluarea 
Formativa, dar si in Evaluarea Sumativa. In functie de rezultatele Evaluarii Initiale pot ca profesor sa 
alcatuiesc ulterior Programe Remediale si de Pregatire Suplimentara, insistand asupra subiectelor la care 
observ ca elevii au deficiente mai multe si mai mari. 

Astfel, pentru Evaluarea Initiala e necesar ca profesorul sa utilizeze metode si tehnici variate si 
combinate, care sa-l ajute pe profesor sa diagnosticheze cat mai fidel nivelul initial al elevilor si sa 
prognozeze cat mai fidel evolutia lor in noul an de studiu. 

 Evaluarea Initiala este un proces complex care imbina mai multe tehnici si procese in aplicarea ei 
practica la clasa, ea echivaland cu o sinteza a evaluarilor precedente, reprezentand totodata, astfel, un fel 
de Evaluare Sumativa a notiunilor generale insusite anterior, aplicata dupa ce aceste cunostinte generale au 
fost actualizate anterior in cadrul unei Recapitulari Initiale a acestor cunostinte. 

 Evaluarea Initiala va urma practic cateva etape care se succed in urmatoarea ordine:  
1.Recapitularea Initiala a cunostintelor generale insusite anterior, prin lectii mixte,  
Fixarea si Aprofundarea partiala a acestora prin cateva aplicatii practice si exemple reprezentative 

prin sintetizarea si esentializarea acestor cunostinte generale, imbinate si cu Evaluarea formativa; 
In aceasta etapa a recapitularii, voi folosi la clasa scheme recapitulative, brainstorming-ul, exercitii 

euristice, metoda ciorchinelui, dar si diferite metode activ-participative precum mozaicul , broscuta 
saltareata. Pentru a implica activ elevii in recapitularea cunostintelor si in aprofundarea acestora, ii impart 
pe grupe si le dau sa isi reaminteasca fiecre grupa anumite cunostinte sis a noteze ideile cele mai importante, 
cat mai sintetizat, fie pe un flip-chart, fie alcatuind impreuna la nivel de grupa un ppt , apoi le vor prezanta 
la clasa tuturor elevilor. Fiecare grupa de elevi isi va nota si raspunsurile celorlalte grupe. 

2.Evaluarea la clasa prin Testul Scris de Evaluare Initiala, care reprezinta o Evaluare Sumativa a 
cunostintelor dobandite anterior, actualizate prin Recapitularea acestora realizata la clasa in etapa 1. 

3.Corectarea Testului Initial Scris. 
4.Observarea si identificarea deficientelor si dificultatilor de insusire si transfer al cunostintelor atat 

la nivelul clasei cat si la nivelul fiecarui elev. 
De exemplu, la nivelul tuturor claselor, a V-a, aVI-a, aVII-a si a VIII-a, am observat in urma Testului 

de Evaluare Initiala ca elevii prezinta inca unele deficiente in intelegerea sarcinilor de lucru si a unui text 
la prtima vedere, in exprimarea corecta, stilul adecvat si scrierea ortografica.  

Deficientele elevilor legate de vocabularul lor sarac si capacitatea lor redusa de exprimare imi erau 
cunoscute inainte de Testul de Evaluare Initiala. 

In urma corectarii acestuia au iesit insa in evidenta deficiente clare, specifice unei clase sau unor 
elevi. De exemplu, la cls a V-a putini elevi au reusit sa identifice corect intelesul unui cuvant, tot putini au 
identificat corect valorile morfologice ale unor cuvinte si au stiut sa foloseasca corect un substantiv cu 
functia sintactica de subiect. Putini elevi au alcatuit corect o compunere folosind cuvinte din textul dat. 

Astfel, aceasta metoda a aplicarii Testului Scris de Evaluare Initiala a ajutat la evidentierea 
deficientelor elevilor de la cls a V-a, mentionate mai sus. 

Pot astfel observa ca deficienta generala a clasei lipsa creativitatii. 
5.Urmeaza comunicarea rezultatelor catre elevi si precizarea deficientelor lor individuale si la nivel 

de clasa, cu scopul ca ei sa constientizeze ce lipsuri au , comunicandu-le totodata si demersurile ulterioare 



 

 

pe care va fi necesar sa le urmeze sis a le aplicam in clasa, pentru a-si remedia deficientele de la Limba 
Romana. 

6.Voi stabili, in consecinta, si voi planifica masurile remediale pe care le voi aplica ulterior ,cu elevii, 
la nivel de clasa si individual, in scopul dobandirii de catre elevi a competentelor, abilitatilor si cunostintelor 
necesare pentru ameliorarea si remedierea deficientelor elevilor. De exemplu, conform constatarilor legate 
de deficientele pe care le au elevii, la care ajung in urma corectarii Testelor Initiale, voi realiza o planificare 
a pregatirii suplimentare alocand mai multe ore, cu cat mai multe si diverse exercitii si activitati, axate pe 
acele notiuni pe care elevii nu au reusit sa si le insuseasca anterior la clasa. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. DONDERA NINA 
LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I GALAȚI 

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

de învăţământ. Nu poate exista act educaţional care să nu implice direct sau indirect, sistematic sau 
nesistematic, procese evaluative şi autoevaluative. Evaluarea a fost definită diferit de-a lungul timpului, 
conceptul evoluând până în zilele noastre: Elementele comune ale celor mai multe definiţii recente pot 
conduce la înţelegerea evaluării ca pe un proces de emitere a unor judecăţi de valoare în legătură cu 
învăţarea, prin raportare la un binom (obiective + criterii de apreciere adecvate obiectivelor), în vederea 
adoptării unor decizii.  

Evaluarea inițială este un pas fundamental al oricărui program de învățare. 
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. 

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 iniţială capătă relevanţă pentru elev prin puterea de a mobiliza, de a stimula, de a motiva 
spre un program educativ ce va trebui urmat. Ea îşi pierde funcţia de verificare şi control. 

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 Needs. 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. 

Evaluarea iniţială 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. 

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. 
În mod obişnuit, profesorul poate alege o combinaţie din aceste metode cu care poate evalua un elev, 

în vederea identificării fidele a întregului tablou al nevoilor sale. 
Există câteva elemente care pot contribui la optimizarea procesului de evaluare iniţială. Astfel, cadrul 

didactic sau furnizorul de educaţie trebuie să dețină câteva competenţe care să permită înţelegerea întregului 
proces evaluativ, prezentarea lui către beneficiari într-o formă pozitivă şi constructivă, valorizarea şi 
implicarea educabililor, utilizarea unei varietăţi de abordări adecvate beneficiarului individual şi 
contextului său de învăţare, interpretarea rezultatelor în mod adecvat şi formularea de feedback competent, 
recomandarea celor mai potrivite programe de învăţare.  



 

 

METODA R. A. I.-METODA ALTERNATIVA DE EVALUARE 
 

PROF.CONSILIER CAZACU DIANA 
SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA BACAU 

 
 Metoda R. A. I. are la baza stimularea si dezvoltarea capacitatilor elevilor de a comunica (prin 

intrebari si raspunsuri) ceea ce tocmai au invatat. Denumirea provine de la initialele cuvintelor Raspunde – 
Arunca –Interogheaza si se desfasoara astfel: la sfarsitul unei lectii sau a unei secvente de lectie, profesorul, 
impreuna cu elevii sai, investigheaza rezultatele obtinute in urma predarii-invatarii, printr-un joc de 
aruncare a unei mingii mici si usoare de la un elev la altul. Cel care arunca mingea trebuie sa puna o 
intrebare din lectia predata celui care o prinde. Cel care prinde mingea raspunde la intrebare si apoi arunca 
mai departe altui coleg, punand o noua intrebare. Evident interogatorul trebuie sa cunoasca si raspunsul 
intrebarii adresate. Elevul care nu cunoaste raspunsul iese din joc, iar raspunsul va veni din partea celui 
care a pus intrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca inca o data mingea, si, deci, de a mai pune o 
intrebare. In cazul in care, cel care interogheaza este descoperit ca nu cunoaste raspunsul la propria 
intrebare, este scos din joc, in favoarea celui caruia i-a adresat intrebarea. Eliminarea celor care nu au 
raspuns corect sau a celor care nu au dat nici un raspuns, conduce treptat la ramanerea in grup a celor mai 
bine pregatiti. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosita la sfarsitul lectiei, pe parcursul ei sau la inceputul activitatii, cand se 
verifica lectia anterioara, inaintea inceperii noului demers didactic, in scopul descoperirii, de catre 
profesorul ce asista la joc, a eventualelor lacune in cunostintele elevilor si a reactualizarii ideilor-ancora. 

Pot fi sugerate urmatoarele intrebari: 
- Ce stii despre? 
- Care sunt ideile principale ale lectiei? 
- Despre ce ai invatat in lectia? 
- Care este importanta faptului ca..? 
- Cum justifici faptul ca.? 
- Care crezi ca sunt consecintele faptului.? 
- Ce ai vrea sa mai afli in legatura cu tema studiata (predata)? 
- Ce intrebari ai in legatura cu subiectul propus ..? 
- Cum consideri ca ar fi mai avantajos sasau sa..? 
- Ce ti s-a parut mai dificil din? 
- Cum poti aplica cunostintele invatate? 
- Ce ti s-a parut mai interesant.? 
- De ce alte experiente sau cunostinte poti lega ceea ce tocmai ai invatat? 
 Aceasta metoda alternativa de evaluare poate fi folosita atat cu scolarii mici cat si cu licenii sau 

studentii, solicitand in funtie de varsta, intrebari cat mai divers formulate si raspunsuri complete. Intrebarile 
pot sa devina pe parcursul desfasurarii metodei, din ce in ce mai grele. Metoda RA.I. este adaptabila oricarui 
tip de continut, putand fi folosita la istorie, biologie, geografie, matematica, literatura, limbi straine etc. 

 Elevii sunt incantati de acesta metoda–joc de constatare reciproca a rezultatelor obtinute, modalitate 
care se constituie in acelati timp si ca o strategie de invatare ce imbina cooperarea cu competitia. Este o 
metoda de a realiza un feed-back rapid, intr-un mod placut, energizant si mai putin stresant decat metodele 
clasice de evaluare. Se desfasoara in scopuri constatativ-ameliorative si nu in vederea sanctionarii prin nota 
sau calificativ. Permite reactualizarea si fixarea cunostintelor dintr-un domeniu, pe o tema data. Exerseaza 
abilitatile de comunicare interpersonala, capacitatile de a formula intrebari si de a gasi cel mai potrivit 
raspuns. Indeplinirea sarcinii de investigator intr-un domeniu, s-a dovedit in practica mult mai dificila decat 
cea de a raspunde la o intrebare, deoarece presupunea o mai profunda cunoastere si intelegere a materilaului 
de studiat. 

Antrenati in acest joc cu mingea, chiar si cei mai timizi elevi se simt incurajati, comunica cu usurinta 
si participa cu placere la o activitate care are in vedere atat invatarea cat si evaluarea. 

Exista un oarecare suspans care intretine interesul pentru metoda R.A.I. 



 

 

Tensiunea este data de faptul ca nu stii la ce intrebari sa te astepti din partea colegilor tai si din faptul 
ca nu stii daca mingea iti va fi sau nu adresata. Aceasta metoda este si un exercitiu de promtitudine, atentia 
participantilor trebuind sa ramana permanent treaza si distributiva. 

 Metoda R.A.I. poate fi organizata cu toata clasa sau pe grupe mici, fiecare detinand cate o minge. 
Membrii grupurilor se autoelimina treptat, ramanand cel mai bun din grup. Acesta intra apoi in finala 
castigatorilor de la celelalte grupe, jocul desfasurandu-se pana la ramanerea in cursa a celui mai bine 
pregatit. Dezavantajul ar fi acela ca mai multe mingii ar crea dezordine, mingea unui grup care ar cadea ar 
distrage atentia celorlalte grupuri. 

Profesorul supravegheaza desfasurarea jocului si in final lamureste problemele la care nu s-au gasit 
solutii. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosita si pentru verificarea cunostintelor pe care elevii si le-au dobandit 
independent prin studiul bibliografiei recomandate. Accentul se pune pe ceea ce s-a invatat si pe ceea ce se 
invata in continuare prin intermediul crearii de intrebari si de raspunsuri. 
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HARTA CONCEPTUALĂ - METODĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

DANIELA DOOGARU –C.Ș.E.I. ”PAUL POPESCU NEVEANU” TIMIȘOARA 
 
Harta conceptuală este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și a legăturilor dintre ele. A 

apărut ca urmare a teoriilor cognitiviste ale lui David Ausubel și, ulterior, a cercetărilor lui Joseph D. Novak, 
începând cu anii '70, la Universitatea Cornell, S.U.A. Novak, prin hărţile conceptuale, acordă o importanţă 
majoră formării de legături între concepte în procesul învăţării.  

Conceperea hărţilor conceptuale se bazează pe temeiul : „învăţarea temeinică a noilor concepte 
depinde de conceptele deja existente în mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea” 
(Teoria lui Ausubel). Esenţa cunoaşterii constă în modul cum se structurează cunoştinţele. Important este 
nu cât cunoşti, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate.  

Hărţile conceptuale (conceptual maps) sau hărţile cognitive (cognitive maps) se definesc astfel ca 
fiind o imagine a modului de gândire, simţire şi înţelegere ale elevului care le elaborează, la început 
simplist, apoi tot mai complete, devenind o procedură de lucru la diferite discipline, dar şi inter şi 
transdisciplinar.. Ele se pot utiliza atât în predare- învăţare, cât şi în evaluarea inițială și sumativă, la toate 
nivelurile şi toate disciplinele.  

Aceste instrumente de evaluare presupun operaţii de analiză, identificare a semnificaţiei conceptelor 
(prin procedura de ierarhizare), comparaţii, clasificări şi raţionamente. Hărţile conceptuale sau „formularele 
de argumentare” pun accentul pe relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele pe care le are elevul, pe modul 
în care fiecare elev îşi organizează experienţa, ideile, dar şi modul de aplicare al acestora. Această metodă 
îi face pe elevi să devină activi în propriul proces de învăţare, să asimileze cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
având la bază cunoştinţe, priceperi şi deprinderi deja existente.  

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 pespective către un proces de 
învăţare și evaluare activ şi conştient. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
CLASA PREGĂTITOARE 

 
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ* 

PROF. IULIANA DRĂGAN, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96, BUCUREȘTI 

 
1.  Completează desenul astfel: 

 

a) desenează o floare albastră lângă pom; 
b) desenează un măr roșu în pom; 
c) desenează în mâinile băiatului o frunză verde și alta galbenă. 

 

2. Taie cu o linie, pe fiecare rând, imaginea care nu face parte din poveste: 

 

 



 

 

 
  



 

 

3. Unește cu o linie obiectele a căror denumire începe cu același sunet, ca în model:

 

 

4. Colorează imaginile în a căror denumire întâlnești silaba „pa”: 

     
 
5. Scrie în pătrat numărul cuvintelor din fiecare propoziție: 

   
Miruna sare coarda. Radu aleargă. Maria culege flori roșii. 

    

 

 
 
 
 

*Notă: Cerința fiecărui item va fi citită de către profesor. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. DRĂGHICI ILEANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADU TUDORAN BRĂILA 

 
 Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special în învăţământul primar step by step, 

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:  

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 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. 
 În învăţământul primar step by step, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele 

complementare, cum ar fi: 
a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilo 
b) investigaţia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea. 
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. 

 
Bibliografie: 
- Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
- Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN SISTEMUL PREUNIVERSITAR 

 
AUTOR: DRĂGHICI IONELA LUMINIŢA 

 
Una din preocupările esenţiale ale şcolii de toate gradele, ale familiilor celor care se instruiesc şi în 

special ale societăţii o constituie cunoaşterea progresului realizat de elevi într-o anumită perioadă de timp. 
De altfel, activitatea didactică de cunoaştere şi apreciere a nivelului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 
capacităţi şi aptitudini intelectuale şi practice ale elevilor, este component a procesului de învăţământ şi 
contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor acestuia. 

Importantă considerăm a fi relaţia dintre metoda de evaluare şi instrumental de evaluare. Dacă metoda 
trebuie înţeleasă ca demers de proiectare şi realizare a actului evaluative, în genere, instrumentul este o 
parte integrată a metodei, fiind cel care concretizează la nivel de produs opţiunea metodologică a 
profesorului pentru verificarea performanţelor elevului, într-o situaţie educaţională bine definită. 

Metode şi tehnici de evaluare:  
1. Observarea curentă este o metodă de înregistrare a comportamentului elevilor în timpul lecţiilor, 

care permite acumularea de informaţii privind interesul elevilor pentru studiu, nevoia de comunicare şi 
relaţionare, calitatea răspunsurilor în cadrul dialogului frontal, orientarea în sarcina de învăţare. 

2. Chestionarea orală nu se confundă cu metoda conversaţiei utilizată în predare şi învăţare şi nici 
cu convorbirea, utilizată în educaţia morală sau în cunoaşterea personalităţii elevilor. În funcţie de modul 
de adresabilitate se clasifică în frontală, individuală şi combinată, iar după modul de realizare, se împarte 
în ascultare curentă, periodic şi finală. Avantajele pe care le prezintă sunt : - dezvoltarea capacităţii de 
exprimare calitativă, asigurarea unei conexiuni sigure rapide şi permiterea de adausuri, completări. 

3. Lucrările scrise se clasifică după timpul acordat elevilor în : lucrări de control current (10-15 
minute – extemporalele), de control la sfârşitul unui capitol (au rol de a oferii examinatorului informaţii 
privind calitatea activităţii desfăşurate) , semestriale )pregătite la lecţii de sinteză şi recapitulare) şi de 
sinteză ( solicit parcurgerea unei bibliografii apreciabile). Ca avantaje : asigură un grad mare de 
obiectivitate, permit verificarea unui număr mare de elevi într-un timp dat, oferă elevilor timizi posibilitatea 
de a răspunde nestingheriţi şi de a construi răspunsuri mai ample. Ca dezavantaje: nu permit intervenţia 
profesorului şi nici revenirea la forma iniţială. 

4. Lucrările practice verifică în special capacitatea de aplicare a cunoştinţelor, modul în care elevii 
efectuează lucrări specific diferitelor obiecte de învăţământ. Se verifică atât procesul cît şi produsul. 

5. Verificarea asistată de calculator utilizează învăţarea bazată pe algoritmi şi apelează la mai multe 
tipuri de itemi: de ordonare a datelor, etapelor, de combinare a două elemente. 

6. Testul decimologic este o metodă destinată investigării fondului informaţional şi educaţional al 
persoanei. Metodă standardizată care asigură obiectivitate mai mare, se clasifică după mai multe criterii. 
Astfel, după natura randamentului, există: teste de cunoştinţe şi teste de nivel de dificultate; după 
metodologia elaborării: teste standardizate şi teste elaborate de profesor. 

7. Examenul este cea mai complexă metodă de evaluare sumativă. Sancţionând pozitiv sau negative 
performanţele, acesta verifică randamentul şcolar şi este condiţie pentru continuarea studiilor sau pentru 
intrarea în viaţa activă. 

8. Portofoliul este o metodă de evaluare longitudinal, reprezentând o colecţie din produsele activităţii 
elevului, selectate de el însuşi, care oferă o imagine complex a progresului înregistrat de elev de-a lungul 
intervalului de timp care a fost proiectat. 

9. Referatul este un instrument care permite o apreciere nuanţată a învăţării şi identificarea unor 
elemente de performanţă individual a elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru activitatea 
desfăşurată. 

10. Investigaţia reprezintă un instrument folosit într-o activitate care durează nu mai mult de 
una-două ore şi care are ca specific faptul că elevul primeşte o sarcină cu instrucţiuni precise, pe care trebuie 
să o înţeleagă şi apoi să o resolve, demostrând o gamă largă de cunoştinţe şi abilităţi. 

11. Proiectul reprezintă o activitate mult mai amplă decât investigaţia, care începe în clasă prin 
definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe parcursul a câtorva yile sau săptămâni şi se încheie tot 
în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute. 



 

 

 
 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
EDUCATOARE: DRĂGHICI LILIANA 

GRĂDINIȚA ”MICUL PRINȚ” PUCIOASA, DÂMBOVIȚA 
 
 La începutul fiecărui an școlar, educatoarele culeg date despre copii, deoarece evaluarea inițială este 

foarte importantă pentru cunoașterea copiilor din grupă și pentru desfășurarea demersurilor didactice 
viitoare. 

 În primele două-trei săptămâni, educatoarele observă copiii în timpul diferitelor momente ale 
programului zilnic și stau de vorbă atât cu părinții cât și cu copiii pentru a-și forma o părere realistă cu 
privire la dezvoltarea psiho-fizică, la nivelul de cunoștințe și deprinderi ale copiilor din grupa la care 
lucrează. De asemenea, se obțin date confirmate de portofoliul copilului prin fișe și lucrări practice. 

 În continuare, voi da exemple de fișe de lucru utilizate pentru cunoașterea copiilor din grupă mare. 
1. Denumește jucăria și spune cum te joci cu ea. Colorează răspunsul la ghicitoare. 
2. Colorează formele geometice mici cu verde, iar pe cele mari cu roșu. Formează grupa cu cele mai 

multe elemente și grupa cu cele mai puține elemente de același fel.  
3. Găsește și colorează imaginea a cărei denumire începe cu sunetul corespunzător literei desenate: 

A, E, I. O. 
4. Citește și colorează literele din numele tău! 
5. Pictează imaginea data! 
6. Trasează modelul de pe rochița prințesei. 
7. Completează ce lipsește! 
8. Încercuiește jucăriile care au aceeiași formă! Taie obiectele care sunt jucării. 
9. Coloreză cercurile mari cu roșu și cercurile mici cu verde. Colorează pătratele mari cu galben și 

pătratele mici cu albastru. 
10. Colorezează cum dorești doar literele care formează cuvântul ”CARTE”. Desparte cuvântul 

în silabe și reprezintă grafic, prin linii, numărul de silabe. 
11.  Desparte faptele bune. 
12. Găsește drumul fiecărei mașini către garajul care are aceeași cifră. 
,,Având în vedere faptul că în educația timpurie principala formă de învățare este jocul, educatoarea 

nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare. Propunem, pentru evaluarea activității 
preșcolarilor următoarele metode: jocul liber, jocul dirijat,observația sistematică a copilului, conversația 
analiza produselor activității, analiza procesului de integrare socială etc. Dintre acestea, un loc aparte îl 
ocupă jocul, observația și conversația”. (citat din Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020). 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ - COMPONENTĂ A PROCESULUI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR DRĂGHICI SIMONA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR”, BRĂILA 
 
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 pregatirea 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 într-un anumit domeniu.  

Pentru toţi factorii implicaţi în pregatirea elevilor, evaluarea este "barometrul" care indică în orice 
moment "starea" pregătirii şcolare, succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor obţinute în raport de cele 
proiectate prin curriculum. Atât succesele înregistrate de elevi, cât şi eventualele lacune în pregătirea lor 
permit învăţătorului să-şi autoaprecieze activitatea în toate fazele (etapele) pregătirii şi desfăşurării 
procesului didactic. Toate acestea îi vor permite să ia măsuri de ameliorare a propriei sale activităţi, atât 
prin continuarea, la un nivel superior a experienţei valoroase, cât şi prin remedierea carenţelor care au 
determinat unele lacune în nivelul de pregătire al elevilor. Evaluarea trebuie privită şi ca un moment 
aplicativ al învăţării. Cunoştinţele se însuşesc cu adevărat, în mod temeinic, în procesul implicării lor.  

În cadrul procesului de învăţământ, evaluarea îşi exercită:  
- funcţia diagnostică realizată prin teste de cunoştinţe de tip diagnostic; 
- funcţia pronostică realizată prin teste de aptitudini, teste pedagogice de tip criterial, teste de tip 

normativ;  
- funcţia de selecţie, care intervine atunci când se doreşte clasificarea (ierarhizarea) elevilor unei 

clase, şcoli, la sfârşitul anilor şcolari. Această funcţie se realizează prin teste standardizate de tip normativ 
şi oferă mari posibilităţi unei selecţii obiective.  

EVALUAREA randamentului şcolar prin natura ei şi prin funcţiile pe care le realizează, nu este o 
activitate propriu – zisă de predare – învăţare, dar se efectuează în sprijinul acestor procese. Sub raport 
pedagogic, acţiunile de verificare a pregătirii elevilor au efecte de întărire a achiziţiilor învăţării prin 
repetarea şi sistematizarea pe care le prilejuiesc, prin contribuţia ce o aduc in direcţia completării 
cunoştinţelor, precum şi în sensul consolidării priceperilor şi deprinderilor. În desfăşurarea unor lecţii am 
constatat că întrebările şi cerinţele cuprinse în conţinutul unor probe de evaluare pot constitui puncte de 
plecare în prederea unei teme, alteori am văzut posibilităţile pe care le oferă conţinutul unei probe de 
evaluare în direcţia activizării elevilor la lecţie. Din perspectiva psihologică, evaluarea îşi demonstrează 
valenţele de susţinere a învăţării, în primul rând prin efectele pe care le produc asupra elevilor aprecierile 
pozitive (laudele, calificativele mari, gesturile aprobative, încurajările făcute etc.) şi chiar cele negative 
(dezaprobarea, mustrarea, calificativele mici etc.) atunci când (5 M.,E., Î., “Ghidul de evaluare în 
învăţământul primar”, Bucureşti, 1999, pag.12 LIDIA FLORENTINA PESCARU – 2010 – EVALUAREA 
ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 11) acestea din urmă nu sunt folosite abuziv. În activitatea la clasă trebuie 
folosite în mod sistematic aprecierile pozitive, evidenţiind progresele obţinute, mai ales faţă de elevii 
timoraţi de insuccesele înregistrate, neîncrezători în forţele lor. Trebuie evitată utilizarea abuzivă a 
aprecierilor negative dar atunci când se recurge la ele, să privească o situaţie şi nu randamentul global al 
elevului. Aceste aprecieri nu trebuie să exprime în niciun caz predici ale unor rezultate viitoare slabe ci, pe 
cât posibil, să fie încurajatoare, să ofere o perspectivă optimistă.  

În spiritul dicţionarelor de specialitate (Carter V. Good, Dictionary of Education 1959), evaluarea 
este aprecierea sau judecarea meritelor, valorii sau deficienţelor a ceva. Acest "ceva" poate fi un elev, o 
clasă de elevi, un cadru didactic, un sistem de învăţământ etc. În procesul de evaluare intră întotdeauna 



 

 

două componente: măsura şi raportarea ei la un etalon sau la un standard, în funcţie de care măsura capătă 
o anumită semnificaţie. Dacă analizăm istoric conceptul de evaluare, atunci trebuie să facem câteva 
constatări. Cea mai importantă priveşte distincţia dintre fenomenul evaluării şi ştiinţa evaluării. Fenomenul 
evaluării este foarte vechi. De când lumea, oamenii au făcut evaluări, adică au măsurat şi au apreciat 
lucrurile. În vremea noastră nu s-a schimbat fenomenul, ci calitatea măsurii şi a sistemelor de raportare. 
Din acest motiv, putem defini evaluarea ca pe măsură şi apreciere a ei, dar şi mai sofisticat: evaluarea poate 
fi considerată o mărime raportată la un etalon, ca o determinare cantitativă - exprimată numeric - care, prin 
raportare la etalon, capătă un inţeles calitativ. În ştiinţele umane, în activităţile în care este implicat omul, 
aprecierea se face, în vremea noastră, prin probe sau teste. Cu ele se măsoară, iar rezultatele se raportează 
la etalon. În funcţie de rezultatul la aceste teste se face selecţia, se ordonează concurenţii la examen, se face 
evaluarea unui ciclu de învăţământ, se fac aprecieri privind memoria şi inteligenţa copiilor şi a adulţilor, 
asupra atitudinilor lor.  

Evaluarea are trei momente esenţiale: evaluarea premiselor, a proceselor şi a rezultatelor. Evaluarea 
premiselor urmăreşte să ne conştientizeze punctul de pornire, numai în raport cu el are sens să se înceapă o 
reformă. Acest tip de evaluare iniţial (i se spune obişnuit şi diagnoză) ne spune un lucru esenţial pentru 
ceea ce urmează, şi anume, dacă sistemul de învăţământ este pregătit pentru reformă, ce anume modificări 
ar trebui să i se aducă potrivit scopurilor unei reforme (ce-i lipseşte, ce are insuficient, ce are în plus fară 
să-i fie necesar). Diagnoza (aprecierea iniţială) ne arată pe scurt, două lucrui: Care este starea de pregătire 
pentru activitatea ce trebuie depusă? Care ar trebui să fie căile cele mai eficiente în acţiune, ţinând seama 
de ceea ce se urmăreşte. Diagnoza iniţială face orice învăţător în clasă, dar nu o face cu probe standardizate 
şi nici nu face diagnoza tuturor claselor, ci doar pe cea a clasei proprii. Învăţământul are de câştigat din 
evaluarea ştiinţifică, ea îi completează şi îi face mai eficiente formele de evaluare pe care le aplică empiric. 
La nivel global este, fireşte, foarte important să cunoaştem cu ce formaţie se vine în clasa Pregătitoare şi 
care este variaţia acesteia şi unde se plasează clasa cu care lucrăm în raport cu celelalte clase din acelaşi 
mediu social, dar şi cu cele din alte medii.  

Evaluarea procesului reprezintă a doua preocupare majoră a evaluării. Procesul de învăţământ se 
desfăşoară pe o lungă durată de timp, la fel cele de formare profesională, de producţie a unui anumit tip de 
unealtă, din acest motiv, controlul "pe parcurs" este obligatoriu. Nu are sens să se aştepte până la sfârşitul 
procesului pentru a se constata că el s-a desrăşurat nesatisfăcut sau greşit . Evaluarea procesului urmăreşte 
corectarea "din mers" a ceea ce ne apare ca nepotrivit încă înainte de încheierea procesului. Acestui scop îi 
servesc ascultările zilnice ale elevilor, lucrările de control, probele sistematice elaborate din perspectiva 
evaluării. Şi în acest caz, evaluarea nu inventează nimic nou, ea contribuie doar la creşterea calităţii 
evaluării actuale, oferind instrumente mai precise de lucru. Evaluarea de proces trebuie să răspundă la 
următoarele întrebări: în ce măsură paşii care se fac duc spre scopul propus? Pot fi aceşti paşi accelerati sau 
nu? Ce schimbări ar trebui introduse pentru a ajunge mai uşor la scop? 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN EFICIENTIZAREA 
PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 
PROF. DRĂGOIU CORINA 

 
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 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 atingerea 
obiectivelor stabilite. 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. 

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 

Limitându-ne acum la evaluarea inițială, în câteva aspecte esențializate ale acesteia, putem spune că 
este realizată pentru determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă premise ale asimilării noilor 
conţinuturi şi formarea unor competenţe noi. 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 
aspecte care necesită să fie corectate sau îmbunătăţite.  

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. Ea este necesară pentru 
stabilirea unui punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare. 

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. 

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/ la începutul fiecărui ciclu didactic. 
• 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. 

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 INIŢIALĂ LA MATEMATICĂ ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI 
MODERN 

 
PROF. DRAGOMIR CAROL 

COLEGIUL „FERDINAND I”. COMUNA MĂNECIU. JUDEŢUL PRAHOVA 
 
Testul pentru verificarea nivelului de cunoştinţe anterioare, clasicul test inţial, este conceput de 

fiecare profesor pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 
aprofundării/continuării studiului anumitor discipline sau a unor discipline noi. Acest test nu îşi propune 
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se bazează pe 
raportarea la bareme de evaluare/apreciere, însă este recomandabil ca notele la evaluarea iniţială să nu fie 
trecute în catalog. Astfel, 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.  

Dar dacă testul inţial ar fi realizat cu ajutorul telefonului mobil? Se ştie că tinerii din ziua de azi se 
simt mult mai confortabil în prezenţa dispozitivelor moderne, aşa că profesorii ar trebui să exploateze 
această oportunitate. Există numeroase aplicaţii online care sunt uşor de utilizat de către profesor şi, în 
acelaşi timp, atractive pentru elevi. Aceste unelte moderne au fost însuşite de autor în cadrul cursului de 
formare „Social Media and Web Solutions for Your Classroom”, furnizat de Europass Teacher Academy 
(în perioada 15 – 26 octombrie 2018) în Florenţa, Italia, la care am participat în cadrul proiectului Erasmus+ 
“Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală”, cu numărul de 
referinţă 2018-1-RO01-KA101-048123, proiect pe care Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, judeţul 
Prahova l-a câştigat la Apelul Naţional din 2018. Dintre numeroasele site-uri pe care le-am cercetat, este 
adevărat că doar câteva se pretează disciplinei matematică. Cele mai uşor de utilizat, atât de către elevi, cât 
şi de către profesor sunt Kahoot şi Quizizz. Însă, să le luăm pe rând. 

Kahoot permite crearea unui „test” pentru etapa de reactualizare a cunoştinţelor şi trecere către lecţia 
nouă. Este o platformă bazată pe joc, utilizată în multe şcoli şi alte instituţii educationale. „Testele” apar 
sub forma unor întrebări cu răspunsuri multiple din care va fi selectat răspunsul corect. Toţi elevii se 
conectează prin intermediul unui cod PIN generat automat de aplicaţie. Atât întrebarea cât şi răspunsurile 
sunt proiectate pe un ecran, iar elevii vor selecta răspunsul corect pe telefonul mobil. Cum creăm un test 
Kahoot? După ce facem cont, pe ecran ne apar 3 iconiţe – „Quiz”(alegere din răspunsuri multiple), 
„Jumble”(aranjarea răspunsurilor în ordinea corectă) şi „Survey”(opinia). Vom selecta prima opţiune. Apoi 
vom introduce titlul, o scurtă descriere, eventual o imagine sau un videoclip, selectăm limba şi vizibilitatea 
(doar pentru autor ”Only you” sau public „Everybody”). După această etapă, apăsăm butonul „Ok, Go”. 
Începem să compunem testul prin apăsarea butonului „Add question”. Întrebările au limita maximă de 95 
de caractere şi maxim 4 opţiuni pentru răspunsuri. Scrierea unei întrebări ce implică utilizarea unor 
simbolurilor matematice simple (de exemplu, ≤, α, ∞, exponent sau indice, etc) este facilă pentru că există 
ataşat butonul „Ω” prin care se afişează o listă conţinând aceste simboluri. Dar editarea unor formule sau a 
unor exerciţii complexe este foarte dificilă. Prin intermediul Kahoot pot fi testate elemente de teorie sau 
calcule. După tastarea întrebării, se setează timpul, se adaugă răspunsurile şi se bifează cel corect; de 
asemenea pot fi adăugate imagini sau chiar un videoclip. otuşi, întrebările cu referire la structurile 
matematice complexe nu pot fi editate direct, ci putem recurge la un artificiu. Le scriem într-un fişier Word 
folosind „Equation”, apoi cu ajutorul „Snipping Tool” (Instrument de decupare) facem o captură şi o salvăm 
în calculator. Apoi, imaginea o încărcăm în locul întrebării-text.  

Putem aplica acest lucru pentru teste care prevăd calcule, iar cea mai bună aplicaţie este Quizizz. 
Testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau 
calculatoare conectate la Internet. Deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://quizizz.com. 
Logarea se poate realiza destul de uşor cu un cont Google sau se poate crea un nou cont. Odată accesată 
aplicaţia, în partea stângă a ferestrei este meniul care conţine teste, rapoarte, colecţii ale celui care le-a creat 
sau care pot fi preluate dintr-o bibliotecă de teste clasificate pe diferite discipline şi domenii, dar sunt 
excesiv de puţine teste în limba română. Secţiunea Find a Quiz permite căutarea unui anumit tip de test 
din biblioteca aplicaţiei.În caseta Name this quiz se completează numele testului. În caseta Add a title 

https://quizizz.com/


 

 

image se poate adăuga o imagine lângă titlu şi în caseta Language se permite selectarea limbii în care va 
fi creat testul. După completarea acestor opţiuni se apasă butonul Create quiz. În continuare se adaugă 
itemi noului test, fie prin creare a unui item, fie prin găsirea unor itemi în teste deja existente. Create a new 
question permite crearea unui nou item cu un singur răspuns corect sau mai multe răspunsuri corecte. În 
casetele de text se completează conţinutul întrebării Write your question here apoi se adaugă, pe rând, 
posibilele răspunsuri. Atât întrebările zt şi răspunsurile pot fi sub formă de text sau sub formă de imagini. 
Se bifează raspunsul corect şi se setează timpul acordat rezolvării apoi se salvează Save. Numărul de 
întrebări pe care trebuie să le aibă un test este minim 6. Se adaugă, pe rând, toate întrebările testului şi se 
apasă butonul FINISH QUIZ. În continuare se adaugă informaţii suplimentare testului: se setează nivelul 
(clasa) pentru care a fost creat testul, apoi se setează domeniul şi categoria la care poate fi asociat testul 
creat şi se salvează Save quiz info. Testul poate fi găsit în secţiunea My quizizz.După finalizarea acestor 
paşi testul poate fi rezolvat de elevi: Live Game (în timp real, în clasă, cu toţi elevii), Homework(temă), 
Solo Game(fiecare independent de ceilalţi). Opţiunea Live game permite asocierea unui cod testului. Acest 
cod este distribuit elevilor, care în prealabil au accesat de pe telefoanele mobile https://quizizz.com/join . 
Elevii se conectează cu codul primit şi vor apărea în lista testului. Când toţi elevii sunt conectaţi se apasă 
butonul START şi elevii primesc testul pentru a-l rezolva. Rezultatele se pot vedea în timp real pe măsură 
ce elevii rezolvă şi în secţiunea Reports. La finalizarea testului se apasă butonul END GAME. Quizizz 
este un mijloc excelent de concepere şi aplicare de teste. Se pretează în foarte multe dintre ore, la toate 
disciplinele. Prin utilizarea acestui instrument, evaluarea va fi rapidă şi obiectivă.  

În concluzie, aceste mijloace IT sunt utile pentru diversificarea activităţilor de evaluare, făcându-le 
mult mai interesante, mai atractive, astfel încât valenţele demersul didactic să crească, să fie mai eficiente. 
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EVALUAREA INITIALA IN JOCUL DE HANDBAL LA CLASA A IV-A 
 

SCOALA PETRESTI – CORBII MARI, JUD. DAMBOVITA 
PROFESOR DRAGOMIR ION 

 
Jocul de handbal este accesibil tuturor copiilor, indiferent de sex. Regulamentul de joc cuprinde reguli 

puţine, uşor de înţeles. Aplicarea lor în joc se face cu uşurinţă chiar din primele lecţii ţinute cu începătorii. 
Instalaţiile necesare pentru practicarea jocului sunt simple, puţine şi necostisitoare, uşor de amenajat şi 
construit prin mijloace proprii.  

Handbalul are o simplă şi uşor de învăţat, a cărei bază o constituie mişcările de alergare, săritură, 
prindere şi aruncare. Deci, este un joc sportiv complet, care angrenează întreaga musculatură în activitate 
şi prin aceasta activează marie funcţiuni ale organismului, influenţând favorabil ameliorarea calitativă a 
acestora, handbalul este preferat de elevi altor jocuri sportive. Accesibilitate, atractivitatea şi 
spectaculozitatea jocului sunt atribute ce stimulează interesul elevilor pentru învăţarea acestuia. Datorită 
faptului că majoritatea procedeelor tehnice sunt executate cu mâna, jocul de handbal poate fi învăţat şi 
practicat cu uşurinţă chiar de cei care n-au o pregătire fizică specială şi prin reuşita acţiunilor de atac dă 
satisfacţie imediată începătorilor.  

Jocul de handbal se înscrie pe primele locuri în „topul” opţiunilor elevilor din Scoala Petresti – Corbii 
Mari, scoala cu traditie si rezultate deosebite la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si Olimpiada 
Gimnaziilor . 

Competentele specifice sunt rezultate aşteptate ale învăţării şi urmăresc rezultate progresive în 
achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul. Pentru realizarea competentelor specifice 
sunt organizate activităţi de învăţare, elaborate astfel încât să pornească de la deprinderile şi perceperile 
motrice concrete ale elevilor şi să se integreze unor dinamice adecvate situaţiilor de joc.  

Evaluarea initiala pentru jocul de handbal de la clasa a IV-a contine acele modalitati de evaluare care 
au fost folosite ca mijloace de actionare in activitatile de predare – invatare in clasa a III-a, anul scolar 
precedent. 

 Modalităţi de evaluare (E). 
Pentru calitati motrice viteza-rezistenta: 
E1 • Naveta 5x10. Se trasează două linii paralele la distanţa de 10m, una faţă de alta. Executantul se plasează 

înapoia uneia dintre linii. La semnul sonor, executantul se deplasează cu viteză maximă până la cealaltă linie pe 

care o depăşeşte cu ambele tălpi, frânează şi se întoarce şi revine la linia de plecare, se execută 5 deplasări şi se 

înregistrează timpul realizat, temporar maxim. 

Dozare: 1x pauză (pasiv) formaţie de lucru: în coloană câte unu, se porneşte câte unu din coloană. 

Pentru calitatea motrica forta: 
E2 • Aruncarea mingii de handbal la distanţă, se execută cu o mână prin azvârlire de la umăr, cu elan, tempo 

maxim. 

Dozare: 8x, pauza (mers) 20”, formatie de lucre: doua linii de elevi asezate fata in fata la 20 m, se exerseaza 

simultan cu o singura linie, tempo 100%. La verificare, se execută individua, cate doua incercari.. 

Pentru deprinderi si priceperi motrice specifice : 

E3 Pase în doi din deplasare pe lungimea terenului şi aruncare la poartă cu procedeu la alegere (din 
alergare sau săritură) , tempo 100%. 

Dozare: 4x, pauză (mers) 30", formaţie de lucru: pe perechi demixate, se exersează „în valuri”. 
E4 Joc bilateral, cu aplicarea regulamentului de joc şi a cunoştinţelor însuşite în ora de educatie fizica, 

timp de 10', tempo maxim. 
Dozare: 1-2x, pauză (mers) 20', formaţie de lucru: două echipe de elevi. 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ LA CLASELE DE ÎNCEPUT DE CICLU DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT LA LIMBA ENGLEZĂ 

 
PROF. DRAGOMIR RALUCA SIMONA 

COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU, JUDEŢUL PRAHOVA 
 
Evaluarea iniţială are ca principal scop identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor şi proiectarea 

paşilor de sprijin în recuperarea lacunelor de către profesori. Asemenea unui doctor care, pentru a pronunţa 
un diagnostic, nu doar îşi consultă pacientul, ci şi verifică rezultatele altor investigaţii medicale, iar în final 
prescrie tratamentul potrivit, profesorul trebuie să aplice diverse metode de evaluare iniţială pentru a-şi 
forma o imagine de ansamblu asupra nivelului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi ale elevilor şi 
proiectează un plan de învăţare individual menit să asigure fiecărui elev propria cale spre dezvoltare. 
Aşadar, este un simplu test elocvent pentru un diagnostic corect? Ce criterii şi care formă îl fac elocvent? 

Tranziţia de la un ciclu de învăţământ la altul presupune pentru elevi o perioadă critică, de 
transformări intense şi eforturi fizice şi psihice considerabile. Viaţa şcolarului într-un mediu educaţional 
nou presupune apariţia unor factori care pot influenţa negativ „prima impresie”. Importanţa evaluării iniţiale 
rezultă din faptul că ea reprezintă primul pas al ciclului de învăţare. Profesorii care au tendinţa de a 
minimaliza efectul său fac o greşeală fundamentală, ceea ce va conduce la dificultăţi de adaptare, rămânere 
în urmă la învăţătură sau/şi dificultăţi de învăţare, insucces şcolar şi, în cele din urmă, la abandon.  

Unii profesori consideră că testele iniţiale nu sunt relevante din mai multe puncte de vedere: sunt 
aplicate după o perioadă lungă de vacanţă în care ritmul de învăţare al elevilor este scăzut, la fel şi puterea 
lor de concentrare; elevii susţin testele iniţiale la toate materiile, de cele ma multe ori, în aceeaşi săptămână, 
iar acest lucru îi demoralizează şi devin mai puţin motivaţi în a le trata cu seriozitate pe toate; chiar obiectul 
testării este supus unui mare semn de întrebare şi anume ce testăm oare - rămăşiţele de cunoştinţe din anul 
anterior, nivelul de a aplica aceste cunoştinţe sau capacitatea elevilor de a se readapta după o perioadă de 
pauză. 

Dar să facem un exerciţiu de imaginaţie! Sunteţi profesor la o clasă nouă, începeţi să predaţi o lecţie, 
însă citiţi în ochii elevilor o stare de confuzie profundă. Când îi întrebaţi pe elevi dacă înţeleg subiectul 
lecţiei, răspund că nu. Acum imaginaţi-vă cum ar putea fi diferit scenariul lecţiei dacă anterior, prin 
intermediul testului iniţial, aţi fi descoperit lacunele! Care dintre cele două situaţii ar fi o experientă mai 
satisfăcătoare atât pentru elevi cât şi pentru profesor?  

Identificarea nivelului de cunoştinţe permite profesorului proiectarea unei lecţii eficiente din mai 
multe puncte de vedere. În primul rând, profesorul poate selecta exerciţii sau activităţi remediale 
individualizate pe grupuri de elevi astfel încât aceştia să-şi construiască sau consolideze, după caz, fundaţia 
pentru conţinutul nou. În mod similar, dacă profesorul descoperă un grup de elevi care stăpânesc o mare 
parte din unitatea de învăţare, acesta poate concepe activităţi care vor permite grupului să aprofundeze, 
chiar să despăşească curriculumul standard. Astfel, plictiseala şi frustrarea de a parcurge de nenumărate ori 
acelaşi drum al învăţării de către aceşti elevi vor fi înlăturate. Într-adevăr este foarte dificil pentru profesor 
să planifice şi să administreze activităţi diferite în acelaşi timp, dar rezultatele muncii lor vor fi în total 
acord cu scopul, şi anume fiecare elev trebuie să acumuleze cunoştinţe, să-şi formeze competenţe. 

Putem afirma că evaluarea iniţială este un proces complex care implică colectarea şi analiza unei 
game variate de informaţii faptice, personale şi psihologice: cunoştinţele şi competenţele anterioare; 
dificultăţile de învăţare; aptitudinile, potenţialul şi abilităţile cheie ale elevului; stilul de învăţare; interesele 
personale şi motivaţia; circumstanţele personale. Care sunt cele mai eficiente metode de a evalua toate 
aspectele menţionate anterior?  

În ceea ce priveşte celelalte aspecte ale unei evaluări iniţiale complexe, putem utiliza metode 
eficiente, dar care, ce-i drept, sunt consumatoare de timp. De exemplu, interviul ne poate oferi informaţii 
valoroase despre personalitatea elevului, despre motivaţia sa, despre felul în care comunică, iar în acest 
mod vom şti cum să obţinem feedback de la fiecare elev în parte despre activităţile de predare ulterioare. 
Mai mult, ar fi foarte eficient ca fiecare elev să vină în următorul ciclu de învăţământ cu un dosar de progres 
care să conţină o fişă de consemnare a aspectelor care necesită îmbunătăţire.  
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IMPORTANṬA EVALUĂRII INIṬIALE ÎN ÎNVĂṬĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR: DRAGOȘ MIRELA CAMELIA 
ȘCOALA NR.2 ,,POET OVIDIU’’,OVIDIU,CONSTANȚA 

 

 Copilul este o ființă 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 gândit tratarea acesteia ca pe un proces,un instrument,un 
„barometru”de măsurare a gradului de pregãtire psihică și socio-afectivă 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 sã 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 
învățătorului. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic .  

 În învățământul primar, actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, 
având drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor ,dobândite de copii în 
cadrul actului educațional . În același timp ,evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii 
învățătorului,concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de elev prin procesul de învățământ. 

 Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic , se conturează utilizarea în învățământul primar a următoarelor tipuri de 
evaluare : 

• evaluare inițială – predicativă 
• evaluare cumulativă -sumativă, certificată 
• evaluare formativă- continuă 
 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.  

 Ea 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.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. 

 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.  

 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. 

 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 

 

ÎNTOCMIT, PROF.ÎNV.PRIMAR, DRAGOTĂ MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CONCEȘTI, JUD. BOTOȘANI 

 
 ,,Evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune managerială proprie sistemelor socio-umane, care 

solicită raportarea rezultatelor obținute, într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice 
domeniului în vederea luării unei decizii optime.” (Dicționnaire enciclopedique de l”education et de la 
formation , 1994, pag.415) 

 Evaluarea este mai mult decât o operație sau o tehnică; ea este o acțiune complexă, un ansamblu de 
operații mintale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective care precizează: obiectivele și conținuturile 
ce trebuie evaluate: 

 Scopul și perspectiva deciziei; 
 Momentul evaluării (la început, pe parcurs, la sfârșit); 
 Cum se evaluează; 
 Cum se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; 
 Criteriile pe baza cărora se evaluează. 
 Evaluarea intervine în trei moment diferite: la început, pe parcursul procesului de învățământ și la 

șfârșitul lui. În funcție de acestea se definesc și următoarele trei forme de evaluare: 
 Evaluarea inițială 
 Evaluarea formativă 
 Evaluarea sumativă 
Metodele tradiționale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp ca 

fiind cele mai des utilizate. Din această categorie fac parte: 
 Probele orale 
 Probele scrise 
 Probele practice 
 Metodele alternative de evaluare , al căror potențial formativ susține individualizarea actului 

educațional prin sprijinul acordat elevului sunt: observarea sistematică a activității și a comportamentului 
elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, metoda Q-sort sau trierea aserțiunilor, eseul, 
tehnica 3-2-1, metoda R.A.I., jurnalul reflexiv. Am ales să prezint două metode, tehnici pe care la folosesc 
la clasă: 

 Tehnica 3-2-1 este folosită pentru a aprecia rezultatele unei secvențe didactice sau a unei activități. 
Denumirea provine din faptul că elevii scriu: 

 3 termeni, concepte din ceea ce au învățat, 
 2 idei despre care ar dori să învețe mai mult în continuare și  
 o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care consider ei că au dobândit-o în urma activităților 

de predare-învățare. 
 Tehnica 3-2-1 poate fi considerată drept o bună modalitate de autoevaluare cu efecte formative in 

planul învățării realizate în clasă. Este o cale de a afla rapid și eficient care au fost efectele proceselor de 
predare și învățate, având valoare constatativă și de feed-back. Această modalitate alternativă de evaluare, 
al cărei scop principal este cel de ameliorare și nicidecum de sancționare, răspunde dezideratelor educației 
postmoderniste de a asigura un învățământ cu un profund caracter formativ-aplicativ. Este un instrument al 
evaluării contiunue, formative și formatoare , ale cărei funcții principale sunt de constatare și de sprijinire 
continuă a elevilor. 

 Observarea sistematică a comportamentului elevilor 
Observarea sistematică a comportamentului elevilor presupune folosirea de către cadrul didactic a 

unor instrumente simple precum: 



 

 

⇒ Fişa de evaluare (calitativă); 
⇒ Scara de clasificare; 
⇒ Lista de control / verificare. 
Aceste instrumente sunt utilizate atât pentru aprecierea procesului, cât şi a produselor învăţării. 
Fişa de evaluare (pe baza observaţiilor curente) 
Aceasta este individuală, servind îvăţătorului în înregistrarea unor date factuale despre elevi (în 

special despre cei cu probleme deosebite) şi poate fi completată pe întregul ciclu primar. Ea va cuprinde 
numai date asupra comportamentului copilului în anumite situaţii, servind la mai buna cunoaştere a 
acestuia, atât de către învăţător, cât şi de către părinţi. Aceste observaţii conduc la concluzii vizând evoluţia 
elevului pe traiectoria formării sale, concluzii ce se vor menţiona în fişa standardizată de caracterizare, 
întocmită la fiecare final al ciclului de şcolarizare. 

Exemplu: 
Fişa individuală 
A elevului E.V. , din clasa a IV-a , an şcolar 2019-2020 
Observaţii curente, în timpul activităţii şcolare şi extraşcolare 
(fragment) 

Data Observaţii-comentarii Măsuri, îndrumări 
2.10. 2019  A plecat de la şcoală 

înainte de terminarea cursurilor, 
fără să anunţe învăţătorul, lipsind 
de la ora a V-a, de ed.fizică. 

 Comunicarea situaţiei 
părinţilor; 
 Stabilirea motivului 
plecării: pentru a nu face 
mișcare; 
 Discuţie individuală cu 
elevul. 

6. 10. 2019  Test de evaluare iniţială, 
predictivă, la limba română. 
Punctaj obţinut: 4,20. Multe 
greşeli de ortografie, scriere și 
punctuație. 

 Teme de corectare a 
greşelilor. 

7. 10. 2019  Test de evaluare la 
matematică. Punctaj obţinut: 
3,85. Greşeli la aplicarea ordinii 
operaţiilor.  

 Autocorectarea greşelior; 
 Teme suplimentare de 
aplicare a ordinii operaţiilor. 

12. 11. 2019  Tema nescrisă la 
opțional. 
 Nu a studiat la Istorie. 

 Notarea în caietul de elev 
+ observaţie. 
 Termen de scriere a temei 
la optional şi de învăţare la istorie 
14. 11. 2019 

14. 11. 2019  Verificat activitatea 12. 
11. 2019, amânată pt astăzi. 
Sarcinile au fost îndeplinite. 

 Controlat activitatea, s-a 
comunicat părinţilor. 

15. 11. 2019  A prezentat colegilor 
colecţia personală de roci din 
zona Munţii Orientali. 

 Îndrumare privind 
întocmirea etichetelor pt 
prezentarea fiecărei mostre de 
rocă. 

 
Scara de clasificare 
Este un instrument util în observarea atitudinii elevului faţă de o activitate de învăţare sau de o sarcină 

de lucru, individuală sau de grup. 
Exemplu: 



 

 

 
Scara de clasificare poate fi folosită atât în Fişa individuală de observaţii curente, cât şi în Fişa de 

caracterizare a elevului la sfârşit de ciclu, pentru ca observarea şi evaluarea comportamentului acestuia pe 
traiectoria formării sale să aibă un mai pronunţat grad de obiectivitate. 

Lista de control / verificare 
În timp ce scara de clasificare indică frecvenţa cu care apare în comportamentul copilului o anumită 

atitudine, lista de control înregistrează doar prezenţa / absenţa unei acţiuni / comportament la elevul 
respectiv, într-o anumită situaţie. 

Exemplu: 

 

 

1. În ce măsură a participat la discuţii? 
   � niciodată;    � rar;     � ocazional;      � frecvent;    � 

întotdeauna. 
2. În ce măsură comentariile lui au fost în legătură cu tema discuţiei? 

   � niciodată;    � rar;     � ocazional;     � frecvent;    � 
întotdeauna. 

       

 a urmat instrucţiunile                                                              da ........        nu........ 
 a cerut ajutor atunci când a avut nevoie                                  da.........        nu........ 
 a cooperat cu ceilalţi                                                               da.........        nu....... 
 a aşteptat să-i vină rândul pt a utiliza materialele                   da........         nu....... 
 a împărţit materialele cu ceilalţi                                              da........         nu....... 
 a încercat noi activităţi                                                             da.......          nu...... 
 a dus activitatea până la capăt                                                  da.......          nu...... 
 a pus echipamentele la locul lor după utilizatre                       da.......          nu...... 
 a făcut curat la locul de muncă                                                 da......           nu...... 
 chestionar  1                                                                              da.....           nu..... 
 chestionar 2                                                                               da......           nu.... 

 
                                                             (Se notează X pe spaţiul punctat) 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: DRAGOTOIU MARIA 
GRĂDINIŢA SURA – SLIVILEŞTI 

 
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 păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 

având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional. Evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată 
în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar în procesul de învăţământ. 

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. 

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;  
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. 

Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale:probe orale - conversaţia de verificare; interviul ( tehnica discuţiei); verificarearea 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:- observareasistematică a vocabularului copilului; grila de evaluare / autoevaluare; 

fişa de evaluare individuală; portofoliul. 
-interactive:- ghicitorile; tehnica fotolimbajului; ciorchinele ; examinarea povestirii; turnirul 

întrebărilor; R.A.I. ( Răspunde. Aruncă.Interoghează.) 
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. 

 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) – „ Pedagogiasecolului XX. Învăţareaînşcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţiaa II a revizuităşiadăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculumpentruînvăţământulpreşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. DRAGU LARISA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ORȚIȘOARA 

STRUCTURĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ORȚIȘOARA 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Evaluarea este o acţiune complexă, în cadrul căreia se precizează: 
 conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
 în ce scop se evaluează; 
 când se evaluează (la începutul învăţării, pe parcursul acesteia, la sfârşit); 
 cum se evaluează; 
 în ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; 
 pe baza căror criterii se apreciază. 
În învățământul preșcolar (educație timpurie), evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în 

raport cu el însuși și mai puțin raportarea la norme de grup (relative). Progresul copilului trebuie monitorizat 
cu atenție, înregistrat, comunicat și discutat cu părinții (cu o anumită periodicitate).  

De asemenea, evaluarea îndeplinește trei funcții:  
- măsurare (ce a învățat copilul?);  
- predicție (este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, și, în special, 

pentru intrarea în școală?); 
- diagnoză (descrierea stării de fapt și identificarea aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului).  
Pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea copilului, este necesar a aprecia nivelul tuturor 

domeniilor de dezvoltare:  
 dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală; 
 dezvoltare socio-emoţională; 
 capacităţi şi atitudini în învăţare; 
 dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii; 
 dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii.  

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program educaţional (ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru). 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.  

În educația timpurie, la începutul fiecărui an școlar, primele două-trei săptămâni sunt rezervate 
culegerii de date despre copii, perioadă în care educatoarele observă copiii în timpul diferitelor momente 
ale programului zilnic, vor purta dialoguri cu părinții și copiii astfel încât să aibă un tablou cât mai apropiat 
de realitate cu privire la nivelul dezvoltării psiho-fizice, al cunoștințelor și deprinderilor acestora.  

Metodele utilizate pentru evaluarea activității preșcolarilor sunt: jocul liber, jocul dirijat, observația 
sistematică a copilului, conversația, analiza produselor activității, analiza procesului de integrare socială, 
între care jocul, observația și conversația au ponderea cea mai mare.  

Instrumentul de lucru pentru evaluarea longitudinală a dezvoltării copilului și a nivelului de pregătire 
al acestuia pentru următoarea treaptă de învățământ, este fișa de apreciere a progresului individual, în care 
sunt consemnate date obținute prin intermediul evaluării inițiale, continue și sumative.  

Evaluarea inițială este deosebit de importantă, deoarece creionează direcția pe care educatoarea o va 
urma în vederea dezvoltării la preșcolari a comportamentelor care necesită sprijin, astfel încât la sfârșitul 
perioadei petrecute în grădiniță, aceștia să fie pregătiți pentru etapa de școlaritate.  

 
Bibliografie: 
o Curriculum pentru educație timpurie (2019) – Ministerul Educației Naționale  
o Voiculescu, E., (2001) – Pedagogie preşcolară, Editura Aramis.  



 

 

DESPRE EVALUAREA INIȚIALǍ 
 

PROFESOR ȊNVǍȚǍMȂNT PRIMAR: DRǍGUȘIN MǍDǍLINA 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă a procesului de învățământ alături de predare și învățare. Cele 

trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate,determinată de 
funcțiile lor în demersul evaluativ 

 Evaluarea inițială oferă actorilor actului educațional, elevi și profesori 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 ierarhizarea elevilor de aceea se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere). 

 Rezultatele evaluǎrii inițiale nu se consemnează în catalog, deci ar trebui ȋnțeleasǎ ca un exercițiu 
util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă 
elevii au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Despre 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”. 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 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 modernă este asociată grijii faţă de măsurarea şi aprecierea rezultatelor ; nu este un scop 
în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative; pune 
accent pe problemele de valoare şi pe emiterea judecăţii de valoare;  

se constituie parte integrantă a procesului didactic, nu mai este privită din exteriorul acestuia; dezvoltă 
tot timpul o funcţie de feed-back pentru elev; tinde să informeze şi personalul didactic asupra punctelor tari 
şi punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra eficienţei activităţii didactice; îşi asumă un rol activ, de 
transformare continuă a proceselor de predare şi de învăţare, de intervenţie formativă; devine un proces 
continuu şi integrat organic procesului de instruire; evaluarea devine un mijloc de comunicare de informaţii 
asupra stadiului învăţării, în vederea ameliorării sau reorganizării acesteia; solicită o diversificare a 
tehnicilor de evaluare, a metodelor şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete; 
vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar; elevul devine partener cu 
drepturi egale, într-o relaţie educaţională;oferă transparenţă şi rigoare metodologică; caută să aprecieze şi 
eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învăţare etc. 

 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: 
1. Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică București, 1981. 
2. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
3. Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. DĂGUȚ GEORGIANA-LARISA 

GRĂDINIȚA P.P. ”ALEXADNRINA SMIONESCU GHICA” 
- TÂRGOVIȘTE 

 
Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la 

norme de grup (relative). Iar progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi 
discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate). De asemenea, evaluarea trebuie 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 (descrierea stării de fapt şi identificarea 
aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului). 

O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor momente ale 
programului zilnic, pe dialogul cu părinţii şi pe date confirmate de portofoliul copilului, fişe etc. 

Atunci când vorbim de evaluare în educația timpurie trebuie să aducem în discuţie câteva aspect 
importante, şi anume: 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două-trei săptămâni (de regulă, până în jurul datei de 1 
octombrie) sunt rezervate culegerii de date despre copii (evaluării iniţiale). 

Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic şi vor dialoga 
atât cu părinţii, cât şi cu copiii, în vederea obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică şi nivelul de cunoştinţe şi deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. Toate 
aceste informaţii pot fi consemnate în Caietul de observaţii a copiilor sau în Fișa de apreciere a progresului 
şi vor sta la baza elaborării Caracterizării grupei şi, ulterior, a planificării calendaristice anuale. 

 În ceea ce priveşte evaluarea continuă, educatoarele au o serie de oportunităţi în programul zilnic 
pentru realizarea acesteia. Totodată, nu trebuie să pierdem din vedere procesul de evaluare, derulat ca parte 
a fiecărui proiect tematic sau a unei săptămâni tematice independente, desfășurat cu copiii de-a lungul 
anului şcolar. 

 Sfârşitul semestrului I, sfârşitul anului şcolar sau sfârşitul de ciclu necesită o evaluare mai atentă. 
Este vorba de evaluarea sumativă, care nu necesită delimitări fixe ca durată în timp şi care va avea în vedere: 
fie stabilirea paşilor următori în parcurgerea curriculumului (ce urmează să desfăşurăm cu copiii în 
semestrul al II-lea sau în anul şcolar următor), fie culegerea datelor pentru finalizarea completării fișelor de 
apreciere a progresului copilului înainte de intrarea în etapa următoare (trecerea de la antepreșcolar la 
preșcolar, trecerea de la preșcolar la învățământul primar). Ca şi în cazul evaluării iniţiale, se recomandă 
utilizarea unei palete largi de mijloace şi instrumente de evaluare şi evitarea excesului de fişe de lucru, cu 
scopul de a conferi copilului siguranţă şi detaşare în timpul acestui proces. 

Fişa de apreciere a progresului individual are ca obiectiv evaluarea longitudinală a dezvoltării 
copilului şi a nivelului de pregătire al acestuia pentru următoarea treaptă de învăţământ. Ea constituie un 
instrument de lucru care punctează competenţele copilului ce ar trebui să fie dobândite până la încheierea 
perioadei de antepreșcolaritate/preşcolaritate. 

Educatoarea urmăreşte pregătirea copilului pentru o integrare fără disfuncţii în următoarea etapă, 
furnizând datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative. 

În raport cu instrumentele de evaluare existente, fişa propusă are următoarele avantaje: 
- oferă indicatori comportamentali precişi, măsurabili, care sunt repere ale stadiului de dezvoltare la 

vârsta antepreșcolară (2-3 ani) și preşcolară (5-6 ani); 
- rezultatul evaluării determină evitarea etichetării copilului; 
- constituie un instrument de evaluare care evidenţiază progresul periodic al copilului; 
- permite educatoarei să monitorizeze atingerea comportamentelor propuse de curriculumul specific, 

pe diferitele domenii de dezvoltare, să reproiecteze şi să prioritizeze demersurile de învăţare; 
- reflectă activitatea de zi cu zi a copilului, descoperind lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă, astfel 

încât, pe baza lor, să se elaboreze un program de remediere adecvat; 



 

 

- reprezintă un instrument eficient prin care familia este cooptată în procesul de cunoaştere a copilului, 
oferindu-i posibilitatea de a-şi da seama de ceea ce ştie copilul, de ceea ce este capabil. 

Progresul copilului trebuie în permanenţă monitorizat, comunicat şi discutat cu familia acestuia. 
Implicarea părinţilor, ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi, se poate realiza prin activităţi 

comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii informale, individuale, periodice 
sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al copilului, prin analiza agendei de 
comunicare cu părinţii, prin scrisori tematice etc. 

Fişa de apreciere a progresului individual nu conţine concepte, reguli, legi, ci doar „rodul” activităţii 
COPILULUI şi va oferi o oglindă a progresului realizat de acesta în raport cu sine, în intervalul cuprins 
între intrarea și ieşirea acestuia din educația antepreșcolară și, respectiv, din învățământul preșcolar. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA 
TIMPURIE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DRAICA CLARA LORENA 

GRĂDINIȚA CU P.P. ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,TG-JIU 
 
Evaluarea reprezintă, într-un sens foarte larg, un proces de colectare a informațiilor în vederea 

luării unor decizii, pentru a proiecta activități având ca scop urmărirea progresului fiecărui copil. 
Astfel, prin evaluarea corectă a preșcolarului, facilităm, optimizăm și dezvoltăm anumite abilități ori 
intervenim eficient în cazul unui comportament ce necesită sprijin. 

Procesul de evaluare reglează atât predarea cât și învățarea, cele trei procese fiind inseparabile. 
Cadrul didactic măsoară cantitatea cunoștințelor transmise, eficiența acestora și oferă posibilități de 
perfecționare a actului instructiv-educativ; mai exact, oferă feed-back-ul educatoarei asupra 
eficienței activității desfășurate, îi arată cât de bine și-a dozat materialul, cât de bine comunică și cât 
de utile sunt metodele aplicate la grupă. 

Evaluarea inițială are un rol tranșant în evoluția și progresul copilului, constituind punctul de 
plecare necesar transformării preșcolarului într-o personalitate autonomă, creativă, capabilă să 
răspundă cerințelor actuale și de perspectivă ale societății. Nivelul bagajului de cunoștințe la intarea 
în grădiniță și la începutul fiecărui an școlar ajută educatoarea în stabilirea traseului de lucru, în 
structurarea conținuturilor ce vor fi abordate, fiind o condiție hotărâtoare pentru reușita actului 
didactic. 

Voi continua prin detalierea metodelor și tehnicilor de evaluare inițială folosite în acest an 
școlar, la grupa mică. 

Fiind primul an al preșcolarilor în grădiniță, principala metodă folosită a fost observația 
sistematică și înregistrarea datelor, pe baza fișei pentru aprecierea progresului individual al copilului 
înainte de intrarea în învățământul primar. Am urmărit nivelul îndeplinirii indicatorilor 
comportamentali specifici fiecărui domeniu de dezvoltare ( domeniul de dezvoltare socio-emoțională, 
dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, dezvoltarea fizică, a sănătății 
și igienei personale, dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii, capacități și atitudini de învățare). 
Alături de observația sistematică a comportamentului copilului, am folosit conversația cu scop 
evaluativ, fișe de evaluare individuală, portofoliul, precum și metode inovative (Turul galeriei, 
Ciorchinele, Diagrama Venn, Piramida, Cubul, Scaunul autorului, Ghicitorile etc.). De asemenea, 
am proiectat o serie de jocuri didactice și concursuri interactive ( Răspunde repede și bine, 
Completează ce lipsește, Spune mai departe, Găsește umbra, Când se întâmplă, etc), jocuri de mișcare, 
jocuri de atenție/de perspicacitate. 

Voi exemplifica metoda Ciorchinele folosită în cadrul Domeniului Om și societate, la Educație 
pentru societate, tema săptămânală Chiar de sunt mic, știu să mă-ngrijesc un pic din cadrul proiectului 
tematic Eu sunt unic, tema activității Obiecte de igienă personală. 

Ciorchinele este o metodă care exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme și 
facilitează realizarea unei conexiuni între idei, deschizând căile de acces și actualizând cunoștințele 
anterioare. Ca și obiectiv am avut integrarea informațiilor dobândite anterior și completarea cu noi 
informații. 

 Materale necesare: lipici, castronele, coli A3,jetoane cu imagini, creioane. 
 Sarcina de lucru  
Copiii au fost împărțiți în 5 grupe a câte 5 copii și fiecare grupă a primit o foaie A3. În castronele 

au primit diferite imagini care reprezentau diverse obiecte de igienă personală și nu numai. În 
mijlocul foii era scris cuvântul IGIENA PERSONALĂ. Preșcolarii trebuiau să aleagă dintre imagini 
doar pe cele corespunzătoare cuvântului din mijloc și să le lipească în jurul cuvântului, apoi să le 
unească printr-o săgetă cu acesta. Astfel, la final, ciorchinele arăta în felul următor: 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin această activitate, preșcolarii au demonstrat că știu care sunt obiectele de igienă personală, 

le recunosc în imagini și au identificat relații între acestea (peiuță și pastă de dinți,burete și cadă,apă 
și săpun etc) 

Evaluarea, în general, și evaluarea inițială, în special, nu trebuie percepută de preșcolari ca un 
proces inhibant, demotivant sau chiar stresant, în urma căruia vor fi notați sau catalogați, ci ea 
trebuie să-i motiveze, să-i stimuleze în procesul de învățare. Copilul preșcolar trebuie să pătrundă în 
procesul de evaluare ca într-un joc, fără să depună efort prea mare, fără să perceapă tensiunea 
evaluării. De aceea, este necesar să acordăm procesului de evaluare o atenție sporită, să planificăm 
activitățile sub formă de joc, în care să îmbinăm plăcutul cu utilul, distractivul cu necesarul, printr-
o diversificare a strategiilor de evaluare, care, neapărat trebuie să respecte particularitățile 
individuale și de vârstă ale subiecților vizați. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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De-a lungul timpului, conceptul de evaluare a suferit modificări semnificative. De la simpla verificare 

și notare a cunoștințelor acumulate de către elevi și notarea lor de către profesor, s-a ajuns la extinderea 
activităților evaluative asupra rezultatelor rezultatelor sociale ale sistemului de învățământ, asupra 
proceselor de instruire, a durabilității cunoștințelor elevului, a calității curriculumului școlar și a pregătirii 
personalului didactic. 

Genevieve Meyer, analizînd conceptul de evaluare, precizează că nicio evaluare nu este pură sau 
perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecțiunea acesteia provine din adecvarea ei la obiectivele propuse, 
iar întrebarea principală ce se impune nu este ce evaluăm, nici cum evaluăm, ci de ce evaluăm. De răspunsul 
la ea depind răspunsurile la întrebările: ce?, când?, cum?, prin ce mijloace?, pe ce bază? etc. 

Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor ameliorative.  

Strategiile/formele de evaluare reflectă modalitatea specifică de integrare a operațiilor de măsurare-
apreciere-decizie în activitatea didactică/educativă: evaluarea iniţială, evaluarea formativă/continuă, 
evaluarea sumativă, evaluarea internă, evaluarea externă, evaluarea criterială, evaluarea normativă.  

Evaluarea iniţială angajează operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul unei etape de 
instruire în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului exprimat prin 
termeni de performanțe și competențe.  

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. 

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 realizarea evaluării iniţiale ne putem folosi de: teste (în special testul predictiv/inițial), harta 
conceptuală, chestionarul. 

Testul predictiv/inițial este aplicat la începutul unei noi etape de instruire pentru a identifica nivelul 
de realizare a obiectivelor studiului intr-o etapă anterioară, riguros delimitată şi lacunele intervenite în 
pregătirea fiecărui elev al clasei pe parcursul instruirii sau ulterior. 

Hărţile conceptuale (conceptual maps) sau hărţile cognitive (cognitive maps) se definesc astfel ca 
fiind o imagine a modului de gândire, simţire şi înţelegere ale elevului care le elaborează, la început 
simplist, apoi tot mai complete, devenind o procedură de lucru la diferite discipline, dar şi inter şi 
transdisciplinar. 

Evaluarea prin chestionare reprezintă un procedeu didactic pentru verificarea cantității și a calității 
cunoștințelor și a capacităților dobândite de elevi conform programelor de instruire. 

Concluzionând, putem afirma că evaluarea inițială prezintă unele : 
  



 

 

1. Avantaje: 
o 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; 

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

2. Dezavantaje: 
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 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 delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor 
educaţionale. 
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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. 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 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). 

 Funcțiile evaluării sunt date de relațiile funcționale dintre acțiunile de evaluare ale rezultatelor 
școlare și procesele de instruire și educare. Ele sunt stabilite pe baza unor criterii psihopedagogice, 
sociologice si docimologice ce urmăresc efectele evaluării in plan individual si social. 

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 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 inițiala este indispensabila pentru a stabili daca elevii au pregătirea necesara 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). 

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. 

 
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. 
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 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 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 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. 
 Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. Strategii de evaluare în grădiniţă 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 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. 

 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. Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. Evaluarea clinică se realizează pentru 
preşcolarii cu probleme în evoluţie, de către un specialist (psihiatru, psiholog). Prescripţiile pentru 
activitatea ulterioară diagnosticării, vor ţine seama nu numai de simptome, ci şi de relaţiile dintre factorii 
psihologici, sociali şi educaţionali care influenţează performanţele copilului.  

 Rolul educatoarei/institutorului în evaluare În fiecare secvenţă educativă, într-o primă fază, 
educatoarea preia unele din obiectivele din programă, le adaptează particularităţilor copiilor şi situaţiilor de 
învăţare, le ordonează liniar şi ierarhic pentru a le înscrie în logica didactică. Pentru ca evaluarea să fie 
posibilă, educatoarea va descrie pentru sine şi pentru copil modalităţile în care se va manifesta 
comportamentul scontat prin care se exprimă fiecare obiectiv, condiţiile în care se aşteaptă ca acesta să 
apară şi nivelul de performanţă al achiziţiilor (minime, medii, maxime). În faza ulterioară, după procesul 
de învăţare, educatoarea/institutorul va recurge la metode şi instrumente de culegere de date, care conduc 
la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate apoi calitativ, prin raportare la obiective. Pragul de 
acceptabilitate al rezultatelor (performanţelor) este variabil de la o etapă a învăţării la alta, de la un copil la 
altul. În perioada de învăţare exigenţele sunt mai reduse, exerciţiile şi probele de control, mai uşoare.  



 

 

 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  
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Steliana Toma spunea că evaluarea este „un proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor 

sistemului de învățământ sau a unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor, strategiilor folosite 
prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de îmbunătățire și 
perfecționare.” 

Rolul nostru 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 un alt mod 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. Activitatea de evaluare este necesar a fi 
proiectată din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Evaluarea trebuie 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 este necesară la începutul unui an școlar, la începutul unui semestru, la începutul 
unui ciclu așa cum remarca I. T. Radu. 

La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, a verificării 
lecției anterioare. In funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, profesorul va 
decide dacă sunt sau nu necesare corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse secvențe noi sau de 
recuperare, stimulare, completare. In această perspectivă, chiar de la începutul unei activități, evaluarea 
inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă.¹ 

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. ”²  

  In 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 cadrul didactic. Profesorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni 
pentru selecționarea, realizarea și dezvoltarea corectă a: obiectivelor activităților următoare; conținuturilor 
absolut necesare; metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; modurilor și formelor optime de 
organizare a activităților. 

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 (...)". 3 

În „Out of Our Minds”, Sir Ken Robinson a observat următorul lucru „cu cât lumea devine mai 
complexă, cu atât trebuie să fim mai creativi pentru a face față provocărilor sale”, iar acest lucru devine din 
ce în ce mai clar în educație și la locul de muncă. Oamenii trebuie acum să fie creativi pentru a avea succes! 
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://sirkenrobinson.com/&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgWS9TxfJ95NWLzx3LcO5RNAKMhIw
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DUCA MARIANA, PROF. ÎNV. PREṢC., 
GRĂDINIṬA ,,PANSELUṬA”, BUCUREṢTI, SECTOR 4 

 
 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 educația timpurie prefigurează printre tendinţele 
de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului de evaluare. 

Evaluarea iniţială stabileşte nivelul de pregătire al preşcolarilor în momentul iniţierii unui anumit 
program, acest fapt constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă 
educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil.  

 În noul curriculum 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. Acestea 
au fost corelate cu indicatorii specifici grupei de copii, pe nivel de vȃrstă, din Reperele fundamentale privind 
învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 ani ( RFÎDTC). 

 Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale poate fi utilizat 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, pictura, modelajul, activitatea practică, 
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. Pentru 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. 

 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 are funcţie 
diagnostică ṣi funcţie prognostică. Ca modalităṭi de realizare a evaluării iniṭiale amintim: harta conceptuală, 
investigaţia, chestionarul, testele. 

Avantajele evaluării iniţiale:  - - oferă educatoarei 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 cerinṭele următoare;  

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

 Ca ṣi dezavantaje, evaluarea iniţială nu permite o apreciere globală a performanţelor copilului şi nici 
realizarea une ierarhii, nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul 
cognitiv al preṣcolarului. 

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

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a preṣcolarilor, selecția riguroasă a conținutului învățării, utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze atȃt capacitățile intelectuale precum și diverse 
comportamente, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de 
activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupuri mici de copii). 

 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 ar trebui aleṣi 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.  

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.  

 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, în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită al 
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.  

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.  

Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea unor dascăli 
flexibili; gândirea educaţiei formale ne impune şi ne obligă să schimbăm relaţia cu copiii şi între copii, 
promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi strategii.  



 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

PROF. SORIN DUCAI 
LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

 
CLASA A VIII-A 
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI…………………………… 
 
I. Alege răspunsul corect şi încercuieşte litera corespunzătoare: 3 puncte 
1. Momentul nevăzut al întemeierii Bisericii este: 
a) Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos; b) Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos; c) 

Înălţarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos. 
2. Momentul văzut al întemeierii Bisericii este:  
a) Cincizecimea; b) Învierea Domnului; c) Intrarea Domnului în Ierusalim. 
3. Simbolul credinţei este:  
a) un verset din Sfânta Scriptură; b) Rugăciunea Domnească; c) înfăţişarea pe scurt a învăţăturii 

creştine. 
4. Simbolul credinţei a fost alcătuit:  
a) de Sfintii Parinti adunati in sinoade: la Niceea in anul 325 şi la Constantinopol, în anul 381; b) de 

Sfintii Apostoli; c) de prooroci in timpul Vechiului Testament. 
5. Învăţătura despre Sfânta Treime:  
a) arată că există trei Dumnezei; b) arată că Dumnezeu este Unul în fiinţă şi întreit în Persoane; c) 

este străina Sfintei Scripturi. 
6. Simbolul de credinţă cuprinde învăţături despre:  
 a) Sfânta Treime, Sfânta Biserică, Sfânta Liturghie, Invierea morţilor, Viaţa veşnică; 
 b) Sfânta Treime, Sfânta Biserică, Sfânta Scriptură, Invierea morţilor, Viatţ veşnică; 
 c) Sfânta Treime, Sfânta Biserică, Sfintele Taine, Invierea morţilor, Viaţa veşnică; 
 
II. Stabiliţi corespondenţa între însuşirile Bisericii din coloana A şi semnificaţiile corespunzătoare 

lor din coloana B:  
 1,2 puncte 

A B 
1. una a. învăţătura Bisericii primită de la apostoli 
2. sfântă b. este universală 
3. sobornicească c. învăţătura e pentru unii oameni 
4. apostolească d. Sfânt este Întemeietorul Mântuitorul Iisus Hristos 
 e. Unul este Întemeietorul şi Capul ei, Mântuitorul Iisus Hristos 

 
III. Explicaţi noţiunile cuprinse în cuvintele subliniate din următorul text: 1,8 puncte 
„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului,  
al tuturor celor văzute şi nevăzute...” 
 
IV. Pornind de la cuvintele Sfântului Nicodim,  2 puncte 
„Biserica este o corabie, iar creştinii care merg la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi din 

furtuna păcatelor” 
 Realizează un text urmărind cerinţele:  
a) să cuprindă minim 15 rânduri 
b) structura textului să fie specifică organizării unei argumentări 
c) argumentarea să conţină noţiuni specifice temei acordate 
c) utilizarea corectă a termenilor religioşi  
 
oficiu: 2 puncte 
TOTAL – 10 puncte 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV PRIMAR MARIOARA-IULIANA DUCEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ. 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” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

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 . 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). 

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. 

I. 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). 

 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. 

 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. 

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. 
II. 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.  

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. 
III. Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei 

funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, 2006, 268). 
 Este o tehnică modernă de evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor, ci 

constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi 
didactice, în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a demersului care le-a generat.  

 Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează. Astfel, elevii trebuie 
să noteze:  



 

 

 trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă;  
 două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;  
 o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activităţii de 

predare-învăţare.  

Avantajele tehnicii 3-2-1: 

• aprecierea unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); 
• conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii 

didactice; 
• cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; 
• implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 
• formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare; 
• formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive; 
• asigurarea unui feedback operativ şi relevant; 
• reglarea oportună a procesului de predare-învăţare; 
• elaborarea unor programe de recuperare/compensatorii/de dezvoltare, în acord cu nevoile şi 

interesele reale ale elevilor etc 
IV. Portofoliul 
 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 este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 

progresului în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari 
(semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). 

Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica (2001, 65-66): 
 „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 reprezentative ale activităţii 
elevilor sau 

 poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot alege anumite 
instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere 
al calităţii lor.” 

Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele „piese”: 
• fişe de informare şi documentare independentă, 
•  referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, 
• pliante, prospecte,  
• desene, colaje, postere, 
• teme, probleme rezolvate, 
• schiţe, proiecte şi experimente, 
• date statistice, curiozităţi, elemente umoristice referitoare la tematica abordată, 
• teste şi lucrări semestriale, 
•  chestionare de atitudini, 
• înregistrări audio/video, fotografii,  
• fişe de observare, 
• reflecţii ale elevului pe diverse teme,  
• decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;  
• liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări,  
• hărţi cognitive etc.. 
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. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. DUDUIALĂ AURORA 

 
În conceperea modalităţilor de evaluare, pornim de la următoare premisă: scopul evaluării nu este 

notarea elevului, în sensul catalogării lui la un anumit nivel de peformanţă şcolară, ci măsurarea prgresului 
în învăţare şi, implicit, determinarea (generarea) acestui progres.  

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. 

Se pot identifica mai multe tipuri de evaluare: 
1.Din punct de vedere al situaţiilor şcolare: 
- evaluarea realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţilor elevilor 
- evaluarea specifică, realizată în condiţii special create. 
2. După funcţia dominant: 
- evaluarea diagnostică (se realizează diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor in cunoştinţe şi abilităţi, dar şi a punctelor forte); 
- evaluarea predictivă prin care se urmareşte prognoza gradului în care elevii vor putea să răspundă 

pe viitor unui progres de instruire. 
3. După modul cum se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica : 
- evaluare iniţială se realizează la începutul demersului instructive educative, pentru a stabili nivelul 

la care se situează elevul; 
- evaluarea formativă, care însoţeşte întregul proces didactic, organizând verificări sistematice în 

rîndul tuturor elevilor din întreaga materie; 
- evaluarea sumativă, care se realizeză, de obicei,la sfîrşitul unei perioade lungi de instruire. 
Evaluarea iniţială,, este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară 

creării de premise favorabile unei noi învăţari,,Ion Cerghit. 
 Ea îndeplineşte o funcţie diagnostic, prognostică şi asigură cunoaşterea psihopedagogică a 

colectivului şi fiecărui copil în parte. 
Pe baza testelor iniţiale vom putea identifica demersul pedagogic, dacă vom ţine seama de următoarelr 

etape: 
-  tratarea diferenţiată a elevilor; 
-  selecţia riguroasă a conţinutului învăţării; 
-  utilizarea de metode şi procedee didactice care să antreneze şi să dezvolte capacităţi intelectuale 

în cadrul învăţării active şi formative; 
- îmbinarea eficientă formelor de activitate la clasă (frontală,individuale şi pe grupe). 
În urma susţinerii testelor iniţiale putem face un program remedial, de refacere a noţiunilor 

fundamentale, care va implica susţinerea învăţării în etapele următoare, pentru omogenizarea cunoştinţelor 
şi abilităţilor întregului grup de elevi. 

Dacă vom reuşi să - i determinăm pe elevi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare ei vor trata cu 
seriozitate sarcinile propuse ,conştientizând că acoperirea lacunelor din procesul de învăţare este necesar şi 
chiar depunând efort în realizarea acestui demers, aunci scopul evaluării iniţiale a fost atins. 

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel precizeză ,, 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”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. DULĂU ANDREEA-EMILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE 

 
În sens educațional, evaluarea este privită ca un proces complex, în cadrul căruia sunt comparate 

rezultatele activității instructiv-educative, raportate la obiectivele planificate și rezultatele obținute anterior. 
Evaluarea inițială sau predictivă urmărește cunoștințele și capacitățile care reprezintă puncte de 

plecare în asimilarea unor noi conținuturi, aceste puncte de plecare fiind absolut necesare integrării în 
activitățile următoare. Se poate spune așadar că prin intermediul evaluării inițiale se asigură reușita 
pedagogică în orice activitate de instruire școlară. 

Activitatea profesorului la clasă constă, în mare parte și în verificarea și aprecierea rezultatelor 
elevilor dobândite de către aceștia în urma actului didactic. Profesorul are nevoie în permanență de 
informațiile referitoare la modul în care noțiunile prezentate au fost asimilate de elevi, pentru a-și crea o 
imagine de ansamblu despre întregul proces de predare-învățare. Prin intermediul evaluării inițiale, 
profesorul reușește să își contureze o imagine de ansamblu a nivelului de pregătire a elevilor la începutul 
programului de lucru, a aspectelor ce trebuie corectate sau îmbunătățite. De asemenea, în urma evaluării 
inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual programele de recuperare. De reținut 
este faptul că evaluarea inițială nu poate determina cauzele existenței lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevilor. 

Evaluarea inițială se realizează de obicei la începutul unui nou an școlar sau a unui nou program de 
instruire, și este important de precizat că prin aceasta nu se urmărește ierarhizarea elevilor. Ea îndeplinește 
atât funcția constatativă (prin faptul că permite formarea unei imagini clare referitoare la nivelul de 
dezvoltare cognitivă al elevilor, se vizează cunoașterea măsurii în care subiectii stăpânesc cunoștințele), cât 
și funcția predictivă (prin faptul că ajută cadrul didactic să stabilească cele mai bune strategii pentru 
obținerea performanței viitoare). 

Conform afirmației psihologului american David Paul Ausubel “ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare.” Această afirmației surprinde în esență rolul 
și importanța evaluării inițiale în cadrul activității didactice, asta deoarece în urma acesteia cadrul didactic 
identifică nivelul achizițiilor elevilor și în consecință reușește să planifice demersul pedagogic imediat 
următor în vederea înregistrării unui progres. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin intermediul hărților conceptuale, chestionarelor, investigației, 
testelor. În învățământul modern se dorește ca elevul să fie participant activ în cadrul procesului instructiv-
educativ, iar accentul să fie pus pe procesele cognitive ale elevului pe întreaga durată a actului educativ. 

Pentru atingerea scopului evaluării inițiale este absolut necesar ca elevii să realizeze că prin 
intermediul acesteia nu se urmărește notarea sau ierarhizarea lor ci identificarea nivelului lor de cunoștințe, 
pe baza căruia profesorul să ia măsuri pentru a spori calitatea actului didactic. Totodată elevii trebuie să își 
asume și ei rolul de participanți activi ai procesului de învățare și să fie la fel de implicați precum cadrul 
didactic în identificarea lacunelor și găsirea celor mai bune soluții pentru corectarea acestora și înregistrarea 
progresului. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.INV.PRESC. DUMA IRINA 

G.P.P NR.2, AIUD 
 
EVALUARE INIŢIALĂ DOMENIUL ŞTIINŢĂ  
 ACTIVITĂŢI MATEMATICE Grupa mare 

TEST Comportamente 
măsurabile 

Tema 
activităţii / 
Forma de 
realizare 

Itemi  
Punctaj 

Total 
max 

 
A. 

 
• să realizeze 
corespondenţa dintre 
număr şi cantitate; 
• să pună în 
corespondenţă cifra cu 
numărul de obiecte; 
• să identifice vecinii 
unui număr; 

  
Rezolvare 
de fişă 
(Anexa 1) 

a)desenează atâtea mere câte liniuțe şi 
pune în corespondenţă cu cifra. 

1p/diagr. 3p 
 

b) compară, prin punere în 
corespondenţă, 2 mulţimi de obiecte, 
stabilind care e mulțimea cu mai multe 
elemente. 

1p  
1p 

c) identifică cifrele vecine cu cifra 3. 1p 1p 
d) desenează buline, pe baza 
corespondenţei cu cifra.  

1p/cifră 10p 

 
B. 

 
• să identifice 
formele geometrice şi 
să sesizeze deosebirile 
dintre ele; 

 
Rezolvare 
de fişă ( 
Anexa 2) 

a)formează mulţimi de elemente, după 
formă. 

1p 1p 

b) încercuieşte cifra corespunzătoare 
numărului de figuri geometrice mari şi 
le colorează corespunzător. 

1p 1p 

c) colorează cu galben figurile 
geometrice mici. 

1p 1p 

d) desenează în tabelul din subsol tot 
atâtea puncte, câte figuri geometrice de 
acelaşi fel sunt în tablou. 
 

2p 2p 

 
A. Testarea se va desfăşura cu toată grupa de copii, prin prezentarea fişei de lucru. Vor fi prezentate 

sarcinile şi modul de realizare a acestora, în mod general, apoi se va prezenta fiecare sarcină, pe rând, 
urmată imediat de rezolvarea ei de către copii. 

B. Testul B. va fi aplicat într-o activitate ulterioarăşi se va desfăşura la fel ca cel precedent, cu toată 
grupa de copii. 

 
PUNCTAJ
0 – 4 p = necesita sprijin 
5 – 10 p = in cur sde dezvoltare 
11 – 20 p = comprtament atins 

  



 

 

ANEXA 1 - EVALUARE INIŢIALĂ Activitate matematică – grupa mare 
 
1.Desenează în diagrame atâtea mere câte liniuţe sunt în etichete, apoi uneşte fiecare mulţime cu cifra 

corespunzătoare. 

 
2. Dă-i fiecărei flori o albinuţă! Marchează cu X mulţimea care are mai multe elemente! 

 
 
3.Colorează cu albastru vecinul mai mic şi cu roşu vecinul mai mare al lui 3. 

 
4. Desenează în căsuţe atâtea buline câte arată cifra! 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
0 4 3 5 0 1 3 2 4 5 



 

 

  



 

 

ANEXA 2 - EVALUARE INIŢIALĂ - Figuri geometrice - Grupa mare 
 
• Formează mulțimi de elemente, după formă! 
• Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de figuri geometrice mari. Colorează-le cu roşu! 
• Colorează cu galben figurile geometrice mici! 
• Desenează în tabelul din subsol tot atâtea puncte, câte figuri geometrice de acelaşi fel sunt în 

tablou! 

 
 
 



 

 

„METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR” 

 
PROF. DUMITRAȘ VALER FLORIN 

LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEȘTI” ULMENI, 
JUD. MARAMUREȘ 

 
Instrumentele și tehnicile de evaluare sunt ustensilele profesorului pe care le utilizează spre obținerea 

evidenței progresului elevului în procesul instructiv-educativ. 
Instrumentele de evaluare constituie un ajutor pentru a prelua date informative cu privire la elev, drept 

pentru care profesorul trebuie să acorde o atenție mare ca acestea să fie de calitate. O metodă folosită 
inadecvat poate să distorsioneze realitatea. Profesorul are nevoie de informație calitativă și cantitativă drept 
urmare va utiliza tehnici cât mai reprezentative , adică proba cea mai adecvată să se aplice capacității 
elevului, precum și tema evaluată și rezultatele pe care dascălul are nevoie pentru a stabili nivelul de 
învățare a elevului.  

Tehnicile se referă la metoda de evaluare, iar instrumentul la tipul exercițiului, exemplu: în tehnica 
de interogare instrumentele sau probele pot fi chestionarele, interviul sau auto-evaluarea. Pentru acest motiv 
dascălul trebuie să selecționeze tehnicile și instrumentele de evaluare care contribuie la garantarea 
construirii permanent a învățării. 

Evaluarea nu se poate reduce doar la constatarea rezultatelor, ci trebuie să-și amplifice câmpul cu 
scopul de a proporționa informație despre progresul lor, elevilor, iar profesorului elemente bazice a analizei. 
Evaluarea este un element de bază în investigație, acțiune care trebuie să se desfășoare în sala de clasă și 
este o exigență pentru funcția de profesor. 

Pentru a evalua se vor utiliza tehnici care să ne informeze despre nivelul de asimilare a conținuturilor, 
se va constata dacă elevul este capabil să identifice, să recunoască, să aplice etc. Evaluarea trebuie să 
reflecte necesitățile din lumea reală, să demonstreze elevului cum se rezolvă problemele, să reflecte valorile 
intelectuale, să nu fie limitată doar la lucrul individual, să permită constatarea a mai multor soluții și să 
permită elevilor să aleagă răspunsul cu care se simt ei cel mai comod. 

Tehnicile și metodele de evaluare trebuie să îi permită dascălului să valorifice în fiecare moment 
calitatea și gradul de învățare, câteva dintre acestea pot fi: portofoliul, proiectele, referatele etc. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

DUMITRAŞCU GABRIELA-GIANINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „G.G.LONGINESCU”, FOCŞANI, VRANCEA 

 
Evaluarea iniţială presupune verificarea cunoştinţelor şi competenţelor deţinute de elevi până în acel 

moment. 
Ea se aplică la începutul anului şcolar pentru a vedea ce anume ştiu elevii şi unde trebuie remediat 

până nu este prea târziu. 
Din fericire, la unii se văd deja progrese la teze, iar unii evoluează foarte bine pe parcursul unui an 

şcolar. Există şi cazuri mai puţin fericite, în care nu se prea înregistreză progres, poate chiar regres faţă de 
începutul anului şcolar. 

În cadrul evaluării iniţiale de la începutul fiecărui an şcolar, evaluarea se face clasic, tradiţional, prin 
test aplicat elevilor, după o perioadă de recapitulare. Testul conţine itemi de diferite tipuri, care să evalueze 
cunoştinţele acumulate în anul anterior. După aplicarea testului iniţial şi corectarea acestuia se face o 
statistică a rezultatelor obţinute, cu intervale de notare şi numărul de elevi încadraţi în fiecare interval. 

În funcţie de aceste rezultate, profesorul ia nişte măsuri de remediere şi încearcă, pe parcursul 
primului semestru, să revină la acele noţiuni ce pun probleme elevilor 

Eu concep modelele testelor iniţiale după modelul evaluărilor naţionale, respectiv bacalaureat, pe 
baza unui text suport cu diferiţi itemi, atât de limbă şi comunicare, cât şi de literatură. Frecvenţa 
răspunsurilor greşite se înregistrează la noţiunile de morfologie şi sintaxă, dar şi la înţelegerea textului(mai 
ales dacă aparţine genului liric) la cei de gimnaziu, iar la cei de liceu, cele mai frecvente greşeli sunt la 
înţelegerea textului şi, mai ales, la conceperea unor răspunsuri elaborate despre text. 

Măsurile remediale ce sunt luate pe tot parcursul anului şcolar vizează, în principal, realizarea lecturii 
şi înţelegerii unor texte, mesajului acestora, identificarea temelor şi motivelor literare, relaţiilor dintre 
personaje(în cazul textului în proză), a tipului de narator şi de naraţiune, comentarea unor pasaje şi 
realizarea unor eseuri argumentative pornind de la un concept sau un citat dat. 

De obicei, insist destul de mult asupra acelor aspecte la care am observat că au greşit mai mulţi din 
clasă, iar evaluările formative urmăresc şi aspectul îmbunătăţirii performanţei de la testele iniţiale. 

Evaluarea iniţială ne oferă nouă, profesorilor, un prim punct de reper despre nivelul achiziţiilor 
elevilor noştri, cum ar trebui să ne construim demersul didactic, ce strategii să adoptăm pentru a îmbunătăţi 
procesul de predare- învăţare în anul şcolar ce urmează. 

 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMITRESCU DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ, CRASNA, JUD. GORJ 

 
 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
 

REALIZAT DE: PROF. DUMITRESCU MARIA-OLGUȚA 
COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA 

 
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 pregtire și integrare școlară și profesională 
a tinerei generații. Evaluarea vizează toate componentele sistemului educativ, atât cele de intrare (elevii, 
resursele materiale) și ieșere (absolvenții, competențele, posibilitățile de integrare socio-profesională), cât 
și cele procesuale (obiective, coținuturi, metode).  

Un obiectiv foarte important îl reprezină 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 capacităilor intelectuale, afectiv-
motivaționale și atitudinale ale elevilor.  

În școală evaluarea inițială se efectuează în strânsă legtură cu programul de instruire și este menită să 
stabilească nivelul de pregtire a elevilor la începutul unei perioade date (an, trimestru sau semestru școlare), 
precum și condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Întrebrile și răspunsurile legate de un 
asemenea demers implică cel puțin două categorii de aspecte, unele vizând nivelul de dezvoltare a 
dimensiunilor fundamentale ale personalității (aptitudini, atitudini, temperament, creativitate), altele 
volumul și calitatea achizițiilor anterioare (cunotințe, priceperi, deprinderi).  

Evaluarea inițială se realizează la începutul demersului instructiv (ciclu şcolar, an şcolar, semestru 
şcolar). Acest tip de evaluare relevă nivelul de pregătire a elevului la începutul acestui demers şi are rolul 
de a orienta cadrul didactic în activităţile ulterioare întreprinse. Astfel, nivelul competenţelor, cunoştinţelor 
reprezintă un criteriu important în procesul de sprijinire şi de susţinere a planificării activităţii instructive.  

 Cu privire la evaluarea iniţială consider că trebuiesc făcute urmăroarele precizări:  
 se efectuează la începutul unui program de instruire; 
 permite să se prevadă şansele de succes ale programului de instruire;  
 profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor și poate apoi alege modul 

cel mai adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată dacă este 
cazul; 

 poate fi desfăşurată nu numai la începutul anului școlar, ci şi la mijlocul sau sfârşitul lui, atât 
înaintea unei teme, cât şi în orice moment al tratării acesteia; 

 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 învăţării ulterioare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou proces de predare-
învățare. 

În ceea ce privește procesul de evaluare inițială e elevilor de liceu, testul docimologic se constituie 
ca o probă complexă, formulată dintr-un ansamblu de itemi, care în urma aplicării ofera informații 
pertinente referitoare la modul de realizare a obiectivelor didactice și a progresului scolar. Denumirea de 
test docimologic se atribuie testelor care îndeplinesc o funcție docimologică, adică de examinare și notare. 
Testul docimologic prezinta urmatoarele avantaje: 

 are un grad mare de obiectivitate; 
 prezintă rigurozitate în măsurarea didactică și în aprecierea modului de rezolvare a problemelor 

conținute; 
 se poate construi relativ ușor; 
 dezvoltă capacitatea de autoevaluare a elevilor; 
 conține obiectivele didactice stabilite în corelație cu conținuturile; 
 este alcătuit din itemi de toate tipurile (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi); 
 conține rezolvarile itemilor și modul de acordare a punctajelor (barem); 
 conține performanta maxima specifică, adică nivelul comportamental maxim ce poate fi atins de 

elev; 
 conține performanta minimă admisă a elevilor. 



 

 

Astfel, o evaluare de acest tip se realizează în principal la începutul unui demers instructiv. În aceste 
condiţii, opiniile specialiştilor evidenţiază ideea conform căreia o astfel de evaluare îşi dovedeşte eficienţa 
în măsura în care există şi un bagaj de cunoştinţe anterioare asimilate de către elevi. Altfel spus, o evaluare 
iniţială ar trebui să se bazeze şi pe o cunoaştere iniţială . Este vorba, de fapt, despre principiul prin care se 
admite că se evaluează ceea ce ştie elevul şi nu ceea ce nu ştie. Obiecţiile care se aduc în acest context 
reflectă în fond excesul de zel al unor sisteme educaţionale care ţin cu tot dinadinsul ca această formă de 
evaluare să se realizeze la un nivel maxim de exigenţă. Este vorba despre discipline care se studiază pentru 
prima dată de către elevi, dar la care aceştia au parte de evaluare iniţială. Cel mult, o astfel de evaluare îşi 
dovedeşte pragmatismul didactic în condiţiile în care pune în evidenţă o anumită cultură generală a elevilor 
cu privire la conţinuturile informaţionale specifice disciplinei în cauză. Pe de altă parte, acolo unde există 
o legatură între noua disciplină și bagajul de cunoștințe anterioare este justificat demersul evaluării inițiale. 

Scopul evaluării inițiale este atins atunci când elevii înțeleg importanța acesteia și reușesc să fie 
receptivi pentru a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. Având în vedere că rezultatele acestui 
tip de evaluare nu se consemnează în catalog, reprezintă un exercițiu util de învățare și nu o activitate de 
evaluare propriu-zisă, însoțită de emoții. Astfel, elevii se pot concentra liber în vederea rezolvării itemilor 
propuși, iar rezultatele evaluării pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 
favorabile unei noi învățări.   



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

LA BIOLOGIE 
 

PROFESOR: DUMITRESCU STELIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRZĂNEȘTI, 

COMUNA MÂRZĂNEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN 
 
Evaluarea este un prces didactic complex care vizează toate componentele sistemului de învățământ 

(elevi, personal didactic, bază tehnico-materială, conducere etc.), precum și întregul curriculum școlar 
(cunoștințe, priceperi, programe, capacități, metode de predare-învățare, performanțe etc.) 

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. 

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. 

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 la disciplina biologie: 
• este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru 

adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităţilor; 
• se dovedeşte foarte utilă la toate clase de început de ciclu de învăţământ sau la clasele unde 

activitatea didactică este preluată de alţi profesori; 
• este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile 

noilor ani de studiu; 
• 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. 

Evaluarea predictivă 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. 
  



 

 

La biologie 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. 
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 aspecte care necesită să fie corectate sau 
îmbunătăţite. 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. 

A învăța nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorința de a ști, a cunoaște, este un real progres 
în dezvoltarea psihică și activitatea școlară a elevului. 
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IMPORTANŢA EVALUARII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMITRESCU VERONICA , 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEŞTI DÂMBOVIȚA 

 
 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 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 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. 

Evaluarea iniţială, adică cea concepută şi înfăptuită înainte de începerea procesului, are rolul să 
constate şi să diagnosticheze aptitudinea şi starea de pregătire a elevului şi să hotărască asupra 
plasamentului lui la un profil şcolar sau într-o grupă de nivel potrivită. Se realizează prin înregistrarea 
achiziţiilor anterioare, teste de diagnostic şi de plasament, sau teste de aptitudini, relevante pentru alegerea, 
de către sau pentru elev, a alternativei de studiu în etapa care urmează. 

Este locul unde trebuie să facem o observaţie, anume: enumerarea de către autor, între instrumentele 
acestei evaluări, şi a altor teste decât cele de randament (adică în afara celor docimologice în sens strict) ne 
sugerează de ce autorii americani preferă termenul evaluare celui de docimologie: pentru că, aşa cum vom 
vedea mai departe, evaluarea rezultatelor elevului (deci cea din sfera docimologiei) se împleteşte cu cea de 
determinare a aptitudinilor elevului la un moment dat, ceea ce nu mai "cade" în domeniul docimologiei, ci 
în cel al investigării psihologice (vezi mai departe definirea testelor docimologice).  

Testul docimologic reprezintă un instrument de evaluare complex format dintr-un ansamblu de 
sarcini de lucru ce permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevilor, precum şi a nivelului 
de formare şi dezvoltare a unor capacitaţi şi competenţe de diverse naturi. 

Avantajele sunt :obiectivitate sporită, rigurozitate în măsurarea informaţiilor şcolarului şi în 
aprecierea modului de rezolvare a itemilor/probelor conţinute în test, vizează întreaga personalitate a 
şcolarului, nu doar componenta cognitivă/ intelectivă, dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi, în 
măsura în care aceştia pot verifica singuri corectitudinea modului de rezolvare a itemilor, oferă, prin 
rezultatul lor, posibilitatea luării deciziilor oportune şi în timp util, destinat ameliorării actului didactic. 

Dezavantajele sunt : se elaborează greu,efortul pentru realizarea lor fiind relativ mare datorită 
complexităţii itemilor şi cuantificării diferenţiate a acestora ; consumă timp;inhibă elevii emotivi (sensibili). 

 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. 

 

 



 

 

 



 

 

INIŢIALE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE IMPORTANŢA EVALUARII 
 

AUTOR: PROF. DUMITRIU MELANIA 
 
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. 
 Evaluarea iniţială – se realizează la începutul anului şcolar şi are rol de a stabili nivelul de 

cunoştinte, priceperi şi deprinderi, de a cunoasşe capacităţile de învatare ale copiilor. Concluziile desprinse 
în urma evaluarii iniţiale ajută la realizarea predicţiei – stabilirea coordonatelor esenţiale ale activităţtii 
viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera performanţei copiilor, ritmul de 
parcurgere a conţinuturilor, deci premisa pentru eficienţa procesului de învaăţământ preşcolar viitor, care 
se va oglindi în planificarea semestrială. Datele obţinute la acest tip de evaluare ajută la conturarea activităţii 
didactice în trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului curriculum ; 
- 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 spradotaţi. 
 Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 

şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. 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 care vizează cunoaşterea măsurii în care preşcolarii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou . 
Prognostică ce sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 

rezultatelor. 
 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. 
 Metode şi tehnici de evaluare: 
 tradiţionale : probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 
 alternative: lucrări practice, portofoliile copiilor, aprecieri verbale, autoevaluarea, jocuri didactice, 

de rol, sebările, observările directe/sistematice, în timpul activităților și înregistrarea, discuții individuale, 
afișarea lucrărilor, consemnarea grafică a rezultatelor. 

 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.)  
 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 
cerinele 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. 



 

 

 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.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
METODE ŞI TEHNICI 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR:  

DUMITRU CRISTINA VERONICA 
GRĂDINIŢA BĂDULEŞTI 

 
 Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 

secvenţe a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, 
grup de lecţii, lecţie), fiind realizată: pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza 
asimilării noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de instruire, 
potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; 
pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului şcolar, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând funcţia de constatare, permiţând 
cunoaşterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale dar, şi 
funcţia de predicţie, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obţinerea performanţei. Fiecare 
educatoare are stilul său de aplicare a teoriei evaluării, rezultat din modul de combinarea cerinţelor, 
formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularităţilor grupei şi activităţilor,experienţei acumulate.  

 Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi 
putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv-educative. 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. Menţionez că voi avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală şi de 
aceea activităţile vor fi prezentate şi desfăşurate într-o oarecare măsură sub formă de joc, astfel copii nu 
vor sesiza efortul intelectual, ci vor fi motivaţi să realizeze cât mai eficient sarcinile. De asemenea, este 
necesar să respectăm particularităţile de vâstă şi individuale, astfel ne vom raporta la fiecare copil în parte 
şi nu-l vom raporta pe el la colectiv. 

 Din aceste considerente evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a 
verifica în mod special capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare 
a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic.  

Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia;  
 - jocul;  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual(povestirea/ 
 repovestirea). 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
Etapa constatativă, s-a desfăşurat în perioada 11 – 22 septembrie, este etapa în cadrul căreia prin 

intermediul unor probe de evaluare iniţială desfăşurate sub formă de exerciţiu, joc s-a urmărit stadiul în 
care copiii se găsesc la începutul anului şcolar. 

Etapa a constat în aplicarea a unor probe de evaluare iniţială cu conţinut variat sub formă de jocuri 
orale centrate pe următoarele conţinuturi: 

 - pronunţarea corectă a sunetelor, dezvoltarea auzul fonematic; 
 - gradul de cunoaştere şi operare cu elementele componente ale unor structuri gramaticale: 

”propoziţie”, ”cuvânt”, ”silabă”, ”sunet”; 
 - exprimare gramaticală corectă; 

  



 

 

Exemplu:  
Grupa: Mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Săculeţul cu surprize” 
Scop: verificarea volumului vocabularului şi gradul de înţelegere al noţiunilor; 
Mijloc de realizare: Joc didactic 
Comportamente urmărite: 
 - Pronunţă relativ corect cuvintele fără omisiuni sau inversări de sunete ori grupuri de sunete; 
 - Utilizează corect formele substantivelor la singular şi plural; 
 - Formulează propoziţii simple şi dezvoltate ca răspuns la întrebările primite (despre obiecte, fiinţe, 

personaje de poveste sau aspecte ale vieţii sociale); 
 - Desparte corect cuvintele în silabe; 
 -Intuieşte sensul/semnificaţia unui cuvânt/expresii în diferite contexte; 
 -Formulează propoziţii/fraze corecte respectând acordul dintre părţile de propoziţie;  
 
BIBLIOGRAFIE: 
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*,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House 2009 
*STAN F., Jocul didactic. Jocurile exerciţiu şi rolul lor în dezvoltarea limbajului copiilor preşcolari, 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL CĂLĂRAȘI 

PROF. ÎNV. PRIMAR DUMITRU ELENA LILIANA 
 
 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. 

 Se folosesc 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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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. DUMITRU ELENA 

GRĂDINIȚA NR. 2 MURFATLAR 
 
Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatorului 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 copii 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 a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca 
un exercițiu util activității de învățare. Deci evaluarea inițială 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 copilul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă preșcolarului și educatorului 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 copiilor; 
- 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 
copiilor 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 copiilor 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 primar 
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. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât educatorull 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN VEDEREA 
VALORIFICĂRII TIPURILOR DE INTELIGENȚE MULTIPLE LA ORELE DE 

BIOLOGIE 
 

PROF. DUMITRU MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUȘ, MARAMUREȘ 

 
 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 instructiv-educativ : resurse 
materiale,absolvenți,competențe, posibilități de integrare socio-profesionale ,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 
intelectuale, afectiv-motivaționale și atitudinale ale elevilor. 

 Textul din Legea Educaţiei Naţionale statuează ca obiectiv fundamental, cu privire la evaluarea 
elevilor, cunoaşterea nivelului de competenţă al fiecărui elev, în vederea stabilirii unui parcurs 
individualizat de învăţare. 

Aşa cum au fost proiectate, ca vizune, testările iniţiale trebuie să se constituie într-o bază ştiinţifică 
pentru măsurile ce urmeză aplicării lor: optimizarea realizării obiectivelor educaţionale pornind de la 
identificarea nivelului achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe,abilităţi/deprinderi-atitudini, prin 
proiectarea activităţilor didactice şi iniţierea programelor de învăţare remedială şi de educaţie diferenţiată. 

 Practica şcolară obligă pe fiecare profesor să aibă o imagine cât mai clară a nivelului de cunoştinţe 
şi competenţe al elevilor pe care tocmai i-a preluat în grija lui. Niciun profesor onest în meseria lui nu 
„sare”peste acest lucru elementar, atunci când porneşte la drum. 

 În activitatea mea didactică am utilizat evaluarea inițială ca și punct de plecare pentru a putea 
valorifica tipurile de inteligențe multiple ale elevilor mei, în procesul de predare-învățare a biologiei. În 
viziunea lui Gardner,autorul ,,Teoriei Inteligențelor Multiple”, o inteligență este un mod de a rezolva 
probleme și de a dezvolta produse considerate valori de cel puțin o cultură” 

Un element esențial în aplicarea teoriei inteligențelor multiple la clasă este cunoașterea profilului de 
inteligență al elevilor. Aflarea ,,punctelor tari ”și a ,,punctelor slabe” este esențială pentru stabilirea 
strategiilor didactice de diferențiere și individualizare. Pe de altă parte,observarea elevilor când li se dau 
diverse sarcini conduce și ea la cunoașterea profilului de inteligență. Copiii se vor orienta spre acelea care 
se potrivesc inteligenței/inteligențelor care ,,promit”.Teoria inteligențelor multiple a schimbat modul în 
care a fost abordat procesul de educare al copiilor în ultimul secol. Există diferite moduri prin care oamenii 
se pot exprima și se poate înțelege universul.TIM afirmă că fiecare individ este capabil să învețe,trebuie 
doar folosit stimulul potrivit.Pornind de la TIM a lui Garnier,am inițiat un studiu pe un număr de 123 de 
elevi,pe parcursul a doi ani școlari,prin aplicarea teoriei la orele de biologie.Inițial au fost realizate teste 
pentru a identifica tipurile de inteligențe ale elevilor,pe baza unor chestionare.Cunoscând tipul de 
inteligență predominant al elevilor au fost formate grupe de elevi pe tipuri de inteligență,iar demersul 
didactic: proiectarea unităților de învățare,fișele de activitate,testele de evaluare, a fost proiectat în funcție 
de tipurile de inteligență ale elevilor. În profilul unui elev, inteligențele devin calități pe care le putem 
valorifica în procesul instruirii .Profesorii pot folosi teoria pentru a-si structura materia pe care trebuie să o 
predea,să identifice noi oportunități de a face copiii să înțeleagă materia predată. Elevii vor înțelege exact 
care sunt tipurile de inteligențe pe care le posedă și astfel vor putea să-și modeleze cât mai bine educația. 

 Compararea situațiilor școlare în cei doi ani școlari,și a rezultatelor testelor de evaluare 
inițială,demonstrează o creștere a rezultatelor școlare,deci utilitatea aplicării teoriei. Bineînțeles că 
diferențele nu sunt impresionante,dar încurajează perseverența.Atitudinea față de biologie și față de 
profesor s-au schimbat, stârnindu-le elevilor interesul,curiozitatea și respectul față de viu. 

 Teoria inteligențelor multiple este un pas spre viitor.Aplicațiile acesteia la lecțiile de biologie 
revitalizează activitatea,eliberează profesorul și elevul de rigiditatea programei, permite o adaptare mult 
mai bună la realitatea societății de azi. 



 

 

 Are loc teoria inteligențelor multiple în sistemul nostru de învățământ,obsedat încă de performanță? 
Da, atâta timp cît se formează atitudini,comportamente pozitive,pregătind copilul pentru viitor. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

PROF. DUMITRU MARIOARA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 49, 

BUCURESTI 
 
 A evalua înseamnă a măsura şi a emite judecăţi de valoare asupra unei activităţi în raport cu anumite 

obiective. Evaluarea este un proces continuu. 
În ultimele decenii problematica evaluării s-a extins foarte mult şi de aceea există multe definiţii 

reprezentative cum ar fi : 
 „ Într-o accepţiune mai largă, termenul de evaluare desemnează actul prin care, a propos de un 

eveniment, un individ sau un obiect, se emite o judecată prin raportare la unul sau mai multe criterii „ – G. 
Noizet ( 1978 ). 

 „ A evalua înseamnă a examina gradul corespondenţei dintre un asamblu de informaţii şi un 
ansamblu de criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării unei decizii „ – J.M.De Ketele ( 1982 ). 
Ioan Jinga defineşte evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-
educative cu obiectele planificate (evaluarea progresului). 

 Evaluarea propriu-zisă înseamnă formularea aprecierilor în urma interpretării rezultatelor instruirii 
în raport cu obiectivele propuse şi conţinutul predat. 

 Elevul realizează obiectivele învăţării când este bine îndrumat şi stimulat , dar şi când îi este 
controlată în mod sistematic activitatea, urmărindu-se mai cu seamă modul de înţelegere a sarcinilor, 
tehnicile folosite, stadiul la care s-a ajuns, concretizat în rezultatele obţinute. 

 Reforma învăţământului presupune o nouă relaţie a educatorului cu elevii. Educatorul să fie 
îndrumător, organizator, consilier, moderator, în timp ce elevul trebuie lăsat să se exprime, să-şi manifeste 
opinia, să acţioneze, să-i fie stimulată voinţa, creativitatea. 

 Este important modul în care sunt folosite cunoştiinţele acumulate, deci comunicarea învăţătorului 
cu elevii. Am trecut în felul acesta la reconsiderarea relaţiei învăţător – elev întemeiată pe încredere şi 
respect. Elevul este în drept să negocieze cu învăţătorul, să convină împreună, îndeplinirea sarcinilor din 
acea zi, să aibă libertatea de a hotărî cum să le realizeze. Deci să vină în clasă cu propriile lui interese, 
experienţe, idei, deci să înveţe activ. 

 Fără să îi fie frică de notă, care reprezintă de cele mai multe ori numărul greşelilor şi omisiunilor, 
elevul trebuie să se simtă relaxat şi stimulat, nu tensionat şi presat. Copilul trebuie să-şi respecte învăţătorul, 
să se simtă bine în preajma lui, admiţând că învăţătorul este inteligent, dar nu perfect. 

 Cooperarea trebuie să fie întodeauna preferată competiţiei. 
 În relaţie cu învăţarea, evaluarea exercită un impact în mai multe planuri. Maniera de verficare a 

pregătirii elevilor, promovată de învăţător, orientează şi dirijează activitatea de învăţare a acestora, 
evidenţiează ce trebuie învăţat, formându-le un stil de învăţare. Această funcţie generală a evaluării în 
relaţie cu învăţarea se exprimă în numeroase efecte :  

 - Oferă elevilor posibilitatea de a cunoaşte gradul de îndeplinire a sarcinilor şcolare, de realizare a 
obiectivelor activităţii. Prin verificarea sistematică a progreselor obţinute, elevii sunt stimulaţi să determine, 
conştient şi obiectiv, în ce măsură activitatea lor de învăţare corespunde scopurilor şi cerinţelor stabilite. 
Cu alte cuvinte, se realizează „ relaţia elevului faţă de sine „ ca subiect al acţiunii şi formarea unei imagini 
de sine cât mai corecte ;  

 - Favorizeză însuşirea temeinică a cunoştinţelor, formarea abilităţilor, prin repetarea, sistematizarea 
şi întărirea pe care le prilejuieşte. În contextul verificărilor, noţiunile se precizează, se clarifică, cunoştinţele 
se completează, abilităţile devin mai temeinice, iar eventualele erori sunt corectate; 

 - Produce efecte globale pozitive în plan formativ-educativ.Numeroase cercetări experimentale, 
precum şi experienţa şcolară atestă impactul evident al „ stilului de evaluare „ practicat de învăţători asupra 
„ stilului de învăţare „ format elevilor ; 

 - Constituie mijloc de stimulare a activităţii de învăţare, de angajare a elevilor într-o activitate 
susţinută. Ea întreţine tonusul activităţii elevilor, pe parcursul programului, la un nivel în concordanţă cu 
cel al solicitărilor ; 



 

 

 Prezintă, potenţial, reale valenţe formativ-educative, exercitând influenţe asupra dezvoltării psihice 
a elevilor, în multiple planuri ale personalităţii lor : formarea unei motivaţii puternice faţă de învăţare, a 
responsabilităţii faţă de indeplinirea îndatoririlor şcolare; formarea deprinderilor de muncă sistematică, a 
unor trăsături cu rol decisiv pentru randamentul muncii şcolare şi pentru adaptarea la exigenţele vieţii ; 

 - Exercită influenţa în direcţia formării capacităţii şi atitudinii autoevaluative. Prin intermediul 
judecăţilor de valoare formulate de învăţător elevii percep criteriile pe care se întemeiază aprecierea 
rezultatelor şcolare. 

 Preocuparea pentru găsirea şi valorificarea unor noi metode de evaluare, mai ales pentru măsurarea 
acelor obiective aparţinând domeniului afectiv, s-a concretizat în descoperirea şi folosirea metodelor de 
evaluare alternative / complementare. Metodele alternative sunt eficiente în evaluarea atitudinilor şi 
comportamentelor, dar şi a unor capacităţi şi achiziţii intelectuale. 

 1. OBSERVAREA SISTEMATICĂ A ACTIVITĂŢII ŞI A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR 
 Metoda constă în observarea elevului în mod sistematic, fin orientată spre anumite aspecte în cadrul 

tuturor disciplinelor de învăţământ şi a activităţilor extracurriculare. Metoda poate însoţi celelalte metode 
de evaluare, completând concluziile la care conduc acestea.  

 2. INVESTIGAŢIA  
 Este o activitate complexă prin care elevul îndeplineşte o sarcină pentru rezolvarea căreia acesta va 

utiliza o gamă largă de cunoştinţe şi abilităţi. Investigaţia necesită un timp mai lung, ea realizându-se sub 
supravegherea învăţătorului. Se poate desfăşura individual sau în grup. 

 3. PROIECTUL 
 << Proiectul presupune o activitate complexă în urma căreia se obţine un produs ce poate fi evaluat. 

Activitatea are la bază o temă şi o bibliografie şi se poate desfăşura individual sau pe echipe, într-un interval 
de timp mai mare.>> ( ***, 1999, p.4 ) 

 Tema proiectului poate fi propusă de învăţător sau poate fi aleasă de elevi. 
 Exemplu : se poate realiza cu elevii proiectului despre Cheile Dâmbovicioarei într-o perioadă de 2 

luni, pe grupe omogene. Tema permite abordarea transdisciplinară a învăţării şcolare. 
 Etapele proiectului sunt : 
 a). Precizarea cerinţelor : 
• căutaţi informaţii despre Cheile Dâmbovicioarei referitoare la aşezarea geografică, istoricul cetăţii, 

legende . 
• creaţi un text în care să descrieţi Cheile Dâmbovicioarei folosindu-vă de informaţiile culese ; textul 

îl însoţiţi de prezentarea unor imagini din pliante, cărţi, fotografii etc. 
• realizaţi creaţii personale despre Cheile Dâmbovicioarei : poezii, compuneri, modelaje, desene, 

machete etc. 
 b). Recomandarea bibliografiei 
 c). Distribuirea responsabilităţilor elevilor în cadrul fiecărei grupe. 
 d). Prezentarea criteriilor de evaluare a proiectului. 
• textul să fie scurt, clar, corect din punct de vedere ştiinţific. 
• imaginile să provină din diverse surse ; 
• creaţile personale să dovedească originalitate, creativitate ; 
• toate materialele să fie adunate sub forma unui portofoliu. 
 e). Fixarea datei de finalizare a proiectului 
 Evaluarea proiectului se face de către învăţător. Acesta va urmări, va îndruma, va observa şi va 

sprijini elevii pe toată durata realizării proiectului. Notarea se va face în funcţie de modul în care s-a implicat 
fiecare, a colaborat cu colegii, a manifestat interes pentru temă, a contribuit la forma finală a proiectului. 

 4. PORTOFOLIU 
 5. AUTOEVALUAREA 
 Autoevaluarea se realizează cu succes numai atunci când elevii au fost evaluaţi corect şi obiectiv de 

cadrul didactic, pe baza obiectivelor prevăzute de programă. Autoevaluarea are drept scop să-i ajute pe 
elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de autoevaluare. 

 În concluzie apreciez că metodele alternative de evaluare folosite în activitatea organizată cu elevi 
în lecţii şi în afara lecţiilor generează atracţii, curiozitate, satisfacţii. Elevii sunt obişnuiţi să cerceteze, să 



 

 

gândească, să formuleze idei, să le verifice, să înveţe. Efortul personal depus de fiecare dintre ei îi determină 
să creadă în adevărul descoperit şi consemnat în portofolii.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DURAC LUCIA- LICEUL TEHNOLOGIC ,,ANGHEL SALIGNY” BACAU 

 
Metode moderne, alternative şi complementare de evaluare 
 Pedagogia modernă dezvoltă metode, tehnici şi instrumente pedagogice al căror scop principal este 

acela de a ajuta elevul în procesul de învăţare. Metodele moderne de evaluare completează practic 
informaţiile evaluative pe care le dobândeşte cadrul didactic prin metodele tradiţionale privind învăţarea de 
către elev. În esenţă, folosirea acestora este benefică cel puţin din două perspective: Perspectiva procesuală, 
în sensul în care evaluarea moderna nu mai este centrată în principal pe produsele învăţării de către elev ci 
pe procesele pe care aceasta le presupune. Perspectiva de comunicare profesor-elev, în măsura în care 
acestea sunt considerate instrumente de evaluare care corespund unui demers de evaluare democratică şi 
autentică.  

 Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent invocate şi folosite la ora actuală în învăţământul 
preuniversitar românesc sunt: 1. Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de învăţare, faţă 
de activitatea şcolară 2.Portofoliul 3.Proiectul 4.Investigaţia 5. Autoevaluarea  

1.Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de învăţare este una din metodele de 
cunoaştere a personalităţii umane, care constă în consemnarea metodică, fidelă şi intenţionată a 

diferitelor manifestări de comportament individual sau colectiv, aşa cum se prezintă ele în fluxul lor 
natural de manifestare. Această metodă oferă mari resurse de cunoaştere a elevului în raport cu interesele 
şi preocupările acestuia, cu motivaţia pentru studiu şi cu posibilităţile sale raportate la cerinţele vieţii 
şcolare. Observarea devine utilă, nu numai necesară, când evaluarea scrisă sau orală ne furnizează date 
parţiale sau incomplete. Ea permite urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă a diferitelor manifestări 
comportamentale ale individului. Etapele observării sunt următoarele:a) pregătirea cadrului didactic în 
vederea observării, cu mobilizarea resurselor spirituale şi tehnice de care dispune b) observarea propriu-
zisă, care presupune: diminuarea subiectivismului, prin observări repetate; menţinerea discreţiei; elevul 
trebuie surprins în modul său natural de manifestare; notarea observaţiilor să se facă imediat si nu în faţa 
elevilor. c) prelucrarea şi interpretarea datelor: stabilirea elementelor esenţiale; stabilirea raporturilor, a 
relaţiilor cauzale; desprinderea concluziilor. Instrumentele de evaluare cele mai frecvent folosite sunt: fişa 
de evaluare ; scara de clasificare; grila de apreciere. 

 2.Portofoliul este o metoda ce a pătruns relativ recent în teoria şi practica şcolară din ţara noastră. S-
a impus din nevoia promovării unei metode de evaluare flexibile, complexe, integratoare. Semnificaţia 
adoptării portofoliului ca metodă alternativă constă în aceea că oferă cadrului didactic şi elevului deopotrivă 
o metodă care să îmbine pe deplin funcţiile formativă şi informativă ale evaluării. 

Portofoliul este o selecţie a lucrărilor reprezentative care pun în evidenţă progresele elevului în 
învăţarea şcolară, în funcţie de obiectivele din planul de studiu. Elevul participă la elaborarea portofoliului 
său, alegând chiar el lucrări reprezentative ale progreselor sale; poate să se autoevalueze în anumite situaţii 
de învăţare sau de evaluare. Proiectarea, structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului 
pentru care a fost proiectat, este condiţionat de următoarele trei aspecte: Scopul pentru care este proiectat 
portofoliul. Acesta va determina structura portofoliului. Contextul Când vorbim despre context ne raportăm 
la: vârsta elevilor; specificul disciplinei de studiu; cerinţele, abilităţile şi interesele elevilor etc.Conţinutul 
reprezintă cel mai important element în proiectarea portofoliului. În învăţământul obligatoriu, unde 
predomină evaluarea de tip formativ, portofoliul nu vizează numai valorizarea competenţelor elevilor, ci 
prezintă o selecţie a sarcinilor care arată progresul elevului în învăţare. 

Evaluarea portofoliului elevului pune în evidenţă capacitatea de a raţiona şi de a utiliza cunoştinţe; 
de a observa şi de a alege metodele de lucru; de a investiga şi de a analiza; de a realiza un produs. 

3.Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai amplă, care începe în clasă, prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii de lucru, eventual prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, pe parcursul a 
câtorva săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul, şi se încheie tot în clasă, 
prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul, a produsului 
realizat. Este un proces în care elevii investighează, descoperă, prelucrează informaţii; este un produs care 



 

 

reflectă efortul individual, de grup, reprezintă expresia performanţei individuale şi de grup, constituie 
dovada implicării personale şi a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv. 

Este o formă de evaluare complexă ce oferă posibilitatea aprecierii unor capacităţi şi cunoştinţe 
superioare permite identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. Este recomandat atât în evaluări de 
tip sumativ cât şi în evaluări formative. Având o desfăşurare pe durate mai mari de timp, în procesul de 
evaluare şi de autoevaluare pot fi luate în considerare atât produsul final dar şi desfăşurarea, procesul 
învăţării care a condus la acel produs. Evaluarea proiectului se face prin apreciere analitică. 

4.Investigaţia reprezintă o metodă cu puternice valenţe de învăţare de către elev dar şi un mijloc 
eficient de evaluare. Constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate 
practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigaţie pe un interval de timp stabilit. 
Investigaţia oferă elevului posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru, în situaţii de învăţare noi sau mai 
puţin asemănătoare cu cele desfăşurate într-un context tradiţional, prin lecţia clasică. Investigatia urmăreşte 
formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual,precum şi a unor atitudini de toleranţă, solidaritate, 
cooperare, colaborare; are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, 
constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; 

Evaluarea investigaţiei se realizează holistic, evidenţiind strategia de rezolvare; aplicarea 
cunoştinţelor: abilitarea elevilor şi prezentarea observaţiilor şi a rezultatelor obţinute; produsele realizate; 
atitudinea elevilor faţă de rezolvarea sarcinilor de învăţare;dezvoltarea unor deprinderi de lucru 
individual/de grup. 

5.Autoevaluarea în procesul de învăţământ presupune coresponsabilizarea celui care învaţă, deci a 
elevului. Autoevaluarea este descrisă sau invocată din ce în ce mai mult în ultimul timp din perspectiva 
reconsiderării activităţii evaluative şi a raporturilor sale cu strategiile de învăţare. Noul concept de evaluare 
presupune întărirea responsabilităţii elevilor faţă de activitatea şcolară. În acest context al responsabilizării 
elevilor, conceptul de evaluare formatoare se asociază foarte puternic cu autoevaluarea. 

Instrumentele de autoevaluare şi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare sunt :chestionare; scări 
de clasificare. Modalităţile de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a elevilor sunt: a)autocorectarea sau 
corectarea reciprocă.b) autonotarea controlată.c) aprecierea obiectivă a personalităţii.  

Tehnici de evaluare in invatamantul preuniversitar 
 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. 

 Tehnica de evaluare reprezintă modalitatea prin care cadrul didactic declanşează şi orientează 
obţinerea din partea elevilor a răspunsurilor la itemii formulaţi. 

 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. Cu cât 
instrumentele de măsurare: probe orale, scrise, practice, extemporale, lucrări de sinteză, teste etc. sunt mai 
elaborate, cu atât informaţiile sunt mai concludente. 
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ROLUL EVALUARII INITIALE IN PROCESUL DE INVATARE 
 

PROF. DURAU ALINA-NICOLETA 
 
Evaluarea scolara este procesul prin care se delimiteaza, se obtin si se furnizeaza informatii utile, 

permitand luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluarii presupune trei momente relative distincte: 
masurarea, aprecierea rezultatelor scolare si adoptarea masurilor ameliorative. 

Masurarea consecintelor instruirii consta in operatia de cuantificare a rezultatelor scolare, respectiv 
de atribuire a unor simboluri exacte unor componente achizitionale , prin excelenta calitative. 

Aprecierea scolara sau evaluarea propriu-zisa constituie emiterea unor judecati de valoare, 
semnificarea unui rezultat observabil sau masurabil intr-un cadru de referinta axiologic. 

Adoptarea masurilor ameliorative implica actele decizionale privind perfectionarea si potentarea 
procesului de predare-invatare prin masuri sincronice sau succesive actului evaluativ. 

Evaluarea trebuie conceputa nu numai ca un control al cunostintelor sau ca si mijloc de masura 
obiectiva, ci ca o cale de perfectionare, ce presupune o strategie globala a formarii. Operatia de evaluare nu 
este o operatie supraadaugata ori suprapusa procesului de invatare, ci reprezinta un act integrat activitatii 
pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justetei secventelor educative, a componentelor 
procesului didactic si un mijloc de delimitare, fixare si interventie asupra continuturilor si obiectivelor 
educationale. 

Alain Kerlan considera ca evaluarea se face pornind de la urmatoarele intrebari-cheie: 
-Pentru ce se face evaluarea(care sunt functiile acesteia)? 
-In raport cu ce (care este sistemul de referinta, care sunt criteriile evaluarii)? 
-Pentru cine (care sunt destinatiile evaluarii)? 
-Ce se evalueaza (conduita, rezultate, procese, evolutii)?  
-Cu ajutorul caror instrumente si prin ce procedee se face evaluarea? 
Cand se pune problema unei judecati de valoare, apare insa o intrebare: ce trebuie evaluat, o stare 

existenta a individului ori o transformare sau evolutie a acestuia? Un defect major al evaluarii rezida in 
centrarea ei exclusiva asupra unuia dintre reperele mentionate. Starea prezenta a personalitatii elevului este, 
desigur, rezultatul unei istorii, al unui capital cultural incorporat, dar nu trebuie ocultata realitatea 
procesuala, devenirea existentei umane, virtualitatile si posibilitatile viitoare. Este necesar sa se identifice, 
cu claritate, pentru fiecare caz in parte, obiectul evaluarii, referentialitatea de la care se va porni in emiterea 
unei judecati de valoare. Jean-Marie Barbier aprecia: ,,foarte adesea se constata o mare confuzie cu privire 
la distingerea obiectivului real al evaluarii. Nu se stie niciodata cu precizie, mai ales daca se evalueaza 
trasaturile care permit intelegerea unei realitati sau realitatea insasi (de exemplu un produs scolar, avandu-
l pe individ ca autor)’’. 

Unii autori considera ca nu competentele sunt evaluate, ci rezultatele, ,, intruparile” acestora. 
Obiectele evaluarii sunt comportamentele observabile, masurabile si evaluabile. Competentele se atesta 
indirect, prin rezultatele probate de elevi. Competenta,ca atare, ramane invizibila. Nu evaluam decat 
rezultatele, ele fiind singurele urme palpabile ale acestor competente. 

Astfel, evaluarea initiala se efectueaza la inceputul unui ciclu de invatamant, an scolar, semestru, 
inceput de capitol sau chiar al unei lectii. Obiectivul principal al acestei forme de evaluare este 
diagnosticarea nivelului de pregatire, pentru a se cunoaste de unde se porneste, ce se stie, care sunt lacunele, 
ce sunt capabili sa invete elevii pe baza capacitatilor anterioare, capacitatea de a lucra independent, 
dificultatile de invatare. Evaluarea initiala are si functie prognostica pentru ca sugereaza profesorului 
conditiile prealabile ale noului program, continutul si rezultatele prealabile ale acestuia. 

Desi este contestata de catre unii profesori, are un scop precis: acela de a stabili cat mai exact cateva 
lucrari absolut necesare fiecarui profesor pentru a-si elabora strategia didactica la o clasa anume. Acestea 
ar fi :  

1. Trebuie sa raspunda la intrebarea: au elevii cunostinte anterioare necesare invatarii care urmeaza? 
2. Trebuie sa stabileasca raspunsul la intrebarea: cat poate sa invete un elev la disciplina mea? Pentru 

ca este greu de crezut ca un elev poate invata la fel la toate obiectele din planul de invatamant. 
3.  Trebuie sa-si puna intrebarea: cat este dispus sa invete fiecare dintre elevii mei materia pe care o 

predau? 



 

 

Evaluarea initiala se realizeaza doar prin intermediul verificarii scrise. Verificarea scrisa apeleaza la 
anumite suporturi scrise, concretizate in teste, lucrari de control sau teze. In cadrul verificarii scrise elevii 
au sansa sa-si prezinte achizitiile la care au ajuns fara interventia profesorului, in absenta unui contact direct 
cu acesta, anonimatul lucrarii, usor de realizat, ingaduind o diminuare a subiectivitatii profesorului. Se poat 
verifica un numar relativ mare de elevi intr-un interval de timp determinat pentru aceasi secventa 
curriculara, ceea ce face comparabile si masurabile rezultatele elevilor, iar evaluarea in sine devine mai 
obiectiva. Verificarea scrisa da posibilitatea evaluatorului de a emite judecati de valoare mult mai obiective, 
intemeiate pe existenta unor criterii de evaluare clar specificate si prestabilite.  

Evaluarea initiala reprezinta o radiografiere a capacitatilor performantiale subevaluate sau 
supraevaluate si o interpretare a discrepantelor constatate a acestor capacitati, astfel motivatia elevilor 
pentru invatare , asociata cu capacitatea de invatare si cu pregatirea lor anterioara, sunt repere importante 
care-i permit fiecarui profesor sa se orienteze in munca lui si sa adopte strategia pedagogica cea mai 
potrivita unei situatii date in urma unei evaluari initiale.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ – UN INSTRUMENT NECESAR SAU O 
FORMALITATE? 

 
PROF. CRISTINA DURĂU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, CRAIOVA 
 
Deși uneori, din păcate, este privită de anumiți profesori cu scepticism, ca pe o altă corvoadă impusă 

de sistem, iar de unii elevi ca o testare ce nu merită luată în serios, notele nefiind consemnate în catalog, 
evaluarea inițială este un instrument important în cadrul procesului instructiv-educativ, atât pentru cadrele 
didactice cât și pentru elevi, dacă este înțeleasă și aplicată corespunzător.  

De ce este bine să știm de unde pornim? 
Inevitabil îmi vine în minte ideea cu consultul medical, 

unde, înainte de a pronunța un diagnostic, medicul efectuează o 
analiză atentă a stării pacientului în momentul consultului. La fel 
trebuie privită și evaluarea inițială. Bineînțeles că elevii noștri, în 
cursul anului școlar trecut, au studiat, s-au pregătit, unii chiar au 
obținut note maxime. Ne-am aștepta ca aceste cunoștințe să le 
rămână și după vacanță, însă din păcate experiența ne 
demonstrează de multe ori că nu este chiar așa. Ca orice problemă, 
și aceea a lacunelor în cunoștințele studiate este mai bine să fie 
depistată de la început, decât pe parcurs. 

A ști de unde pornim ne ajută să planificăm mai eficient încotro ne îndreptăm. Da, poate că așteptăm 
cu nerăbdare începerea noii materii; poate că în urma testării inițiale și a organizării activităților remediale 
va trebui să amânăm începerea programei noi cu câteva ore care, pentru unii dintre noi, s-ar putea să 
însemne săptămâni. Decizia poate fi destul de grea, în special în cazul materiilor care au, conform planului 
cadru de învățământ, o singură oră pe săptămână. Însă, cel puțin la materiile care au mai multe ore pe 
săptămână, este de dorit ca evaluarea inițială să fie urmată de remedierea lacunelor. Această remediere se 
poate face și pe parcurs, anterior predării noilor cunoștințe, întrucât, în mod normal, înaintea oricărei 
activități de predare se face o verificare rapidă a cunoștințelor anterioare, astfel încât să ne asigurăm că 
elevii posedă baza necesară acumulării noilor conținuturi. Pe parcursul lecției și la finalul acesteia se 
realizează evaluarea formativă, iar la sfârșitul capitolului evaluarea sumativă pentru acordarea de note în 
vederea ierarhizării rezultatelor și a performanțelor elevilor. L. Hanches notează referitor la formele 
evaluării: „în realitatea educațională, cele trei forme sunt integrate organic în actul didactic, se întrepătrund 
și se intercondiționează reciproc” (2004 : 60).  

Cum elaborăm un test inițial? 
În momentul conceperii testului inițial vom avea în vedere 

informațiile esențiale pe care elevul trebuie să le posede în vederea 
acumulării de noi cunoștințe și a înregistrării progresului școlar. 
Aceste informații sunt cu precădere cele care constituie bază pentru 
dobândirea celor noi. Pornind de la rezultatele testării inițiale, 
profesorul ar trebui nu doar să realizeze statistici, ci și să conceapă 
activități de remediere, astfel încât clasa să pornească în noul an 
școlar având bazele necesare dezvoltării competențelor și acumulării 
de noi cunoștințe în domeniul respectiv.  

Neavând scopul clasării elevilor în funcție de performanțele 
școlare, evaluarea inițială poate fi diferențiată. Ca orice test de 
evaluare, și testul inițial trebuie să cuprindă o varietate de itemi, care 
să acopere o paletă largă de informații, fără a fi redundanți. Se va ține 
cont, de asemenea, de creșterea progresivă a gradului de dificultate a itemilor, dar și de tipurile de itemi: 
închiși, semiînchiși și deschiși, precum și de managementul eficient al timpului alocat testării.  
  



 

 

Care vor fi obiectivele activităților remediale organizate în urma evaluării inițiale? 
Stabilirea informațiilor testate prin evaluarea inițială se face în funcție de gradul de reprezentativitate 

al acestora în dezvoltarea competențelor și acumularea de noi cunoștințe în vederea realizării progresului 
școlar. Organizarea activităților de remediere a acestor cunoștințe se va face într-o succesiune logică, astfel 
încât să fie facilitată recuperarea rapidă și eficientă a lacunelor și să se poate trece la studierea programei 
școlare pentru anul în curs.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. IRINA DURDUREANU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” IAȘI 

 
Evaluarea inițială, care intervine la începutul unui ciclu de învățare, își propune să ofere repere 

pedagogice, didactice și metodologice fundamentale. Nu este vorba despre o evaluare care are drept scop 
final doar un plan remedial și măsuri cognitive sau procedurale, ci despre una care oferă și o viziune globală 
și clară asupra realității clasei (nevoile elevilor, lacune, oportunități, etc.) și care orientează strategiile 
inițiale ale profesorului din punct de vedere didactic (elaborarea planificărilor calendaristice și a proiectelor 
didactice, definirea conținuturilor, stabilirea demersului didactic). 

Evaluarea inițială îi permite așadar cadrului didactic să situeze elevii într-un context educațional din 
punctul de vedere al cunoștințelor și al reprezentărilor inițiale, al stăpânirii unui anumit limbaj curent sau 
științific. Ea îi permite cadrului didactic să își adapteze strategiile și metodele de învățământ în funcție de 
elevii săi. Este o adevărată provocare și pentru profesor să conceapă un test de evaluare inițială care să îi 
poată permite să își construiască secvențele didactice și să anticipeze dificultățile întâlnite de elevi. 

De cele mai multe ori, profesorul sfârșește prin a realiza itemi care să testeze ceea ce elevii au reținut 
din anii precedenți. În context strict școlar, de multe ori, se întâmplă ca elevii să uite marea majoritate a 
noțiunilor predate, de unde rezultă necesitatea unei recapitulări magistrale. O evaluare inițială trebuie să fie 
concisă și decontextualizată în măsura posibilităților, având în vedere faptul că este folosită pentru a stabili 
un demers didactic ulterior. Rezultatele evaluării inițiale le permite și elevilor să se plaseze la nivel de 
metacogniție pentru a-și autoevalua ei înșiși evoluția cunoștințelor dobândite în timpul procesului 
instructiv-educativ.  

O evaluare inițială îi permite totodată cadrului didactic să pună în discuție pertinența și calitatea 
actului didactic. Daniel Huilier (Courtillot: 47) oferă caracteristicile ideale ale unei evaluări inițiale: să fie 
scurtă, decontextualizantă, să nu fie notată și să fie aplicată individual sau în grup. În ceea ce privește 
finalitatea, scopul, modul în care o evaluare inițială poate fi utilizată, același autor afirmă în continuare că 
profesorul trebuie să facă un bilanț colectiv imediat după evaluare, să deducă o strategie pertinentă de 
predare și să revină asupra bilanțului de-a lungul procesului instructiv-educativ. Pentru ca acest proces să 
fie motivant și să aibă parte de reușită, este foarte important ca profesorul să își planifice strategiile didactice 
și conținutul orelor ținând cont, pe lângă programa școlară, și de interesele, preferințele și ritmul de învățare 
al elevilor, de cunoștințele lor anterioare și preconcepțiile pe care le au cu privire la materia respectivă.  

P. Mondor (2017:48) compară etapa evaluării inițiale, din perspectiva elevilor, cu uvertura unui 
spectacol de operă, care cuprinde câteva elemente din temele principale ale operei. Astfel, încă din primele 
momente, auditoriul își face o idee despre ansamblul producției. El afirmă că este posibil ca această 
„uvertură” să fie reprodusă în clasă, într-un mod mai aprofundat, care să cuprindă planificarea 
calendaristică, principalele teme din toate etapele unui capitol sau secvențe didactice, prezentate în cadrul 
unei evaluări inițiale. Aceasta oferă în acest caz măsura actului didactic, la începutul unui ciclu de învățare 
sau în cadrul fiecărei unități. Precum uvertura unei opere, evaluarea inițială le permite elevilor să aibă o 
privire de ansamblu asupra lecțiilor viitoare, să aibă conștiința propriilor preachiziții cognitive, să își 
autoevalueze cunoștințele, să reflecteze asupra propriilor preconcepții și așteptări, să se pregătească în mod 
adecvat pentru procesul instructiv-educativ.  

Din punctul de vedere al profesorului, Mondor compară în același mod plastic evaluarea inițială cu 
cinematografia, în contextul în care elementul central al punerii pe piață a unui film este definirea 
spectatorului ideal. Filmele nu pot fi pe placul tuturor, de aceea regizorul trebuie să trieze o porțiune de 
cinefili care vor fi atrași de opera sa. Acest grup de spectatori corespunde publicului țintă. Când filmul este 
încă în etapa scrierii scenariului, producătorul poate să sugereze anumite adaptări ale scenariului sau să 
intervină în distribuția rolurilor. Dacă producția este deja începută, el poate sugera modificări în timpul 
turnării filmului. În postproducție, poate cere montarea anumitor scene, revizuirea muzicii, astfel încât 
produsul final să corespundă cerințelor publicului țintă.  

La fel, pentru a stârni interesul tuturor elevilor și pentru a-și planifica materia în funcție de nevoile 
lor, de cunoștințele anterioare și de preconcepții, profesorul trebuie să cunoască persoanele cărora le va 
preda, cu scopul de a adapta planificarea în funcție de particularitățile grupului de elevi. Evaluarea inițială 



 

 

îi permite așadar profesorului să obțină o imagine globală asupra elevilor. Contrar evaluării formative, 
evaluarea inițială nu își propune să corecteze imediat ceea ce nu a fost înțeles sau a fost înțeles greșit. Ea 
oferă un portret, un instantaneu al cunoștințelor elevilor, care îi va permite profesorului să ajusteze 
planificarea calendaristică, strategiile didactice, ritmul de predare-învățare-evaluare.  

În concluzie, datorită evaluării inițiale, cadrul didactic culege o multitudine de informații despre elevii 
săi, despre așteptările lor, gradul de motivare sau cunoștințele lor anterioare, cu scopul de a selecta 
conținutul secvenței didactice în mod adecvat (în funcție de obiectivele de învățare și de competențele 
asociate), de a-și adapta strategiile didactice de predare, învățare și evaluare, de a verifica dacă metodele 
alese sunt în concordanță cu nivelul elevilor pentru a putea transmite în mod eficient cunoștințele în 
contexte cât mai diverse. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. DUȘA ADRIANA-ELENA 
G.P.P.”PITICOT” CÎMPENI 

JUD. ALBA 
 
Evaluarea inițială în învățământul preșcolar reprezintă atât un punct de pornire în întregul proces 

educativ de la începutul unui ciclu de învățământ cât și un punct final, de comensurare a realizărilor atinse 
de preșcolari la finalul ciclului de învățământ anterior. De aceea i se acordă o importanță majoră în procesul 
de învățământ.  

Ea facilitează munca educatoarei la începutul anului școlar prin măsurarea rezultatelor obținute de 
copii pe parcursul perioadei de evaluare inițială și oferirea de informații cu privire la progresul înregistrat 
în anii precedenți de studiu. Astfel, educatoarea va afla de unde trebuie să pornească cu instruirea în cadrul 
activităților obligatorii din grădiniță adică ceea ce cunoaște copilul la intrarea în grădiniță în anul școlar 
respectiv. 

”Evaluarea nu trebuie concepută 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.” 

Se poate afirma că scopul evaluării este perfecționarea procesului de învățământ. 
Funcțiile evaluării: 
1) Din punctul de vedere al educatorului: 
- funcția de control; 
- funcția de culegere de informații; 
- funcția de stabilire a strategiei educaționale; 
- funcția de descoperire a unor lacune în educația preșcolarilor; 
- funcția de anticipare, proiectare, organizare și conducere științifică, eficientă a următoarelor 

secvențe de instruire. 
2) Din punctul de vedere al preșcolarilor : 
- funcția de consolidare, fixare, reținere a cunoștințelor prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, de integrare în sisteme; 
- funcția de sporire a încrederii în forțele proprii și descurajare a comportamentelor negative; 
- funcția de stimulare și dirijare a învățării; 
- funcția de formare a capacității de autoapreciere și stimularea tendinței de autoafirmare; 
- contribuie la întărirea relației familie-grădiniță. 
Toate aceste funcții demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică chiar dacă 

nu se regăsesc în toate situațiile de evaluare. 
”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, iar preșcolarii sunt evaluați unul câte unul, educatoarea 
trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. 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. Această evaluare 
poate să se strecoare în activitatea de predate în funcție de măiestria și capacitățile educatoarei care o 
coordonează. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. DUTCOVSCHI GABRIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC”AL.VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI 

 
Evaluarea inițială are loc la inceputul unui program de instruire (inceputul 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 se face printr-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, 
se evidentiază lacunele elevilor. Luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul își face un plan de 
recuperare și proiectează activitatea diferențiată.  

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 
acivității în etapele viitoare. Testul inițial utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile-model oferite 
de baremele de evaluare şi de notare.  

Evaluareaa are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 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. Elevul are oportunitatea 
de a se corecta singur și de a cere informații suplimentare pentru a înțelege ce a greșit și de ce a greșit. 

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. La începutul fiecărui an școlar profesorul 
trebuie să dea un chestionar din care să identifice metoda cea mai eficientă de evaluare: cea orală sau cea 
scrisă. În urma acestui chestionar acesta își poate coordona evaluarea deoarece sunt elevi care se exprimă 
mai bine în oral decât în scris și vice versa.  

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul.  

 Funcțiile sociale și educaționale ale evaluării: 
• diagnostică- depistarea lacunelor, greșelilor elevilor și înlăturarea acestora; (teste de cunoștinte 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: stimulează învățarea;  
• constatativă 
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FORME, METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DORDEA CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE BORCEA„ BEREȘTI-BISTRIȚA, BACĂU 
 
1. FORME DE EVALUARE 
 Teoria si practica pedagogica evidentiaza existenta mai multor forme si tipuri de evaluare, 

cunoscandu-se mai multe clasificari, in functie de criteriul adoptat. Prezentam in continuare cele mai 
frecvent intalnite clasificari: 

 Dupa volumul de informatii, experiente acumulate de elevi care fac obiectul evaluarii, s-au stabilit 
doua tipuri de evaluare: 

a) evaluare partiala prin care se verifica secvential un volum redus de cunostinte si achizitii 
comportamentale; 

b) evaluare globala cand se verifica un volum mai mare de cunostinte, priceperi, deprinderi, abilitati. 
 In functie de perspectiva temporala din care se realizeaza evaluarea distingem: 
a) evaluare initiala care se face la inceputul unui program de instruire; 
b) evaluare finala care se realizeaza la incheierea unei etape de instruire. 
 Dupa modul in care se integreaza evaluarea in procesul didactic, evaluarea cunoaste trei forme: 
a) evaluare initiala care se realizeaza la inceputul unui program de instruire; 
b) evaluare continua /formativa care se realizeaza pe tot parcursul procesului instructiv-educativ; 
c) evaluare sumativa ce se realizeaza la incheierea unei etape mai lungi de instruire. 
 In functie de factorii care realizeaza evaluarea se contureaza doua forme sau tipuri de evaluare: 
a) evaluare interna efectuata de aceeasi persoana /institutie care realizeaza efectiv si activitatea de 

instruire (de exemplu profesorul clasei); 
b) evaluare externa realizata de o persoana sau institutie diferita de cea care a asigurat realizarea 

efectiva a procesului de invatamant. 
Intrucat cea mai frecvent folosita clasificare este cea realizata dupa modul in care se integreaza 

evaluarea in procesul didactic, vom analiza, in continuare, mai pe larg cele trei /forme de evaluare care se 
contureaza aplicandu-se acest criteriu. 

1.1. EVALUAREA INITIALA. Se realizeaza la inceputul uni program de instruire cu scopul de a 
stabili nivelul de pregatire al elevilor, potentialul cu care urmeaza a se integra in activitatea viitoare. 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 stabilite pentru 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 ele elevilor. 

Evaluarea initiala se poate realiza prin examinari orale, probe scrise sau practice. Indeplineste functia 
de diagnosticare (evidentiaza daca elevii stapanesc 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; 
Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui ciclu de invatamant, la inceputul unui an scolar, dar 

si in conditiile in care educatorul preia spre instruire si educare un colectiv de elevi al carui potential nu-l 
cunoaste. 

1. EVALUAREA SUMATIVA, numita si globala sau de bilant, se realizeaza, de obicei, la incheierea 
unei perioade mai lungi de instruire (incheierea unui semestru, an scolar, ciclu de invatamant). Prin 
intermediul ei se realizeaza verificarea prin sondaj a continuturilor invatarii, insistandu-se pe elementele 



 

 

fundamentale, se urmareste in ce masura elevii au capacitatea de a opera cu cunostintele de baza insusite, 
si si-au format abilitatile vizate pe parcursul derularii programului de instruire. Ofera informatii utile asupra 
nivelului de performanta atins de elevi in raport cu obiectivele de instruire propuse. Pentru ca nu insoteste 
procesul de invatamant secventa cu secventa are efecte reduse asupra activitatii instructiv-educative, 
acestea resimtindu-se dupa o perioada mai indelungata, de regula, pentru urmatoarele serii de elevi. 

1.3. EVALUAREA FORMATIVA, denumita si continua, insoteste intregul parcurs didactic secventa 
cu secventa, permitand verificarea sis-tematica a tuturor elevilor din tot continutul esential al instruirii. 
Permite cunoasterea efectelor instruirii dupa fiecare secventa, identificarea eventualelor neajunsuri si astfel 
creeaza posibilitatea de a se adopta prompt masuri de ame-liorare a activitatii de invatare. In acest fel se 
constituie intr-un mijloc eficient de prevenire a ramanerilor in urma la invatatura si a esecului scolar, con-
tribuind la “invatarea deplina”. Aprecierea rezultatelor se face prin raportare la obiectivele operationale, 
feed-back-ul obtinut este operativ, mai util si eficient, ajutand elevul si profesorul sa-si adapteze activitatea 
viitoare la conditiile concrete ale instruirii. Prezinta avantajul ca stimuleaza sistematic elevii pentru 
activitatea de invatare, cultiva motivatia invatarii, previne acumularea de goluri in pregatire, dezvolta 
capacitatea de autoevaluare, genereaza relatii de cooperare. 

 METODE DE EVALUARE 
 Metodele utilizate in activitatea de evaluare sunt diverse, in ultima perioada facandu-se distinctie 

intre metodele traditionale, denumite astfel datorita faptului ca au fost consacrate in timp si sunt utilizate 
cel mai frecvent si metodele complementare care s-au impus in practica scolara mai ales in ultimii ani. 

1. METODE TRADITIONALE DE EVALUARE 
 In categoria metodele traditionale sunt incluse: 
 probele orale; 
 probele scrise; 
 probele practice. 
Probele orale (chestionarea/examinarea orala) reprezinta metoda de evaluare cel mai frecvent 

folosita in activitatea instructiv-educativa. Se rea-lizeaza printr-o conversatie intre profesori si elevi, prin 
care se urmareste a se obtine informatii cu privire la volumul (cantitatea) si calitatea instructiei. Conversatia 
poate fi individuala, frontala sau combinata. Se recomanda a fi utilizate mai ales in cazul disciplinelor care 
au ca obiectiv formarea unor capacitati si abilitati dificil de surprins prin intermediul altor metode de 
evaluare (de exemplu, capacitatea de comunicare verbala). Desfasurandu-se sub forma unei comunicari 
directe, probele orale de evaluare prezinta o serie de avantaje: 

 permit o verificare directa pe fondul unei comunicari depline (verbala si nonverbala, semantica si 
ectosemantica) si pe aceasta cale se pot evalua unele aspecte ale comportamentului afectiv-atitudinal; 

 ofera posibilitatea unei evaluari flexibile, adaptata particularitatilor individuale, prin stabilirea tipului 
de intrebari si a gradului de dificultate a acestora in functie de calitatea raspunsurilor oferite de elevi; 

 in cadrul unor raspunsuri incomplete, insuficient argumentate se poate interveni cu intrebari 
suplimentare prin care se solicita precizari, completari, ajutandu-i astfel pe elevi sa exprime mai bine 
cunostintele insusite; 

 favorizeaza intensificarea interactiunii profesor-elev; 
 realizeaza un feed-back, prompt, rapid, permit corectarea raspun-surilor, restructurarea activitatii de 

predare-invatare in etapa imediat urmatoare; 
 Probele scrise ocupa un rol de prim rang in verificarea nivelului de pregatire al elevilor. Imbraca 

forma lucrarilor de control curent, a lucrarilor de control date la incheierea unei unitati de invatare, unui 
semestru si la examene. 

Lucrarile scrise de control curent (extemporale) se administreaza la lectia curenta, dureaza 10-15 
minute si cuprind un numar redus de intrebari. Urmaresc triplu scop: verificarea modului in care elevii si-
au insusit lectia de zi, acoperirea necesarului de note, formarea la elevi a obisnuintei de a invata sistematic. 

Lucrarile de control la sfarsitul unei unitati de invatare se aplica in cadrul evaluarii formative. 
Verifica in ce masura obiectivele unitatii (obiectivele de referinta) au fost indeplinite si elevii si-au insusit 
continuturile esentiale. Ofera informatii privind calitatea demersului didactic si efectele sale exprimate in 
nivelul de pregatire al elevilor. 

Lucrarile scrise semestriale (teze). Se pregatesc, de regula, prin lectii de recapitulare si sistematizare 
si evalueaza un volum mai mare de cunostinte. Se recomanda ca in cazul tezelor sa se formuleze subiecte 



 

 

de sinteza care sa permita sa se verifice posibilitatile elevilor de a prelucra, organiza, sistematiza materia 
asimilata in alte structuri decat cele folosite in predare si sa abordeze anumite cunostinte din perspective 
noi, originale, daca este posibil. 

Evaluarea prin probe scrise prezinta o serie de avantaje care contribuie la eficientizarea procesului 
de instruire si cresterea gradului de obiectivitate in apreciere: 

 permite evaluarea unui numar mare de elevi intr-un timp relativ scurt, reducand astfel timpul alocat 
verificarii in favoarea predarii si invatarii; 

 face posibila evaluarea tuturor elevilor cu privire la asimilarea aceluiasi continut, ceea ce permite 
compararea rezultatelor; 

 asigura conditii pentru o apreciere cu grad ridicat de obiectivitate, pe baza unor criterii anterior 
stabilite (se poate asigura si anonimatul lucrarilor); 

 ofera elevilor posibilitatea de a elabora raspunsul in mod independent, in ritm propriu, demonstrand 
astfel cunostintele si capacitatile de care dispun: 

 Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunostinte 
teoretice in rezolvarea unor probleme practice, gradul de stapanire a unor priceperi si deprinderi. Se aplica 
in special atunci cand se urmareste evaluarea continutului experimental si practic al instruirii, dar ofera si 
informatii cu privire la insusirea continutului conceptual. Re-prezinta si o modalitate importanta de 
dezvoltare a unor competente generale si specifice, aplicative 



 

 

 EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

 PROF. DORNEAN SILVIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DRAXINI 
 

Evaluarea iniţială este o premisă obligatorie în vederea proiectării instruirii diferenţiate. Prin această 
etapă se identifică achiziţiile anterioare ale elevilor, cunoştinţele, competenţele, abilităţile, valorile şi 
atitudinile, în scopul proiectării didactice în concordanţă cu particularităţile individuale şi de grup şi cu 
obiectivele propuse pentru etapa imediat următoare. Cea mai frecventă formă de evaluare iniţială este 
aplicarea unui test iniţial care să stabilească gradul de achiziţie a cunoştinţelor, lacunele în învăţare, 
diagnosticul dificultăţilor de învăţare în funcţie de care se poate stabili planul de intervenţie personalizat. 

Fără a intenţiona să abordăm exhaustiv problematica evaluării, care a fost abordată în cursul anterior, 
trebuie prezentate principalele etape care stau la baza elaborării unui test iniţial relevant. 

1. Stabilirea obiectivelor/ competenţelor ciclului de instruire anterior care vor fi evaluate: având în 
vedere inventarul obiectivelor generale/ a competenţelor specifice pe care elevii ar fi trebui să le 
achiziţioneze anul anterior de studiu, rezultate din programa analitică, se vor gândi acele cerinţe care să 
acopere şi reflecte gradul de achiziţionare a lor. 

2. Formularea itemilor: pornind de la obiectivele generale/ competenţele specifice, se vor formula 
cerinţe cu grade de dificultate diferite, pentru a identifica, conform curbei lui Gauss, o ierarhizare a elevilor, 
necesară proiectării unei instruiri diferenţiate. 

3. Corelarea itemilor testului cu obiectivele/ competenţele anului de studiu ce urmează a fi parcurs: 
cerinţele testului trebuie formulate în aşa fel încât să anticipăm punctul de pornire în parcurgerea noilor 
conţinuturi. De reţinut este că, la modul ideal, testul iniţial nu îşi propune să verifice achiziţionarea de 
cunoştinţe, cât dovada achiziţionării de competenţe, valori şi atitudini specifice conţinuturilor parcurse în 
etape anterioare de învăţare. 

Instrumentele care facilitează stabilirea obiectivelor ciclului de instruire anterior parcurs sunt 
programa analitică a disciplinei şi taxonomia obiectivelor lui Bloom. Prin studiul acestor două documente 
se poate configura constelaţia obiectivelor ciclului anterior de instruire. 

Instrumentele care facilitează stabilirea obiectivelor/ competenţelor ciclului de instruire anterior 
parcurs sunt programa analitică a disciplinei şi taxonomia obiectivelor lui Bloom. Prin studiul acestor două 
documente se poate configura constelaţia obiectivelor ciclului anterior de instruire. Desigur că obiectivele/ 
competenţele vor fi cu atât mai numeroase cu cât conţinutul anterior analizat este mai vast. De aceea, se 
vor alege acele obiective/ conţinuturi (câte unu pentru fiecare categorie, de exemplu) şi, pe baza acestora 
se vor formula itemi. 

Itemii testului iniţial trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele terminale dar şi în corelaţie cu ceea 
ce urmează a fi învăţat. Astfel, stabilirea performanţelor minime pe care toţi elevii vor trebui să le atingă şi 
în funcţie de care se va aprecia reuşita sau nereuşita şcolară este relevantă pentru proiectarea unui teste de 
evaluare iniţială pe baza căruia să se stabilească o metodologie a instruirii diferenţiate. 

Desigur că obiectivele terminale vor fi cu atât mai numeroase cu cât conţinutul anterior analizat este 
mai vast. De aceea, se vor alege acele obiective terminale (câte unu pentru fiecare categorie, de exemplu) 
şi, pe baza acestora se vor formula itemi. 

Calităţile unui test iniţial:Validitatea: capacitatea de a măsura exact şi de a acoperi întreaga plajă de 
probleme care trebuie investigate; Fidelitatea: capacitatea de a favoriza obţinerea de rezultate similare în 
condiţii analoge sau identice de aplicare a testului; Reprezentativitatea: capacitatea de a acoperi cunoştinţe, 
capacităţi, competenţe relevante pentru momentul aplicării testului; Predictibilitatea: capacitatea de a 
identifica nivelul de performanţă şi lacunele dobândite în etapele anterioare de instruire; Aplicabilitatea: 
capacitatea de a oferi date utile (diagnostic şi remediu), atât elevului, cât şi cadrului didactic, printr-un 
feedback diferenţiat. 

 În urma aplicării corecte a testului iniţial pot să rezulte două situaţii: datorită unei instruiri eficiente 
rezultatele elevilor sunt bune şi foarte bune sau, din cauza unei instruiri ineficiente, elevii au obţinut 
performanţe slabe şi foarte slabe. Chiar dacă aceste diagnisticuri nu caracterizează întreaga clasă de elevi, 
ci fiecare elev în parte, rezultă două direcţii de acţiune compensatorie: programe de recuperare şi programe 
de îmbogăţire. Fiecare dintre acestea presupun o instruire suplimentară, desfăşurată în paralel cu procesul 
de învăţământ standard în vederea atingerii sau depăşirii obiectivelor terminale ale disciplinei. Programele 

 
 

 

 

   



 

 

de recuperare sunt destinate elevilor cu lacune în învăţare, cu scopul atingerii performanţelor minim 
acceptate în raport cu programa şcolară. Sarcinile de lucru specifice programelor de recuperare trebuie să 
acopere lacunele identificate la evaluarea iniţială şi acestea se adaptează pe măsură ce elevul achiziţionează 
cunoştinţe şi dobondeşte competenţele recuperatorii. Este un program care necesită stimularea, încurajarea 
elevilor, creşterea stimei de sine. Atitudinea pozitivă şi tratarea individualizată a cazurilor sunt condiţii 
necesare ale reuşitei programului de recuperare. 

 
Bibliografie: 
1.Simina Coman, Adaptare curriculară: limba şi literatura română, clasa a V-a, Material suport pentru 

profesorii itineranţi, Editura Casei Corpului Didactic Cluj, 2011 
 



 

 

IMPORTANTĂ EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

INSTITUTOR DOROFTEI CRISTINA MIHAELA 
SCOALA PRIMARA SFERA, BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD 

 
’’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’’ sustinea D. Ausbel. Pornind 
de la aceasta premiza, 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 şcolarului. 

Evaluarea este o activitate complexă, care presupune realizarea mai multor operații și acțiuni, aflate 
în strânsă legătură, fiind componente ale unui tot unitar. Actul evaluării reprezintă un proces continuu, 
formal sau informal, de apreciere a calității, a importanței sau utilității activității de predare – învățare, 
proces desfășurat din nevoia de selecție, de comparare, de ameliorare a acesteia. 

Astăzi, demersul didactic se axează 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 dezvoltării personalitătii elevului. Copilul este o fiintă activă, cu o lume proprie. Acceptând 
termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un proces, un instrument, un „barometru” de 
măsurare a gradului de pregătire psihică si socio-afectivă a copilului. 

Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care are rolul de a regla permanent și a 
formă în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și cu privire la resursele umane 
implicate. Importantă acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai ușor sã previi 
decât sã vindeci”. Astfel, și în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentã a nivelului de reușitã a elevului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din 
partea cadrului didactic. 

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 reprezintã de fapt trei mari forme ale evaluării 
didactice: 

• la începutul procesului - evaluare initială  
• pe parcursul procesului – evaluare continuă / formativă; 
• la finalul unui proces – evaluare sumativă / cumulativă. 
Această împărtire constituie doar un „artificiu metodologic, deoarece, în realitatea educatională, cele 

trei forme sunt integrate organic în actul didactic se întrepătrund 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 personalitătii 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 fiecăruia.  

Avându-se în vedere această cerintă, 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 cadrului didactic, cu ajutorul cãruia se perfectioneazã 
activitatea pusã în beneficiul educatiei scolarilor. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie sã vizeze nu numai 
„produsul”, ci si „procesul”.  

Evaluarea initialã (predictivă) se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina 
nivelul de pregătire al elevilor si apreciază gradul în care acestia vor putea asimila noua unitate didactică 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior.  

Concluziile desprinse în urmă evaluării inițiale ajută la realizarea predicției – stabilirea coordonatelor 
esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera performanței 



 

 

elevilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficientă procesului de învățămînt școlar 
viitor, care se va oglindi în planificarea și proiectarea unităților de învățare. Datele obținute la acest tip de 
evaluare ajută la conturarea activității didactice în trei planuri : 

-stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut ; 
-organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreagă clasa de elevi ; 
-aplicarea unor măsuri recuperatorii pentru unii elevi din clasa, fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru elevii supradotați. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. DOSPINESCU FLORIN-MIHAI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ, JUD. BACĂU 

 
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 şi 
profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire (programe de recuperare).  

Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea inițială 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 activități, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităților. Strategia de evaluare inițială este necesară „la începutul unui program de 
instruire – ciclu de învățământ, an școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții. 

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 iniţială nu îşi propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor și 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.  

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. 

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. 

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. 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. 

 



 

 

AUZUL FONEMATIC SI EVALUAREA INITIALA 
 

PROF. DRAGAN DANIELA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CARANSEBES 

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE 
 
Evaluarea initiala reprezinta punctual de plecare in conturarea unui plan de actiune si interventie, in 

caz de necessitate, si planificarea activitatii pentru restul anului scolar.  
La nivel prescolar, unul dintre aspectele pe care le vizeaza evaluarea initiala este reprezentat de 

dezvoltarea limbajului., cu tot cu auzul fonematic. Astfel pentru a ne asigura ca prescolarii au o evolutie 
pozitiva si naturala a utilizarii limbajului este necesar sa stim nivelul la care acestia sunt si eventualele 
dificultati de vorbire, ce pot fi corectate la gradinita sau cu ajutorul unui logoped. 

Pana la varsta clasei pregatitoare copii utlizeaza si se expima corect cu ajutorul limbajului. Acest 
aspect implica o buna dezvoltarea a auzului fonematic, dar si capacitatea de a distinge si intelege sensul 
cuvintelor. 

La momentul evaluarii intiale, la gradinita educatoarea poate aplica diverse probe pentru a constata 
nivelul copiilor, dar si posibilitatea apelarii la ajutorul unui logoped. 

In continuare vom descrie cateva dintre probele ce pot fi utilizate la domeniul limba I comunicare. 
Prima proba o reprezinta ascultarea unor secvente de sunete, obiectivul fiind dezvoltarea memories 

si atentiei asupre sunetelor ascultate. Proba se va desfasura sub forma unui joc in care copii sunt provocati 
sa identifice prima data un sunet. Apoi o secventa de sunete. Copii isi acopera ochii cu mainile iar 
educatoarea produce un sunet cunoscut precum inchisul usii, stranutul etc. ascultand cu atentie, fara sa se 
uite, copiii vor incerca sa ghiceasca sunetul produs. Dupa ce copiii au inteles jocul, educatoarea poate face 
doua sunete consecvente. Copiii fiind rugati sa le indentifice pe amandoua. Atunci cad dau raspunsul 
prescolarii sunt rugati sa formulize propozitii: “ Prima data am auzit…. Apoi am auzit..”. In desfasurarea 
jocului este foarte important sa ii facem pe copii sa inteleaga ca trebuie sa raspunda doar cand sunt solicitati, 
oferind astfel fiecarui copil oportunitatea sa se concentreze mental. 

Jocul poate fi complicat sub diverse forme. De exemplu educatoarea produce o seceventa de sunete, 
apoi la repetare omite unul din ele, copiii fiind rugati sa spuna ce sunet lipseste. Pentru a mentine 
concentrate atentia putem sa alternam cu solicitarea raspunsului din partea grupei cu solicitarea raspunsului 
individual. 

La final educatoarea poate prezenta copiilor o fisa de lucru. Pe fisa de lucru vor fi afisate imagini cu 
obiecte ce produc diferite sunete; prescolarii vor inchide ochii pentru ca educatoarea sa produca un sunet, 
daca regasesc obiectul ce produce sunetul pe fisa il vor incercui. 

O alta proba ce poate fi aplicata in cadrul evaluarii initiale , domeniul limba si comunicare, este 
asculta povestea. 

Copiii sunt invitati sa se aseze si sa inchida ochii pentru a se putea concentra la ceea ce urmeaza sa 
auda. Educatoare va citi apoi cu glas tare o poveste cunoscuta copiilor, dar din cand in cand va introduce 
un cuvant gresit in contextual povestii. Provocarea copiilor va fi sa detecteze astfel de schimbari. Cand 
idetifica ei vor fi incurajati sa detalieze de ce considera ca s-a produs o greseala. 

La terminarea jocului , educatoare va oferi copiilor o fisa cu imagini dintr-o poveste cunoscuta. Printer 
aceste imagini se va amesteca si una dintr-o alta poveste; sarcina copiilor va fi sa identifice imaginea intrus.  

Acest tip de joc poate fi aplicat si in cadrul domeniul estetic-creativ, la educatie muzicala. 
Educatoarea poate canta un cantec cunoscut copiilor formuland gresit diverse versuri. La fel ca la poveste, 
sarcina prescolarilor va fi sa identifice unde s-a produs greseala. 



 

 

SECŢIUNE DINTR-UN TEST STRUCTURAT PE COMPETENŢE 
 

AUTOR: DRAGOMÉR KATALIN 
 
Competenţa evaluată: Receptarea mesajului oral (ascultarea) -Nivelul A2 
 
A. Priviţi imaginea şi ascultaţi descrierea unor copii. Trageţi linii spre numele persoanelor. Un 

nume este în plus. 

 
B. Priviţi imaginile şi acultaţi dialogul între Dana şi Eduard. Alegeţi imaginea potrivită pentru 

fiecare întrebare. 
6. Cu cine a venit Eduard? 

 
7. Ce animal a avut sora lui Eduard? 

  

 

 

 



 

 

8. Cu cine s-a dus Dana la şcoală? 

 
9. Ce fel de animal i-a plăcut cel mai mult lui Eduard? 

 
10. Unde merge Dana? 

 
 
C. Priviţi imaginile şi ascultaţi propoziţiile despre activităţile persoanelor din imagini. Pentru 

fiecare propoziţie pe care o auziţi, alegeţi imaginea potrivită şi scrieţi litera corectă sub numere. O 
imagine este în plus.  

 
11. 12. 13. 14. 15. 
     



 

 

D. Ascultaţi textul despre ziua Selenei şi decideţi dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate 
(A) sau false (F). 

 
16. Pentru că Selena a împlinit 7 ani, mama ei a organizat o petrecere surpriză.  
 
17. Unchiul i-a adus Selenei o păpuşă.  
 
18. De la sora ei Selena a primit o minge şi un buchet de flori. 
 
19. După petrecere mama a primit ajutor de la Selena şi de la fata ei mai mare. 
 
20. Familia, invitaţii şi vecinii i-au dăruit Selenei cadouri.  
 
Textele înregistrate: 
 
A. 
1. Ştefan este un copil vioi. Îi place să facă exerciţii periculoase. Are grijă să nu cadă, de aceea se ţine 

cu picioarele de bară. 
 
2.Mihai este fericit pentru că părinţii i-au permis să rămână la antrenament până la ora 3. Îi place şi 

tenisul, dar acum joacă fotbal.  
 
3. Băiatul jucăuş este Ion. El are părul brunet şi scurt. S-a jucat mult cu coarda prietenului său, 

Constantin, dar încă nu a obosit, fiindcă e rezistent. 
 
4. Cristian aleargă fericit. Deşi îi place fotbalul, acum el se joacă cu mingea şi cu racheta de tenis, pe 

care le-a primit ieri în dar. În fiecare zi este în parc cu prietenii. 
 
5. Tudorel merge în parc în fiecare săptămână. De obicei merge pe jos. Din cauză că ieri s-a lovit la 

picior la fotbal, acum merge cu bicicleta în parc. Priveşte copiii cum se joacă şi aşteaptă să se facă bine, să 
se poată juca şi el. 

B. 
E: - Bună, Dana! 
D: - Salut, Eduard! Cu cine ai venit? 
E: - El este Rex, un ciobănesc german. Ştii, îmi plac foarte mult câinii mari, de aceea trăieşte cu mine 

de 3 ani.  
D: - Am şi eu un animal de companie, numele lui este Jojo. E un motan jucăuş. 
E: - Când am fost mai mic, am avut un hamster, iar sora mea un cal, care a trăit la bunici, într-un sat. 
D: - Interesant! În copilărie m-am jucat tot timpul cu şoricelul meu alb. A fost drăguţ, m-a însoţit o 

dată la şcoală. Toţi colegii mei au fost îngrijoraţi să nu îl vadă doamna învăţătoare, deci l-am ascuns în 
ghiozdan.  

E: - Ce aventură! Şi mie mi-au plăcut şoriceii, mi-au plăcut şi papagalii, dar cel mai mult mi-au plăcut 
peştişorii. Am avut unul, l-am iubit mult. L-am îngrijit cu responsabilitate. 

D: - Bine, Eduard! Mă bucur că ne-am întâlnit. Acum mă grăbesc la dentist. 
E: - Atunci nu te mai reţin. Să fii curajoasă la stomatolog! 
D: - Mulţumesc, Eduard! Salut! 
E: - Servus, Dana! Ne mai vedem!  
 
C. 
11. Tatăl Mariei a ajuns mai devreme acasă. El a vrut să meargă cu Maria la plimbare, dar în final ei 

s-au dus la parcul de copii. 
  



 

 

12. Sora mea şi prietena ei nu ştiu să gătească, pentru că ele se joacă toată ziua pe calculator. Acum 
însă pregătesc o salată gustoasă. 

 
13. Alaltăieri elevii din clasa a doua au vrut să meargă pe terenul de fotbal, dar din cauză că vremea 

a fost foarte frumoasă, ei au vizitat grădina zoologică din oraş. 
 
14. Ştefan este obosit, pentru că zilnic se joacă cu prietenul lui cel mai bun. În fiecare seară el adoarme 

singur, deşi are doar doi ani. 
 
15. Anton şi Cristian nu sunt vecini, doar colegi de clasă. Pas cu pas ei învaţă împreună cum să joace 

fotbal.  
 
D. 
 Săptămâna trecută am sărbătorit ziua mea de naştere. Am împlinit 7 ani. Împreună cu mama am 

organizat o petrecere. Ea a pregătit oaspeţilor mâncăruri gustoase şi prăjituri delicioase. Au venit mulţi 
invitaţi. Am dansat mult, m-am simţit bine. Fratele mamei mi-a adus în dar o păpuşă, pentru că el a ştiut că 
îmi plac mult jucăriile. Sora mea mai mare a vrut să-mi cumpere o minge, dar, din cauză că magazinul s-a 
închis, mi-a luat un buchet de flori. Nu am aşteptat cadou mai mare din partea ei, pentru că mă iubeşte şi 
această iubire este cadoul cel mai preţios pentru mine.  

 Seara, când toţi invitaţii au plecat, am ajutat-o pe mama să facă curăţenie în casă. Tata însă nu ni s-a 
alăturat, fiindcă a fost obosit din cauza gălăgiei. El a adormit în cinci minute după ce au plecat oaspeţii. 
Sora mea a fost la fel de obosită ca şi tata, dar ea a spălat vasele murdare, apoi s-a culcat. 

 A fost o zi specială. Am primit cadouri interesante de la familia mea şi de la invitaţi. A doua zi însă 
şi vecinii noştri mi-au adus cadouri minunate şi torturi delicioase. A fost a surpriză mare pentru mine. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
 

EDUCATOARE: DRAGOMIR ANDA MIHAELA 
GRĂDINIȚA P.N. NR.1 BĂNEASA, GALAȚI 

 
 ’’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) 

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 suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice.  

În vederea 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 copiilor, 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 copiilor, 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; 
 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. 

 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.  

 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. 
 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.  

 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.  
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 

transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 



 

 

se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA PRESCOLARI 
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La orice nivel de învăţământ, evaluarea ocupă un loc important în cadrul procesului de educaţie 

desfăşurat de cadrul didactic. Inclusiv în ce priveşte învăţământul preşcolar, evaluarea este 
importantă, venind atât în sprijinul cadrului didactic, cât şi al beneficiarului învăţării, preşcolarul.  

 Evaluarea permite cadrului didactic să cunoască mai bine beneficiarul actului de învăţare, 
nivelul la care acesta se află în ce priveşte cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior şi îi oferă 
premisele în organizarea planificării ulterioare. Pentru preşcolar evaluarea constituie un mijloc de 
stimulare a activităţii de învăţare, de angajare într-o activitate susţinută, îl ajută să îşi formeze o motivaţie 
puternică faţă de învăţare, contribuind astfel şi la formarea capacităţii de autoevaluare. 

Evaluarea este parte a procesului de predare-învăţare derulat de către cadrul didactic. Aceasta 
trebuie integrată în cadrul procesului şi nu folosită independent, deoarece doar aşa va conduce la 
îmbunătăţirea performanţelor preşcolarilor, cu condiţia respectării unor anumite cerinţe psihopedagogice. 

Există trei tipuri de evaluare care trebuie să fie prezente în activitatea oricărui cadru didactic – 
evaluator: evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi formatoare şi evaluarea sumativă. 

Evaluarea iniţială se desfăşoară la începutul unui ciclu de învăţare şi este indispensabilă deoarece cu 
ajutorul ei cadrul didactic află dacă preşcolarii au pregătirea necesară dobândită anterior, în baza căreia să-
şi poată însuşi alte informaţii (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi). Deasemeni conform Cerghit “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 învăţării viitoare, pentru a omogeniza 
oarecum fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs.” Aşadar datele obţinute prin 
evaluarea iniţială oferă oportunitatea organizării unui plan de măsuri ameliorative pentru toţi preşcolarii 
dar şi adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a preşcolarilor cu unele nevoi speciale.  

Metodele prin care se realizează evaluarea pot fi tradiţionale sau moderne, complementare. In 
categoria celor tradiţionale intră: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe practice şi testul 
docimologic. In categoria celor moderne intră: observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de 
activitatea şcolară, portofoliul, investigaţia, proiectul, autoevaluarea etc 

In evaluarea iniţială la grădinţă se folosesc cu precădere din categoria metodelor tradiţionale probele 
orale, scrise şi practice, iar din categoria celor moderne observarea sistematică. 

In cadrul evaluării orale, aceasta se realizează prin intermediul conversaţiei pe baza căreia cadrul 
didactic stabileşte cantitatea informaţiei şi calitatea procesului de învăţare în care a fost implicat preşcolarul. 
Evaluarea scrisă apelează la suporturi concrete cum sunt fişe de evaluare/ lucru independente. Preşcolarii 
prezintă prin acestea achiziţiile lor fără intervenţia directă a cadrului didactic. Evaluările orale şi evaluările 
scrise sunt nişte metode complementare, nu exclusive. Evaluarea prin probe practice realizează verificarea 
modului în care preşcolarii efectuează diferite lucrări specifice unor discipline de învăţământ.  

In ce priveşte observarea sistematică a elevilor, aceasta “pune direct în evidenţă ceea ce toate celelalte 
metode de evaluare oferă numai indirect şi anume cunoaşterea interesului şi a atitudinii elevului faţă de 
învăţare.”(Manolescu M., 2005) 

Evaluarea se realizează prin intermediul unor tehnici de evaluare, care reprezintă modalităţile prin 
care cadrul didactic ajunge la răspunsurile adresate preşcolarilor în baza unor itemii formulaţi (la cerinţele 
exprimate). 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. 

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. Cu cât 
instrumentele de măsurare: probe orale, scrise, practice sunt mai elaborate, cu atât informaţiile sunt mai 
concludente. 

După criteriul obiectivităţii în notarea sau aprecierea elevilor, itemii sunt de trei categorii/ tipuri: itemi 
obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi. 

Itemii obiectivi: pot fi itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi tip pereche. Itemii 
semiobiectivi pot fi: temi cu răspuns scurt itemi de completare, întrebări structurate. Itemii subiectivi pot 



 

 

fi: itemul cu răspuns construit scurt, puţin elaborate, itemul tip rezolvare de problem, itemul tip eseu, itemul 
cu răspuns construit elaborate/dezvoltat. 

In concluzie pot afirma faptul că evaluarea iniţială are o importanţă majoră în desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ, constituind baza de la care pornesc în proiectarea didactică la începutul fiecărui an 
şcolar, ce s-a dovedit an de an de un real folos. 
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În procesul de evaluare-predare-învăţare, evaluarea iniţială se dovedeşte a fi o verigă esenţială, 

deoarece oferă şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionarea acestuia. Mai mult, evaluarea, are 
menirea de a oferi informaţii privind performanţele şcolare ale elevilor, posibile dificultăţi de învăţare, 
carenţele dar şi progresele însumate anterior. În acelaşi timp, evaluarea are un rol reglator, de ameliorare 
furnizând repere explicite, palpabile şi însumabile pentru îmbunătăţirea actului de predare-învăţare. Cele 
trei tipuri de evaluare diferenţiază şi evidenţiază rolul evaluării în diferite etape a procesului de învăţământ, 
astfel: evaluarea iniţială, efectuată la începutul procesului de învăţare, este utilizată pentru a cunoaşte 
comportamentul cognitiv al elevului, privind cunoştinte, capacităţi, abilităţi; “evaluarea 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 cursanţii au anumite carenţe, profesorul 
trebuie să organizeze înaintea începerii noului curs, un modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar 
cu anumiţi elevi.” (https://blogoenciclopedia.blogspot.com/2014/07/metode-didactice-utlizate-in-
procesul.html) 

Privind importanţa evaluarii în procesul educaţional, putem afirma că, evaluarea presupune şi un 
proces de formare a elevului, cu elemente de implicare directă a copilului, dincolo de operaţiile ei de 
măsurare-apreciere -decizie. Evaluarea este un proces complex, care concentrează şi direcţionează procesul 
de învăţare spre conţinuturi specifice, stiluri diferite de învăţare, modalităţi individuale de proiectare şi 
design didactic adaptat în funcţie de nevoile copilului, cu sarcini diferenţiate şi variate şi tehnici de stimulare 
şi motivare activă. 

Evaluatorul, reprezintă un factor decizional, în eficientizarea procesului de instruire, în etapa de 
pre/evaluare, astfel pe de o parte se impun, întrebari ca: Ce evaluăm? ; De ce evaluăm?; Cui serveşte 
evaluarea?; Pe cine evaluăm?; Când evaluăm?; Cum evaluăm?; pe de altă parte evaluarea trebuie să fie 
validă şi credibilă, practică, utilă şi obiectivă.  

Metodele folosite în evaluare, vor fi atent alese, selecţionate sau adaptate în concordanţă cu vârsta 
cronologică a elevului, nivelul copilului din punct de vedere afectiv şi emoţional, diferite dificultăţi de 
învăţare diagnosticate şi prestabilite medical, dizabilităţi sau alte dificultăţi de natura congenitală sau 
dobândite ulterior. Evaluatorul, din nou, este pionul principal şi are rol decisiv în alegerea metodelor de 
evaluare, avand flexibilitatea de a opta să colaboreze cu alţi membrii şcolari implicaţi în procesul de 
instruire, cum ar fi consilierul şcolar, logopedul, etc. Familia este şi ea o sursa de informare şi poate avea 
un rol important în alegerea metodelor de evaluare. 

Putem însuma metodele de evaluare în doua categorii şi anume metode de evaluare tradiţionale şi 
metode de evaluare modern/alternative. Privind metodele tradiţionale putem aminti evaluarea orală, 
evaluarea scrisă şi evaluarea prin probe practice. Câteva exemple de metode de evaluare modern/alternative 
ar fi observarea sistematică în timpul activităţilor didactice, referatul, portofoliul, proiectul, iar la clasele 
mai mari se poate utiliza şi autoevaluarea. O metoda inovatoare, cu adaptabilitate şi funcţionalitate ridicată 
de accesare şi integrare a tuturor copiilor cu nevoi speciale şi nu numai o reprezinta ca subiect de dezbatere 
integrarea TIC in calitate de tehnică sau procedeu de evaluare. 

evaluare

predare

invatare
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“Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului, şi este într-o continuă schimbare, în prezent, 
evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev.” 
(https://blogoenciclopedia.blogspot.com/2014/07/metode-didactice-utlizate-in-procesul.html). 
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Evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire, fiind menită 

să ofere posibilitatea de a cunoaște potențialul de învățare al elevilor la începutul unei activități, de a ști 
dacă sunt apți să se integreze cu șanse de reușită în noul program de instruire. 

Obiectul evaluării inițiale îl constituie acele cunoștințe și capacități care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conținuturi și formarea altor competențe. Cea ce interesează nu este aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor, ci cunoașterea potențialului de învățare, a 
premiselor ,,cognitive și atitudinale” necesare integrării în activitatea care urmează. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se 
verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către 
profesorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor- ancoră. 

Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează şi poate fi folosită la 
începutul unei lecții sau sfârsitul lecției. 

Activitatea se desfăşoară astfel: profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute 
în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici și ușoare de la un elev la altul. Cel 
care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din materialul supus evaluării, celui care o prinde. Cel care 
prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident 
interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese 
din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă 
o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că 
nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. 
Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns, conduce treptat la 
rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 

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.. 
Adaptarea metodei RAI la vârsta elevilor și specificul disciplinei 
 Metoda RAI este o metodă alternativă de evaluare ce poate fi folosită atât cu școlarii mici cât și cu 

liceenii. Pentru a fi mai accesibilă liceenilor și pentru a verifica competențele dorite am făcut o serie de 
modificări. 

Modificările aduse acestei metode au fost următoarele: 
• Am eliminat mingea 
• Elevii nu au fost distribuiți în cerc ci pe două grupe față în față 
• Pentru a elimina dezordinea și nonimplicarea unor elevi am modificat ordinea de adresare a 

întrebărilor 
• Întrebările le-am stabilit în funcție de competențele ce doream să le evaluez 
Cum am procedat: 
• Am aplicat metoda în evaluarea inițială, la disciplinele de specialitate unde am dorit verificarea unor 

competențe de tip integrat 
• Elevii au primit dinainte întrebările pentru a elimina fenomenele de blocaj în formularea acestora 
• Elevii au fost împărțiți în două grupe: grupa A și grupa B, asezați în două rânduri paralele față în 

față, în picioare 
• Fiecare elev a primit un chestionar 
• Ordinea de punere a întrebărilor era următoarea: primul elev din grupa A punea la întâmplare o 

întrebare din chestionar unui elev din grupa B  
• Elevul care nu cunoaşte răspunsul trebuie să stea jos, iar răspunsul trebuie sa vină din partea celui 

care a pus întrebarea 
• În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, 

trebuie să stea jos, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. 
• Urmează primul elev din grupa B să pună o întrebare unui elev din grupa A și se continuă tot așa 

cu elevul numărul 2, 3, 4 din fiecare grupă astfel încât fiecare elev să aibă ocazia de a adresa întrebări 
• Elevii au în mână un creion iar întrbările utilizate sunt încercuite 
• La sfărșitul activității cei mai buni elevii vor fi cei care au rămas în picioare 
Elevii sunt încântați de această metodă-joc de constatare reciprocă a rezultatelor obținute, modalitate 

care se constituie în același timp și ca o strategie de învățare ce îmbină cooperarea cu competiția.Este o 
metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant și mai puțin stresant decât metodele 
clasice de evaluare.Se desfășoară în scopuri constatativ-ameliorative și nu în vederea sancționării prin notă 
sau calificativ. 

 
Bibliografie 
Ion.T.Radu-Evaluarea în procesul didactic-Editura Didactică și Pedagogică, București ,2004; 
Ioan Cerghit-Metode de învățământ-Editura Polirom 2006 



 

 

EVALUAREA INIŢIALÃ – COMPONENTÃ ESENŢIALÃ A PROCESULUI 
DE ÎNVÃŢÃMÂNT 

 
AUTORI: 

 
PROF. CONSILIER PSIHOPEDAGOG: ILEANA DRÃGUŞINOIU 

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”, BOLINTIN VALE, 
JUDEŢUL GIURGIU 

 
PROF. ÎNVÃŢÃMÂNT PRIMAR: ANCA ŞTEFÃNICÃ 

ŞCOALA NR. 11 “ION HELIADE RÃDULESCU”, SECTOR 1, BUCUREŞTI 
 
Motto: 
“Dacã aş vrea sã reduc toatã psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţeazã 

cel mai mult învãţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedã la plecare. Asiguraţi-vã de ceea ce el ştie 
la plecare şi instruiţi-l în consecinţã”. David Ausubel 

 
Procesul de învãţãmânt reprezintã un ansamblu de activitãţi organizate şi dirijate care se desfãşoarã 

etapizat, în cadrul unor instituţii specializate, sub îndrumarea unor persoane pregãtite în acest scop, în 
vederea realizãrii anumitor obiective instructiv-educative. 

În cadrul procesului de învãţãmânt se desfãşoarã urmãtoarele tipuri de activitãţi: (Jinga, Istrate, 2001, 
p. 187) 

 de predare-învãţare-evaluare; 
 manageriale; 
 economico-financiare; 
 administrativ-gospodãreşti; 
 în afara clasei şi a şcolii. 
Activitatea cu frecvenţa cea mai mare în ceea ce priveşte repetivitatea este cea de predare-învãţare-

evaluare, care constituie însãşi esenţa procesului de învãţãmânt, ei fiindu-i subordonate toate celelalte tipuri 
de activitãţi. 

Evaluarea reprezintã o caracteristicã importantã a procesului de instruire. Evaluarea constã într-o 
judecatã realizatã asupra valorii sau a calitãţii unui obiect sau produs potrivit standardelor şi criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

Alãturi de predare şi învãţare, evaluarea este o componentã operaţionalã fundamentalã a procesului 
de învãţãmânt. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversã, prin sistemul de 
învãţãmânt privit ca sistem cibernetic. Din perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învãţare-
evaluare, evaluarea ne informeazã despre eficienţa strategiilor şi metodelor de predare-învãţare, în acelaşi 
timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale, precum şi a mãsurii în care acestea se regãsesc 
în rezultatele şcolare. 

Evaluarea iniţialã se realizeazã la începutul unui program de instruire (ciclu de învãţãmânt, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii) şi este menitã sã stabileascã nivelul de pregãtire al 
elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care urmeazã. Ea reprezintã 
una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacitãţilor de învãţare ale elevilor, a 
nivelului de pregãtire de la care pornesc şi a gradului în care stãpânesc cunoştinţele şi abilitãţile necesare 
asimilãrii conţinutului etapei care urmeazã, constituie o condiţie hotãrâtoare pentru reuşita activitãţii 
didactice. Aceastã relaţie devine evidentã în situaţii în care cadrul didactic începe activitatea cu elevi al 
cãror potenţial de învãţare nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învãţãmãnt sau chiar al unui an şcolar. 

Este iniţialã, în sensul cã face intrarea într-o nouã treaptã de abordare a activitãţilor (semestru, an, 
capitole, lecţii ori participanţi noi), articulând starea precedentã cu cea viitoare. Rolul ei este de a permite 
atât cadrului didactic cât şi elevului sã-şi formeze o reprezentare cât mai corectã asupra situaţiei existente 
şi asupra cerinţelor cãrora urmeazã sã le rãspundã (Radu, 2000, p. 141). 



 

 

Necesitatea realizãrii evaluãrii iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care pot fi 
evocate: (Radu, 2000, pp. 141-142) 

 existenţa unei eterogenitãţi în ceea ce priveşte pregãtirea elevilor, mai ales dupã o 
întrerupere mai mare de activitate, situaţie în care ea poate sugera nevoia unor programe de 
recuperare sau a desfãşurãrii unui învãţãmânt diferenţiat; 

 asigurarea continuitãţii în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe şi în formarea unor 
capacitãţi, când ceea ce urmeazã a fi învãţat se întemeiazã pe ceea ce a fost însuşit; 

 nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilitãţilor de învãţare ale elevilor. 
În concordanţã cu fenomenele care o fac necesarã, evaluarea iniţialã realizeazã douã funcţii: 
1. Funcţia diagnosticã – vizeazã cunoaşterea mãsurii în care elevii stãpânesc cunoştinţele şi posedã 

capacitãţile necesare angajãrii lor cu şanse de reuşitã într-un nou program. Deci: 
 ceea ce ştiu, identificarea lacunelor în pregãtire; 
 determinarea a ceea ce sunt capabili sã înveţe (capacitãţi, abilitãţi); 
 stãpânirea conceptelor de bazã cu ajutorul cãrora vor putea asimila noile conţinuturi şi 

fondul de reprezentãri care sã favorizeze înţelegerea acestora; 
 capacitatea de comunicare (înţelegerea documentelor scrise, eficacitatea lecturii); 
 capacitatea de a lucra independent; 
 depistarea unor deficienţe, dificultãţi de învãţare. 
Obiectul evaluãrii iniţiale îl constituie acele cunoştinţe şi capacitãţi care reprezintã premise pentru 

asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe. 
Uneori, evaluarea iniţialã poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvenţe de recuperare a 

ceea ce elevii nu stãpânesc satisfãcãtor, asigurându-se reamintirea unor conţinuturi sau chiar reînvãţarea 
acestora. 

 2. Funcţia prognosticã – sugereazã cadrului didactic condiţiile probabile ale desfãşurãrii noului 
program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluãrii, se pot stabili: 

 obiectivele programului urmãtor (cel puţin sub raportul oportunitãţii şi al nivelului lor); 
 demersurile didactice considerate adecvate posibilitãţilor de învãţare ale elevilor; 
 ritmul convenabil de desfãşurare. 
Aceastã funcţie presupune: 
 gândire previzionalã; 
 raţionalitate; 
 fezabilitate; 
 determinare şi flexibilitate în alegerea obiectivelor şi a resurselor corespunzãtoare pentru 

îndeplinirea acestora. 
Evaluarea iniţialã, deşi este contestatã de unii profesori şi directori, are un scop precis: acela de a 

stabili cât mai exact cu putinţã câteva lucruri absolut necesare fiecãrui profesor pentru a-şi elabora strategia 
didacticã la o clasã anume (Jinga, Istrate, 2001, p. 326). 

Motivaţia elevilor pentru învãţare, asociatã cu capacitatea de învãţare şi cu pregãtirea lor anterioarã 
sunt repere importante care-i permit fiecãrui profesor sã se orienteze în munca lui şi sã adopte strategia 
pedagogicã cea mai potrivitã unei situaţii date (şcoalã, clasã, material uman). 

Cea mai simplã modalitate de a o realiza este testul. Dupã ce profesorul consultã programa clasei 
(claselor) anterioare şi o comparã cu programa clasei curente, stabileşte lista problemelor esenţiale din 
materia parcursã, fãrã de care el nu-şi poate realiza sarcinile de predare în bune condiţii. Pe baza acestei 
liste se formuleazã itemii testului şi modalitãţile de rãspuns; spre deosebire de testele folosite la examene, 
testul de evaluare iniţialã trebuie sã conţinã astfel de itemi încât rãspunsurile elevilor sã-l edifice pe profesor 
dacã aceştia stãpânesc sau nu anumite cunoştinţe şi deprinderi strict necesare continuãrii instruirii. Sunt 
recomandabile rãspunsurile de tip eseu şi rezolvãrile de probleme. Cele de tip: “da” sau “nu”, “corect” sau 
“greşit”, ca şi cele cu alegere multiplã (folosite adesea la examene pentru economie de timp la corectare) 
nu sunt întotdeauna relevante, deoarece elevii pot ghici rãspunsurile corecte sau se pot inspira mai uşor de 
la colegi pentru aflarea lor. 

Dupã aplicare şi corectare, profesorul face inventarul lacunelor şi al greşelilor tipice, pe baza cãruia 
realizeazã o primã grupare a elevilor din clasã în vederea diferenţierii şi individualizãrii instruirii. Pe 
parcurs, în funcţie de evoluţia fiecãrui elev, situaţia se poate schimba, elevii regrupându-se corespunzãtor. 



 

 

Asupra golurilor din pregãtirea unor elevi şi asupra confuziilor pe care le fac aceştia, profesorii îşi 
pot face o pãrere şi cu prilejul verificãrilor orale sau chiar al predãrii, când observã cã unele cunoştinţe noi 
(bazate pe altele anterioare) nu sunt înţelese. 

Testul de evaluare iniţialã este instrumentul cel mai precis pentru realizarea scopului propus în 
evaluarea iniţialã şi recomandãm folosirea lui în combinaţie şi cu alte forme care sã permitã un diagnostic 
cât mai fidel al pregãtirii elevilor. 

Datele verificãrii şi evaluãrii constituie un factor de reglare a activitãţii: (Ionescu, Radu, 2001, p. 
217) 

 pentru profesor: cum sã-şi dozeze materialul, ce trebuie reluat în paşi mai mici, evidenţa surselor 
de eroare; 

 pentru elevi: indiciu în reglarea efortului de învãţare (un reper în dozarea investiţiei de timp în 
viitor, “semnal de alarmã” pentru promovare); graţie evaluãrii, elevul ia act de cerinţele societãţii faţã de 
pregãtirea sa şi îşi contureazã aspiraţiile proprii; 

 pentru pãrinţi: o bazã de predicţie sau garanţie a reuşitei în viitor, indiciu pentru acordarea de 
sprijin.  

Realizarea evaluãrii iniţiale este posibilã, dar acest lucru impune câteva condiţii: 
 schimbarea mentalitãţii dupã care realizarea ei constituie o risipã de timp; 
 înţelegerea evaluãrii iniţiale nu ca simplu test de pornire, de inventariere, ci ca demers care 

însoţeşte activitatea pe o duratã mai mare de timp. 
Activitatea de predare-învãţare-evaluare, deşi este formatã din trei elemente, este privitã în unitatea 

ei didacticã, deoarece ele se întrepãtrund în cadrul activitãţii comune a profesorilor şi elevilor, iar rezultatele 
finale sunt, de fapt, o rezultantã a celor trei activitãţi. 

Performanţele şcolare sunt, de fapt, rezultanta unor factori multipli care ţin de: elevi, profesori, cadrul 
material-organizatoric, management. 

Sistemul de evaluare din învãţãmânt vizeazã: (Stoica, 2005, p. 156) 
 evaluarea obiectivelor curriculare şi a strategiilor educaţionale utilizate în scopul realizãrii 

acestora; 
 evaluarea activitãţii de predare-învãţare, a strategiilor didactice şi a metodelor de 

învãţãmânt; 
 evaluarea nivelului structurilor psihice ale elevilor (cognitive, operaţionale, psihomotrice, 

atitudinal-valorice); 
 evaluarea performanţelor profesionale; 
 evaluarea întregului sistem de învãţãmânt; 
 informarea elevilor, a pãrinţilor şi a societãţii cu privire la rezultatele obţinute şi asupra 

cauzelor nerealizãrii obiectivelor curriculare propuse. 
În general, evaluarea este eficientã atunci când se respectã câteva principii: 
 
 fundamentarea evaluãrii pe standarde curriculare de performanţã; 
 confirmarea atingerii obiectivelor curriculare (cadru şi de referinţã) prevãzute în 

programele şcolare la fiecare disciplinã; 
 oferã posibilitatea unei diagnoze a progresului şcolar; 
 oferã informaţii profesorului prin feed-back, privind eficienţa procesului de predare-

învãţare, pentru ameliorãri; 
 oferã elevilor posibilitatea perfecţionãrii metodelor de învãţare şi afirmarea capacitãţilor de 

care dispun; 
 stimuleazã motivaţia învãţãrii şi autoaprecierea corectã a propriilor rezultate, pe baza 

criteriilor de performanţã. 
În concluzie: 
 evaluarea iniţialã este indisociabilã construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace; 
 funcţiile ei sunt asigurate pânã la final numai dacã mijloacele şi resursele sunt stabilite şi 

folosite pentru a face posibilã derularea activitãţii în condiţii de eficienţã; 
 constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfãşurarea cu succes a programului de 

instruire. 



 

 

Trebuie subliniatã evoluţia pe care o înregistreazã evaluarea iniţialã în contextul teoriei şi al 
metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvoltãrile mai recente ale teoriei, privind evaluãrile în educaţie, 
extind rolul evaluãrilor iniţiale, independent de dimensiunea ei (Radu, 2000, p. 145). 
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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). 

1. 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. 

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. 

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”. 

 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUARII ÎN PROCESUL 
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PROFESOR DRINCEANU RAMONA ANDA 

PROFESOR DE MATEMATICĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC “DECEBAL” 
DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 
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. 

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 distincta deoarece 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 . Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoştinţelor elevilor 
deoarece îşi propune, de cele mai multe ori, şi evidenţierea unor priceperi şi aptitudini. 

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 
învăţării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui 
nou proces. 

Evaluarea continuă, cunoscută şi sub numele de evaluare formativă sau de progres, se aplică pe tot 
parcursul desfăşurării procesului de învăţământ. Se bucură de prioritate deoarece vine în sprijinul menţinerii 
unui flux evaluativ continuu, ce urmăreşte să asigure un progres punctual şi continuu. 

Practicarea acestui tip de evaluare porneşte de la divizarea materiei (disciplinei) în unităţi, adică în 
părţi bine definite ale conţinutului dat. Pentru fiecare unitate sunt stabilite obiectivele specifice, de la 
nivelurile cele mai inferioare, însuşirea de termeni şi date factuale necesare, până la nivelul mai abstract al 
noţiunilor, cele ale aplicării principiilor şi analizei enunţurilor teoretice. Astfel, prin utilizarea unor probe 
sau teste de diagnoză, formative şi de progres, adecvate, administrate la sfârşitul fiecărei unităţi parcurse, 
se poate determina dacă fiecare elev a ajuns să-şi însuşească materia corespunzătoare. După cum se poate 
constata, evaluarea formativă se orientează după obiective şi conţinuturi, după standarde constituite pe 
aceste elemente, fiind o evaluare criterială. 

Scopul acestei evaluări este să furnizeze profesorului şi elevului un feed-back despre gradul de 
stăpânire a materiei şi despre dificultăţile întâmpinate sau cu alte cuvinte, unde se situează rezultatele 
parţiale faţă de cele finale proiectate. Acest control poate conduce la reluarea explicaţiei, la modificarea 
unor elemente ale demersului didactic sau la organizarea unor programe de recuperare. Funcţiile pe care le 
îndeplineşte evaluarea continuuă sunt cele de diagnosticare şi ameliorare a procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea continuă se constituie astfel într-un mijloc de prevenire a situaţiilor de eşec şcolar. 

Propunându-şi să depisteze dificultăţile pe care le întâmpină fiecare elev în învăţare, potenţialul 
acestora de a-şi optimiza activitatea, evaluarea continuă presupune o activitate laborioasă, care ar avea patru 
etape: 

- masurarea rezultatelor şi constatarea greşelilor şi lacunelor 



 

 

- diagnosticarea procesului, adică ,,relevarea deficienţelor întâmpinate de fiecare elev sau grupe de 
elevi” 

- structurarea unor procedee prin care pot fi remediate greşelile 
- masurarea efectelor procedeelor utilizate în vederea depăsirii greutăţilor întâmpinate în asimilarea 

cunoştinţelor sau în formarea unor deprinderi. 
Întrucât evaluarea continuă nu vizează sancţionarea rezultatelor slabe ale elevilor, ci evidenţierea 

rezultatelor bune, oricât de mici ar fi progresele înregistrate, ea contribuie la modificarea relaţiilor profesor-
elev. Se ştie că, în general, actul evaluării provoacă tensiuni, anxietate, conflict, competitivitate şi o 
accentuare a motivaţiei extrinseci. 

Orientându-se către măsurarea progreselor fiecărui elev şi către depistarea deficienţelor ori lacunelor 
în învăţare, precum şi sprijinirea diferenţiată a elevilor, profesorul poate face din evaluare un moment mai 
puţin stresant, care îl ajută pe elev să se cunoască mai bine, să-şi autoevalueze performanţele şi să-şi fixeze 
în mod realist obiectivele. 

Extrem de util devine acest tip de evaluare şi pentru profesor. Şi acesta beneficiază de o informaţie 
inversă imediată şi în permanenţă despre pertinenţa şi performanţele demersului său didactic, despre 
eficacitatea procedurilor aplicate. Prin interogaţiile adresate elevilor, prin exerciţii scurte impuse, îşi poate 
da seama cu uşurinţă despre continuitatea şi coerenţa învăţării, poate detecta dificultăţi, confuzii, greşeli, 
intervenind imediat pentru ameliorarea situaţiei. 

Evaluarea sumativă ( periodică sau finală) este o evaluare de bilanţ al instruirii, care intervine la 
sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, corespunzător, de explu 
unei programe, unei părţi mai mari din programă, sau indică rezultatele obţinute la sfârşitul unei perioade 
de învăţare- semestru, an şcolar, ciclu de studii, stadiu de ucenicie. 

Acest tip de evaluare evidenţiază finalul, efectul terminal rezultat de pe urma învăţării parcurse şi nu 
cum s-a ajuns la acest produs. Este, deci, o evaluare centrată pe rezultate globale, de bilanţ al învăţării, ea 
cuprinde momente ale evoluţiei. 

Intervenind după perioade mai lungi de timp, acest tip de evaluare nu mai oferă ameliorarea în timp 
a rezultatelor şcolare ale elevului şi de aceea exercită în principal funcţia de constatare a rezultatelor şi de 
clasificare a elevilor. În contextul actual al structurării anului şcolar pe cele două semestre şi al realizării 
Programului de reformă a evaluării rezultatelor şcolare, evaluării sumative îi este consacrată o perioadă 
compactă de trei săptămâni la sfârşitul fiecărui semestru. Obiectivele activităţilor desfăşurate în această 
perioadă pot fi: 

- verificarea realizării principalelor obicetive curriculare 
- recapitularea, sistematizarea şi consolidarea materiei parcurse 
- ameliorarea rezultatelor învăţării 
- stabilirea unui program suplimentar de in struire pentru elevii cu rezultate slabe 
Ca bilanţ al instruirii, evaluarea sumativă se încheie cu atribuirea unei note sau a unui calificativ, ori 

a unui certificat, diplome. Notele obţinute pe baza examinării de sfârşit de programă, sau de semestru, ori 
de an şcolar au, indiscutabil, o valoare mai mare decât notele obţinute pe parcurs, tocmai că sunt expresia 
unui rezultat global care sintetizează efectele unui efort mai îndelungat. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DUGULEANĂ ILEANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI, JUD.GORJ 

 
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. 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. 

“Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii, el nu poate şti niciodată cât de departe ajunge 
influenţa lui.” (Henry Brooks Adams) 

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 
şcolarilor 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 şcolarului, 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. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare). 

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. 
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importan- 
tă în vederea realizării unui demers evaluativ. 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 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”.  

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  
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EVALUAREA INIȚIALĂ, ÎNTRE AȘTEPTĂRI ȘI CERINȚE 
 

AUTORI, PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR CJRAE PRAHOVA: 
DULU CLAUDIA – CȘAP COLEGIUL NAȚIONAL ,,NICHITA STĂNESCU,, 

PLOIEȘTI. 
MOCANU MARIA – CȘAP LICEUL TEORETIC ,,ȘERBAN VODĂ,, SLĂNIC. 
 
 Parafrazând-ul pe domnul profesor Gabriel Săndoiu (C. N. „Sfântul Sava” București) care vorbea 

într-un interviu despre predarea prin fascinație, putem spune că ar fi interesantă abordarea evaluării inițiale 
prin fascinație! Credem că o condiție pentru atingerea acestui deziderat ar fi ca cerințele să reprezinte 
adevărate provocări, să le trezească elevilor acea curiozitate epistemică, să aprindă focul viu al interesului 
pentru a explora domeniul psihologiei.  

 A fii profesor înseamnă un risc asumat afirma în lucrarea Psihologia Educației, doamna profesor 
Dorina Sălăvăstru. Aceasta înseamnă că pentru a preda, nu este nevoie doar de simpla prezență a 
profesorului în clasă, cu sau fără autoritate științifică - demonstrată și certificată de programele de formare 
profesională dobândite pe parcursul experiențelor anterioare. A evalua, înseamnă din perspectivă 
pedagogică, raportul dintre obiectivele proiectate și rezultatele obținute de către elevi în activitatea de 
învățare. 

 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). Așadar, evaluarea inițială se realizează la începutul unui program 
de instruire cu scopul de a prevedea șansele de parcurgere ale acestui program, posibilele dificultăți sau 
oportunități ce trebuie valorificate. De asemeni, poate să reprezinte instrumentul prin care elevul este 
atenționat că exigențele la care urmează să facă față îi solicită un nivel de cunoștințe ușor de actualizat. Și 
pentru profesor, evaluarea inițială este un bun prilej de a cunoaște abilitățile elevilor de a asimila conținutul 
programei ce urmează a fi parcursă. Astfel, profesorul își construiește strategia cea mai adecvată 
particularităților clasei, de a putea anticipa modalități de instruire diferențiată.  

 Domnii profesori I. Jinga și I.Negreț, propun ca în baza rezultatelor obținute la evaluarea predictivă, 
modelul instrucțional intitulat ,, învățarea eficientă în clasă - instruirea diferențiată să se realizeze atât în 
cadrul programelor compensatorii, în timpul învățării dirijate la clasă dar și în cadrul studiului individual 
(Jinga; Negreț, 1994. P144). Astfel, evaluările ulterioare – evaluările formativă și sumativă – îl vor obliga 
pe elev să recapituleze permanent cunoștințele dobândite, să le sistematizeze, să le fixeze mai bine în 
memorie, eventual să le corecteze dacă e necesar. 

 În cazul disciplinei Psihologie, practica educațională a impus folosirea combinată a unui sistem de 
metode de evaluare, și anume: chestionarea sau examinarea orală, examinarea prin probe scrise, examinarea 
prin probe practice, testul docimologic. Evaluarea predictivă la Psihologie devine o provocare, atât pentru 
elevii care și-au formulat a priori diverse idei despre ce urmează să studieze, cât și pentru profesorul care 
urmează să predea această disciplină. Pentru profesor este foarte importantă conceperea unui test adecvat 
specificului clasei, pentru a realiza evaluarea inițială. 

 Considerăm că testul inițial ar trebui reconfigurat permanent, pentru fiecare clasă unde urmează să 
se predea această disciplină, ținând seama de profilul/specializarea clasei unde se va preda. În testul 
predictiv putem „strecura” atât itemi închiși cât și itemi deschiși care ne vor ajuta să descoperim nivelul de 
cunoștințe pe care îl au elevii dar și potențialul lor cognitiv, puterea de analiză și sinteză.  

 Interesant este și aspectul referitor la așteptările pe care le au elevii de la disciplina Psihologie. Am 
constatat că majoritatea elevilor, deși au reușit să formuleze enunțuri cu sens legate de aceste concepte, în 
realitate, ei speră că vor studia despre fenomenele paranormale, despre experiențe extrasenzoriale, despre 
tulburările de personalitate, despre tipologiile comportamentale ale diferitelor personaje de film sau din 
literatură, că vor efectua teste diverse de autocunoaștere sau de orientarea carierei. Ei de fapt își exprimă 
nevoia de consiliere școlară și dorința de a-și satisface curiozitatea de cunoaștere prin metode și mijloace 
atipice, care să spargă barierele efortului cognitiv susținut de învățare prin metode clasice. Cei mai mulți 
caută modul facil și rapid de satisfacere a unor curiozități prin arderea etapelor firești de învățare. Oare 
aceste dorințe/nevoi nu-și au baza în amprenta lăsată de exersarea excesivă a jocurilor pe calculator? 



 

 

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

PROF. ÎNV. PRIMAR DUMA MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,EFTIMIE MURGU” LUGOJ 

 
Evaluarea initiala are rolul de a identifica nivelul achizitiilor initiale ale elevilor in termeni de 

cunostinte, competente si abilitati pentru a se asigura premisele atingerii obiectivelor propuse. In acest sens, 
profesorul I.Cerghit ( 2002) afirma ca evaluarea initiala "este indispensabila pentru a stabili daca subiectii 
dispun de pregatirea necesara crearii de premise favorabile unei noi invatari”.  

In ceea ce priveste, momentul in care are loc evaluarea, evaluarea initiala se efectueaza la inceputul 
unui program de instruire (ciclu de invatamant, an scolar, semestru, inceputul unui capitol si chiar al unei 
lectii.In functie de obiectul evaluarii, evaluarea initiala vizeaza cunostinte si capacitati care reprezinta baza 
asimilarii unor noi continuturi si formarii de noi competente. 

Avand in vedere functiile evaluarii, se poate afirma ca evaluarea initiala indeplineste functia de 
diagnostic si de prognoza asupra activitatii desfasurate ulterior de elev si/sau cu acesta.In ceea ce priveste 
modalitatea de realizare, evaluarea initiala se realizeaza, in general, prin teste si chestionare cu rolul de a 
investiga potentialul elevilor si stabilirea nivelului de instruire la care se afla acestia.  

In ceea ce priveste avantajele pe care le ofera evaluarea initiala, ea prezinta avantajul ca ofera atat 
profesorului, cat si elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cat mai clara a potentialului de instruire 
si a lacunelor ce trebuie remediate. De asemenea, evaluarea initiala este cea care ofera informatiile pe baza 
carora se va proiecta viitorul demers pedagogic (de instruire). 

Evaluarea initiala prezinta marele dezavantaj ca nu-si propune si nici nu poate sa determine cauzele 
lacunelor din planul cognitiv si nu este suficienta pentru a fi posibila o apreciere globala a performantelor 
elevului. 

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. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVӐȚӐMÂNTUL PREṢCOLAR 
 

PROF.INV.PRIMAR SI PRESCOLAR DUMA SORINA MARIANA 
LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA 

 
 In 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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF.INV. PREŞCOLAR DUMITRACHE ALINA 
GRĂDINIŢA CU P.P NR.39, GALAŢI 

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii 
de perfecţionare a actului didactic. A evalua, înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au 
fost atinse.  

 Evaluarea ,însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea, reprezentând astfel , feed-back-ul 
asupra eficienţei asupra activităţii didactice desfăşurate, aratându-i cât de eficient îşi dozează materialul, 
cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. În ceea ce 
priveşste preşcolarul, scopul principal al evaluării este acela de a supraveghere şi determinare a tendinţelor 
acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de 
muncă independentă. 

 Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă presupune forme multiple de evaluare. După criteriul 
integrării actului evaluativ în procesul didactic, se deosebesc trei forme de evaluare: evaluare iniţială( 
predictivă), evaluare sumativă ( cumulativă), evaluare continuă ( formativă).  

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului şcolar, odată cu integrarea copilului în grupa 
respectivă, realizând dealtfel şi cele trei funcţii generale: 

- Funcţia de constatare, permiţând cunoaşterea stării de primire a copilului ( nivel de dezvoltare 
cognitivă, interese, cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale; 

- Funcţia de predicţie – sugerează strategii adecvate care să permită preşcolarului obţinerea 
performanţei; 

- Funcţia de reglare şi perfecţionare continuă a metodologiei instruirii pe baza informaţiilor obţinute 
din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate. 

În cadrul testării iniţiale se regăsesc metode tradiţionale şi cele alternative de evaluare. 
 Metodele de evaluare orală- se realizează sub forme multiple, utilizându-se tehnici diferite cum ar fi: 

conversaţia de verificare, interviul, verificarea realizată pe baza unui suport vizual, verificarea orală cu 
acordarea unui timp de pregătire. 

Conversaţia de verificare este puternic structurată, intenţia de verificare fiind evidentă. Acest tip de 
conversaţie poate fi intâlnit în cadrul unei activităţi la etapa de reactualizare a cunoştinţelor , dar şi în cadrul 
unei activităţi de evaluare iniţială  

Probele scrise la nivel preşcolar , sunt întâlnite sub forma testelor sau a fişelor de evaluare. Evaluarea 
prin probe mixte presupune utilizarea probelor orale şi scrise, orale şipractice , practice şi scrise sau a tuturor 
celor trei tipuri. Prin „noţiunea „ de scris pentru preşcolari, înţelegem exerciţiile grafice, scrierea de 
simboluri, de litere izolate, de silabe etcProbele practice constau în verificarea unor capacităţi sau 
abilităţi.În grădiniţă aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, 
gospodăreşti, confecţionarea unor cărţi sau albume. Rezultatele activităţilor practice vor fi expuse în 
grădiniţă. Activităţile practice le permit educatoarelor să constate la ce nivel şi-au format copiii anumite 
deprinderi practice. 

Metodele tradiţionale de evaluare sunt îmbogăţite cu noi strategii de evaluare concretizate în 
instrumente de evaluare, pe care practica le pune în evidenţă. Cele mai des întâlnite în activitatea 
educatoarelor sunt:posterul, metoda piramidei, turul galeriei, diagrama Venn, harta conceptuală,examinarea 
poveştii. 

Bibliografie: 
 ”Didactica activităţilor instructiv-educative în învăţamântul preprimar”-ed .Didactica Nova ,2005 
„Metode interactive de grup”, ed . Arves, Silvia Breben ,Elena Gongea, Georggeta Ruiu, Mihaela 

Fulga. 
„Evaluarea- Ghid al activităţii din grădiniţă” –Studiu ştiinţific, Maria Chiriac. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR –DUMITRAŞCU NICOLETA –ALINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUMBEŞTI-JIU , JUD.GORJ 

 
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 analitica 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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Aramis , Buc -2007 
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EVALUAREA IN EDUCATIA TIMPURIE 
 

EDUCATOARE: DUMITRASCU SANDA MADALINA 
 
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. 
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.  

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.  

Funcţia prognostică – stabileşte zonele performanţei viitoare a copiilor, sunt preconizate rezultatele. 
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. 
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. 

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 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!”  

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.  

 



 

 

EVALUAREA PERSONALIZATĂ A ELEVILOR – UN IMPERATIV AL 
EDUCAȚIEI 

 
PROF. DUMITRESCU AURELIA-MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 – GALAȚI 
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Rolul evaluării este unul extrem de important. În practica școlară, utilizăm evaluarea inițială, dar și 

pe cea curentă sau sumativă. 
De asemenea, evaluarea trebuie să fie continuă, nu în „campanii”, și făcută într-un mod obiectiv, dar 

și personalizat, respectând particularitățile elevilor etc. 
Testul inițial este o probă obiectivă. Acesta are rol de constatare a rezultatelor școlare, constând în 

inventarierea achizițiilor pe care le are elevul în momentul examinării, a progresului sau, dimpotrivă, a 
regresului înregistrat de el, de la o etapă la alta a instruirii. 

De asemenea, identificăm funcția de diagnosticare a activității, care vizează analiza datelor colectate 
și stabilirea măsurilor corespunzătoare (corectarea, modificarea strategiilor ineficiente, modificarea stilului 
de predare sau a comportamentului didactic etc.). 

O alta este funcția de prognosticare (predictivă), prin care se anticipează nivelul de realizare și ritmul 
de desfășurare a activității de predare-învățare în etapele viitoare și, implicit, rezultatele și performanțele 
posibile ale elevilor. 

Evaluarea predictivă contribuie și la identificarea lacunelor, a golurilor existente în pregătirea 
elevului, a nivelului de dezvoltare a proceselor intelectuale, evidențiind astfel posibilitățile de acțiune 
ameliorativă. Pe baza acesteia, profesorul va realiza planificarea anuală, dar și semestrială a materiei. 

În evaluarea inițială, se pune accent pe informațiile asimilate de către elevi anterior. Acestea trebuie 
să se realizeze în funcție de cerințele noilor programe, de sarcinile speciale ale obiectului Limba și literatura 
română. În lucrarea de la începutul anului școlar, pe care am administrat-o elevilor claselor a V-a, am 
urmărit gândirea acestora, spiritul de observație, dar și capacitatea lor creativă.  

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina Limba şi literatura română de către elevii 
claselor a V-a permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului 
gimnazial, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările 
supuse analizei. 

 La clasa a V-a A şi C, elevii întâmpină următoarele dificultăţi/probleme: de ortografie şi de 
punctuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / 
adecvată a acestora; de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie; exprimarea incoerentă, 
greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris. 

 În urma evaluării elevilor din clasele a V-a A şi C, aparţinând ciclului gimnazial de la școala noastră, 
se constată că, la clasa a V-a C, s-au obținut multe note modeste. La o privire sumară, se poate remarca 
uşor că există performanţe deosebite în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la disciplina Limba şi literatura 
română, rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul anterior, la clasa a V-a 
A.  

 Pentru clasele de gimnaziu din încadrare, propun ca măsuri de remediere pregătirea suplimentară a 
elevilor care întâmpină greutăți la Limba şi literatura română. De asemenea, se intenţionează pregătirea 
elevilor cu rezultate bune, în vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare prevăzute în 
calendarul activităţilor extraşcolare aprobate de MECTS.  

 Voi enumera câteva activităti aplicate la clase, în functie de necesităti, pentru remedierea rezultatelor: 
exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de utilizare corectă a semnelor de ortografie şi 
punctuaţie; exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze ortograme; exerciţii de recunoaştere 
a părţilor de vorbire și de propoziţie; exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; 
exerciții de formulare a ideilor principale şi a celor secundare dintr-un text citit/ascultat; exerciţii de 
redactare de texte în contexte şi în scopuri variate; activităţi de scriere imaginativă care să valorifice 
creativitatea elevilor; activităţi de scriere reflexivă (jurnal, relatarea unor fapte şi întâmplări) în care să-şi 
expună opiniile/sentimentele. 



 

 

 Consider că rolul evaluării inițiale este unul incontestabil, chiar dacă reprezintă un instrument 
tradițional de evaluare, o probă scrisă. Este mai obiectivă, presupunând existența unor bareme de notare, ca 
și corectarea cu atenție a fiecărui răspuns, ceea ce diminuează considerabil subiectivitatea evaluatorului, 
dar și o distribuire echitabilă a sarcinilor de lucru sau permite dozarea efortului elevilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DUMITRESCU FLORINA CLAUDIA 

 
Importanța evaluării inițiale, metode, tehnici și strategii aplicate pentru realizarea evaluării inițiale 
Profesor: Dumitrescu Florina Claudia -Liceul Tehnologic ~GOGA IONESCU~ TITU 
 
“Evaluarea nu trebuie să-i spună elevului dacă a reușit sau nu, cât mai ales să –i permită să înțeleagă 

ceea ce a făcut în raport cu ceea ce trebuia să facă”  ( J. Cardinet, D. Laveault ) 
 
 În didactica modernă, evaluarea este activitatea care furnizează informații și date în legătură cu 

calitatea predării și învățării, activități care au generat aceste rezultate. Cognitivismul aduce în prim planul 
atenției evaluatorilor concepte precum: autoevaluare, metacogniție, autocontrol, autoreglare, percepția 
eficacității personale. 

 Astăzi este necesar să realizăm tranziția către un act evaluativ centrat pe procesele cognitive care 
susțin învățarea, un act evaluativ care să permită și să stimuleze autoreflecția, autocontrolul și autoreglarea. 

 Metodele și tehnicile moderne de evaluare ( hărțile conceptuale, metoda R.A.I, tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigația, observația sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea ) au multiple valențe formative, care le recomandă ca modalități adecvate de optimizare a 
practicilor evaluative, fiind susceptibile în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

 Informațiile obținute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calității procesului de predare-învățare. 

 Cel mai important punct de plecare în instruirea unui elev este ceea ce stie acesta, prin urmare trebuie 
să ne asigurăm de ceea ce el stie ca să-l putem instrui în consecință. Cum putem face acest lucru decât 
printr-o evaluare inițială? 

 Evaluarea inițială indică planul de urmat în procesul de învățare, este diagnostică și nu are rol de 
control. Este necesară pentru: cunoașterea nivelului de realizare a învățării prealabile, a nivelului 
comportamentului cognitiv inițial. Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii în cauză dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învățări ( cunoștințe, abilități, capacități). Așadar 
, evaluarea inițială este indispensabilă unui demers didactic riguros, constituind o acțiune pedagogică 
esențială pentru reușita activității. 

 În cadrul disciplinelor tehnice, evaluarea se poate face sub forma unor lucrări practice 
 ( ex: determinarea umidității făinii, realizarea unei prăjituri ) sau jocuri de rol ( ex: întâmpinarea 

clienților la intrarea în restaurant, servirea clienților), situații în care se poate folosi autoevaluarea și 
interevaluarea.  

Astfel, se realizează evaluarea comportamentului și atitudinii elevilor, aspecte primordiale în 
pregătirea profesională a acestora pentru a face față cu succes pe piața muncii. Elevii primesc fișe de 
evaluare cu ajutorul cărora își evaluează colegii în funcție de felul în care aceștia își realizează sarcinile, 
totul fiind supravegheat de către profesor. 

 Se poate realiza deasemenea: evaluarea unui elev de către profesor în funcție de activitatea acestuia 
în cadrul grupului din care face parte. Astfel se poate evalua, acceptarea sau neacceptarea sarcinilor din 
cadrul grupului de către elev, tipul de intervenție cu caracter personal din cadrul grupului, relația cu colegii 
de grup, luarea deciziilor în cadrul grupului. 

  



 

 

ROLUL EVALUĂRII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR  
DUMITRESCU MICOLETA 

GRĂDINIȚA NR. 272, BUCUREȘTI 
 
La nivelul activităţii instructiv-educative, evaluarea poate fi realizată în vederea obțonerii unor 

informații cu privire la: evaluarea randamentului şcolar al elevilor, evaluarea activităţii didactice a 
profesorilor, evaluarea programelor educaţionale, evaluarea instituţilor de învăţământ şi evaluarea 
sistemului de învăţământ. 

Evaluarea didactică presupune stabilirea valorii unor procese, comportamente, performanţe, prin 
raportarea acestora la un set de criterii prestabilite. Între predare-învaţare-evaluare există o relaţie de 
intercondiţionare reciprocă, fiecare dintre ele realizându-se prin raportare la celelalte.  

Evaluarea 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 perspectiva profesorului, evaluarea se impune ca o necessitate, 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 predare pe care-l promovează. 

Din perspective elevului, evaluarea exercită un impact considerabil în mai multe planuri: 
• 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. 

Calitatea și eficiența evaluării este condiționată de strategiile și instrumentele selectate de către fiecare 
cadru didactic, care trebuie sa fie adecvate conținutului ce urmează a fi verificat. 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. 

Evaluarea joacă în procesul de învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ, nu se poate realiza 
instruire şi educare fără evaluare și 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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TEHNICI DE EVALUARE ORALĂ A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DOINA DUMITRU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEȘTI 

 
Creşterea eficienţei activităţii instructiv educative sub impulsul exigenţelor societăţii contemporane 

presupune acordarea unei atenţii deosebite sistemului de evaluare în învăţământul primar. Astfel, în ultimii 
ani s-au obţinut progrese în ceea ce priveşte perfecţionarea formelor, mijloacelor şi tehnicilor de măsurare 
a rezultatelor şcolare, cât şi în promovarea unor modalităţi care permit emiterea unor judecăţi de valoare cu 
un grad mai mare de obiectivitate asupra randamentului elevilor. 

Evaluarea îi dă posibilitatea cadrului didactic să aibă informaţii privind calitatea activității instructiv-
educative, evidenţiind aspectele realizate, dar şi erorile, dificultăţile pe care le-au întâmpinat elevii în 
activitatea de învățare, sugerând măsurile remediale ce pot fi înteprinse. Evaluarea permite nu numai 
cunoaşterea rezultatelor obţinute în pregătirea elevilor, ci şi explicarea acestora, oferind informaţii privind 
conţinuturile predate, metodele utilizate, relaţiile promovate cu elevii, astfel încât proiectarea şi 
desfăşurarea, în continuare, a procesului să dobândească o motivare bazată pe experienţă. 

Capacitatea de comunicare verbală poate fi evaluată mai ales prin intermediul probelor orale, întrucât 
dau posibilitatea cadrului didactic a aprecia modul de exprimare, gândirea și discernământul, exactitatea 
faptelor, succesiunea logică, claritatea expunerii, sesizarea raporturilor de cauzalitate, precizia răspunsului, 
corectitudinea raționamentelor, capacitatea de analiză și interpretare, interesul pentru obiect, imaginația, 
efortul depus etc. 

Probele orale prezintă totodată o serie de limite, printre care pot să enumer: 
• evaluările orale au o validitate redusă deoarece este dificilă acoperirea uniformă a conținuturilor 

predate și a verificării tuturor elevilor; 
• răspunsurile au fidelitate redusă datorită duratei scurte a examinării, iar răspunsurile nu se conserva; 
• nu pot fi acordate șanse egale tuturor elevilor, gradul de dificultate al întrebărilor fiind diferit; 
• sunt neeconomice, necesitând un interval mare de timp pentru evaluare; 
• dezavantajează copiii timizi si pe cei care elaborează mai greu răspunsurile. 
Aplicarea probelor orale presupune așadar, respectarea unor cerințe în vederea valorificării 

caracteristicilor acestui tip de evaluare, precum și pentru evitarea neajunsurilor. Utilizarea lor este necesara 
pentru abordarea capacității de exprimare verbală, orala, folosirea ei în forme combinate, pentru ca efectele 
pozitive să se răsfrângă asupra tuturor elevilor. Pentru creșterea nivelului de consistenta și de precizie al 
aprecierii sunt necesare elaborarea si utilizarea unor scheme de cotare, recurgându-se la stabilirea 
elementelor dorite a răspunsului. De asemenea, este utila stabilirea unor liste de descriptori cu ajutorul 
cărora pot fi departajate mai exact nivelurile performantelor copiilor. 

Condiția generală pentru o evaluare eficace este o bună pregătire a profesorului ca evaluator, ceea ce 
presupune un antrenament specific în tehnica formulării întrebărilor, a conducerii interviului, ca și în 
cotarea răspunsurilor (întrebarea să fie adresată tuturor elevilor, întrebările să solicite gândirea 
independentă, inteligența și creativitatea copilului, evaluatorul să creeze o atmosferă destinsă, fără critici la 
adresa elevilor, iar răspunsurile sa fie apreciate cu un calificativ, cât se poate de obiectiv). 

Există o serie de tehnici de testare ce pot fi utilizate în cadrul probelor orale, precum: 
• tehnici de tip interviu - tehnica discuției, tehnica interviului, întrebărilor și răspunsurilor -, care 

presupun asumarea inițiativei, formularea de întrebări, exprimarea acordului sau dezacordului, oferă 
posibilitatea evaluatorului de a afla diverse lucruri despre elev, iar întrebările sau temele abordate trebuie 
alese astfel încât să stimuleze și să valorifice cunoștințele și capacitățile elevului; 

• tehnici bazate pe prezența unui deficit informațional (tehnica descrierii și reconstituirii și tehnica 
utilizării unui suport vizual), care presupun reconstituirea structurii descrise, utilizând materiale puse la 
dispoziție, fără să poată vedea originalul sau descrierea unor imagini, surprinzând anumite caracteristici; 

• tehnici care presupun o perioadă de pregătire a răspunsului – tehnica prezentării orale, tehnica 
citirii unor dialoguri incomplete, tehnica repovestirii pornind de la un stimul oral, tehnica repovestirii 
pornind de la un stimul scris, tehnica descrierii / explicării / instructajului.  

Probele de evaluare orală nu pot fi cotate prin compararea răspunsurilor cu modele complete ale 
răspunsurilor corecte, judecata subiectivă a evaluatorilor având un rol decisiv. De aceea, este necesară 



 

 

anticiparea problemelor ce pot interveni în cotarea cât ți în modul de abordare a acestora, direcționarea 
atenției evaluatorului către domeniile lingvistice cele mai importante, în conformitate cu competențele 
generale și derivate ale probei. 

Evaluarea orală a elevilor presupune urmărirea unor aspecte legate de: 
 dimensiune (cât de lungi sunt structurile verbale produse); 
 complexitate; 
 viteza (rapiditatea în elaborarea răspunsului); 
 flexibilitate (adaptarea rapidă la schimbarea tematicii discuției sau a tipului de solicitare); 
 corectitudinea (utilizarea corectă a limbii); 
 proprietate (adecvarea stilului / registrului de comunicare); 
 independența (capacitatea de a iniția comunicarea); 
 repetiția (este nevoie ca stimulul sau întrebarea să fie repetate); 
 ezitarea (elevul ezită înainte de a vorbi sau în timp ce vorbește). 
Consider că profesorul trebuie să aplice toate metodele şi instrumentele de evaluare în funcţie de 

particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
contribuie la valorificarea creativităţii și a gândirii critice.  

Întrucât evaluarea influenţează personalitatea elevilor, în sensul că le afectează statutul în clasă şi 
viaţa familială, am în vedere ca aceasta să se realizeze cu obiectivitate şi să urmărească, în permanenţă, 
motivarea acestora în procesul instructiv-educativ. Se poate realiza o învăţare sistematică şi cu 
conştiinciozitate, dacă elevii sunt convinşi că propria lor activitate va fi supusă unui control periodic. 
Criteriile pe baza cărora se realizează notarea trebuie să fie transparente şi pentru elevi, eventual prin 
prezentarea lor verbală, pentru a nu induce la nivelul elevului o stare de frustrare şi pentru a-l ajuta pe acesta 
să-şi dezvolte capacitatea de autoapreciere. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – DE LA TEORIE 
LA PRACTICĂ EVALUAREA ÎN CICLUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ELENA DUMITRU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA, JUD.OLT 
  
Evaluarea, ca parte componentă a procesului de învăţământ, contribuie la creşterea eficienţei 

activităţii din şcoală, la reglarea procesului de predare-învăţare. Luând în considerare acest aspect, se 
impune ca procesul de evaluare să fie organizat într-un mod riguros, să ştim ce evaluăm, cum, cu ce 
instrumente şi la ce ne vor folosi rezultatele. . Evaluarea şcolară trebuie să fie dinamică, centrată pe 
procesele mentale ale elevului, să favorizeze reglarea şi autoreglarea cunoaşterii. 

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unei perioade mari de timp de aceea nu poate acoperi în 
întregime conţinutul studiat şi nu permite reglarea şi ameliorarea procesului de învăţământ în timp util.  

Ca urmare evaluarea nu trebuie înţeleasă doar ca o acţiune de etapă care este aplicată la sfârşit de 
semestru sau de an şcolar pentru a măsura cantitatea de cunoştinţe acumulate de elevi. Cantitatea de 
cunoştinţe nu mai contează atât de mult, relevantă este calitatea cunoştinţelor, potenţialitatea acestora de a 
genera noi cunoştinţe şi valori, capacitatea de operare şi aplicare a cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor 
intelectuale, conduite şi trăsături de personalitate. Accentul trebuie să se pună pe evaluarea formativă care 
acoperă întregul conţinut, conform programei; permite învăţătorului identificarea neajunsurilor şi 
remedierea lor la timp pentru a preveni insuccesul şcolar, oferă posibilitatea de a schimba sau îmbunătăţi 
metodele de predare dacă metodele folosite nu şi-au dovedit eficienţa. Şcolarul mic simte nevoia 
confirmării rezultatului obţinut imediat după realizarea unei sarcini, iar acest tip de evaluare este cel mai 
adecvat permiţând învăţătorului constatarea, diagnosticarea şi ameliorarea din mers a procesului de 
învăţare. 

Proiectarea activităţii de evaluare se realizează în concordanţă cu proiectarea procesului de predare-
învăţare. În activitatea de evaluare obiectivele de referinţă sunt transformate în descriptori de performanţă 
exprimaţi în termeni de realizare urmând ca aceştia să fie utilizaţi pentru aprecierea rezultatelor şcolare.  

 Pentru determinarea rezultatelor şcolare învăţătorul are la dispoziţie diverse 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." 

În teoria şi practica pedagogică modernă se are în vedere responsabilizarea elevului ceea ce presupune 
dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie, punerea în funcţiune a mecanismelor metacognitive: cunoaştere 
despre autocunoaştere. 

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) 

Conform criteriului istoric metodele de evaluare se clasifică în metode tradiţionale de evaluare şi 
metode moderne de evaluare. 

Metodele tradiţionale cuprind probele orale, scrise şi practice, iar cele moderne sau complementare 
cuprind observarea, autoevaluarea, investigaţia, proiectul şi portofoliul. Observarea sistematică a elevilor 
– poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar în special comportamentele afectiv – atitudinale. 
Investigaţia – reprezintă o situaţie complicată care nu are o rezolvare simplă. 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. Portofoliul – reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui 
elev, obţinut printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare. Autoevaluarea – este realizată prin întrebări 
pe care şi le pun elevii în condiţii necesare pentru formarea deprinderilor evaluative. 



 

 

O viziune globală corectă asupra competenţelor elevilor se poate obţine doar prin îmbinarea 
metodelor de evaluare tradiţionale cu cele moderne. 

Probele scrise conţin un anumit număr de sarcini, itemi, în concordanţă cu obiectivele operaţionale. 
De cele mai multe ori aprecierea este concretizată prin notare. Sistemul cifric de notare a fost înlocuit 

la ciclul primar cu un sistem de notare cu calificative bazat pe descriptori de performanţă. Acest sistem de 
notare are atât avantaje cât şi dezavantaje. Deoarece există doar patru trepte de notare nu se asigură o notare 
suficient de nuanţată deci nu se face o ierarhizare riguroasă a elevilor ceea ce poate fi un lucru bun 
favorizând munca în echipă. Modul de premiere la sfârşitul anului şcolar permite valorizarea fiecărui elev 
în funcţie de aptitudinile pe care le are. Dezavantajul acestui sistem de notare apare la trecerea elevilor din 
ciclul primar în ciclul gimnazial deoarece după sistemul de notare cifric se face ierarhizarea elevilor şi, spre 
surprinderea lor şi a părinţilor, unii elevi care au primit calificativul FB în ciclul primar primesc în clasa a 
V-a nota nouă sau chiar opt. 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. DUMITRU LUMINITA IONELA 
 ŞCOALA GIMN. ,,NICOLAE TITULESCU”, CARACAL, JUD.OLT 

 
 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. 

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.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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Alături de predare și de învățare evalurea este o componentă esențială a procesului de învățământ, 

component care furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia, aceasta fiind procesul 
prin care se stabilește dacă obiectivele sistemului sau procesului de învățământ sunt realizate. 

 Evaluarea reprezintă un proces continuu și de durată putându-se face la începutul programului de 
instruire, pe parcursul acestuia sau la finalul său. Focalizată pe unitatea de învățare evaluarea ar trebui să 
asigure evidențierea progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuși în vederea atingerii obiectivelor 
realizării competențelor prevăzute în programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de 
informație de care dispune elevul ci mai ales ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce știe sau ceea ce 
intuiește. Din perspectiva profesorului, evaluarea se impune ca o necesitate deoarece prin intermediul ei 
cadrul didactic obține informații privind calitatea prestației sale didactice și are posibilitatea de a adopta 
măsuri care să eficientizeze stilul de invățare al elevilor. 

Actul evaluării şcolare – din perspectiva dominantă a evaluării instruirii, ca și a sistemului de 
învățământ – presupune în esenţă două momente relativ distincte:  

1. măsurarea  
2. aprecierea. 
Masurarea în evaluare trebuie înțeleasă ăn sens mai larg decât dimensionarea cantitativă, respectiv 

un proces prin care lucrurile sunt observate și diferențiate. Unele fenomene supuse evaluării nu sunt 
măsurabile... 

Aprecierea – emiterea unei judecăți de valoare asupra fenomenului evaluat, o anumită semnificație, 
prin raportarea la un termen de referință. 

Evaluarea rezultatelor instruirii școlare ocupă o poziție centrală în sistemul evaluărilor din 
învățământ. 

 În funcție de momentul în care se realizează se disting trei tipuri de evaluare:evaluare inițială, 
evaluare continuă și evaluarea sumativă. Cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), 
evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă) sunt folosite în toate nivelurile de 
învățământ. Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are 
atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea sumativă stabileşte un bilanţ final al unei secvenţe 
de învăţare, având drept scop măsurarea nivelului de realizare a obiectivelor operaţionale propuse. Se 
realizează la finalul programului de instruire (sfârşit de unitate de învăţare, sfârşit de semestru sau de an 
şcolar). Deoarece această formă de evaluare nu însoţeşte procesul didactic pas cu pas, nu permite 
ameliorarea acestuia decât după perioade îndelungate de timp.(Roşu, M., 2006, p.84-85). 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. 

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 de 
învățare sau a unui capitol, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, 
semiobiectivi 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. 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. 

Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor furnizează informații asupra 
performanțelor elevilor din perspective capacității lor de acțiune și relaționare a competențelor și abilităților 
de care dispun aceștia. 

Investigația evaluează capacitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele în situații noi variate prin 
rezolvarea unei probleme teoretice sau realizarea unei activități practice. Investigația este o metodă de 
evaluare în care elevul este pus în situația de a căuta o soluție deosebită la sarcini de complexități diferite. 

Referatul este o lucrare elaborată de unul sau mai mulți elevi pe o temă dată și cu ajutorul unei 
bibliografii prestabilite. Aceasta metodă de evaluare prezintă avantajul implicării elevului în consultarea 
bibliografiei pentru ințelegerea și aprofundarea unor noțiuni noi sau insuficient abordate la clasă. 

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.  

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanțe în raport cu obiectivele operaționale în 
procesul de învățare. Autoevaluarea constituie un mijloc de formare a elevilor după cum capacitatea de 
autoapreciere adecvată a rezultatelor obținute este rezultatul acțiunii pedagogice 

 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, iar elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive. 
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Limbajul uman este cel mai important mijloc de relaţionare de care depinde dezvoltarea întregii 

personalităţi a individului, iar prezenţa unei tulburări de limbaj poate influenţa negativ dezvoltarea sa 
globală atât prin apariţia unor complexe de inferioritate, cât şi prin experimentarea unor stări depresive, a 
insuccesului şcolar sau a unei slabe inserţii sociale. 

Astfel, evaluarea reprezintă un pas absolut necesar în orice demers al terapiei logopedice. Acţiunea 
de depistare şi diagnosticare a copiilor cu tulburări de limbaj constituie o parte importantă a muncii 
logopedice ce se desfăşoară în etape succesive. 

Evaluarea iniţială / depistarea are un caracter constatativ, de identificare, clasificare şi de 
diagnosticare. Acest tip de evaluare are loc la începutul anului şcolar fiind examinaţi toţi copiii între grupa 
mijlocie şi clasa a IV-a în învăţământul de masă şi între grupa mijlocie şi clasa a X-a în învăţământul 
special. Pentru depistarea copiilor cu tulburări de limbaj, logopedul va aplica o serie de probe de depistare 
cât mai operative. Acest lucru este necesar pentru a asigura examinarea într-un timp scurt a unui număr 
mare de copii.  

Evaluarea formativă / examinarea complexă evidenţiază ceea ce ştie şi ceea ce poate copilul, ce 
deprinderi şi ce abilităţi deţine. Această evaluare se deosebeşte de cea iniţială nu doar prin complexitatea 
investigaţiilor, ci şi prin scopul urmărit: stabilirea diagnosticului diferenţiat, care include delimitarea 
prognosticului tulburărilor de limbaj. Diagnosticul diferenţiat al tulburărilor de limbaj presupune analiza 
completă atât a limbajului, cât şi a persoanei, studierea întregii sale personalităţi. În această perioadă se va 
investiga dacă copilul pronunţă sunete şi cuvinte, dacă dispune de capacitatea de a comunica, dacă înţelege 
mesajul şi comanda verbală, dacă comunică prin cuvinte izolate sau construcţii cu sens, dacă utilizează 
limbajul oral ca mijloc de relaţionare cu alţii, dacă se exprimă corect din punct de vedere gramatical, care 
este nivelul vocabularului activ, care este nivelul raportului limbaj-gândire, care este nivelul achiziţiilor 
grafice şi lexice. Aşadar, pentru stabilirea diagnosticului diferenţiat trebuie analizate toate aspectele 
limbajului: aspectul fonator; aspectul articulator; aspectul auditiv; aspectul lingvistic. Examinarea integrală 
cuprinde următoarele domenii: anamneza, examenul somato-funcţional, examinarea funcţiei auditive, 
examinarea auzului fonematic, examinarea motricităţii respiratorii, ritmul acustico-motor, examinarea 
vocii, examinarea pronunţiei. În etapa a doua a examinării se vor aplica probe pentru identificarea dislexiei 
şi disgrafiei (dictare, copiere, compunere, depistare a vitezei de citire).  

Evaluarea intermediară / periodică / continuă se realizează pe parcursul intervenţiei logopedice în 
vederea urmăririi performanţelor obţinute, înregistrării eşecurilor şi prevenirii altora noi, surprinderii 
dificultăţilor, lacunelor, erorilor, asigurării succesului în atingerea obiectivelor propuse. Evaluarea finală 
/ post-terapeutică stabileşte nivelul limbajului în raport cu obiectivele propuse şi urmăreşte: estimarea 
eficacităţii intervenţiei şi a programului; modificarea intervenţiei sau a programului, în funcţie de constatări; 
reevaluarea şi reconsiderarea deciziei, diagnosticului, intrvenţiei sau programului.  

În ceea ce priveşte probele aplicate pentru evaluarea logopedică, în anul 2000, asociaţia RENINCO 
a derulat, în colaborare cu Ministerul Educaţie Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap şi UNICEF un proiect 
de Evaluare / expertiză a copiilor cu dizabilităţi. Una dintre principalele concluzii ale acestui proiect a fost 
aceea că profesioniştii care se ocupau de evaluarea copiilor cu dizabilităţi semnalau o acută nevoie de 
instrumente de lucru. Ca urmare, asociaţia RENINCO a procedat la elaborarea „Setului de instrumente, 
probe şi teste pentru evaluarea educaţională a copiilor cu dizabilităţi”. Probele propuse pentru examinarea 
psihologică şi psiho-pedagogică au fost grupate pe arii / domenii de interes şi s-a încercat, ca pentru fiecare 
arie de dezvoltare, să fie prezentat în integralitate cel puţin un instrument de evaluare. Lista probelor 
prezentate în set este următoarea: 

Dezvoltare Psiho-motorie: Scara Portage; Ghidul progresului Jim Dale; Fişe de dezvoltare psiho-
motorie; Aprecierea dezvoltării psihice a copilului preşcolar (A. Chiţu, I. Chiriac); Scara de dezvoltare 
Denver; Scalele de dezvoltare Gesell; Scala Brunet – Lăzine. 



 

 

Dezvoltare Intelectuală: Bateria experimentală privind nivelul de dezvoltare intelectuală a copiilor 
de 6 -10 ani; Scara metrică a inteligenţei Binet – Simon; Noua scară metrică a inteligenţei NEMI (Zazzo); 
Scala de inteligenţă Stanford - Binet; Scala de inteligenţă Wechsler (W.P.P.S.I.); Scala W.I.S.C. (Wechsler) 
pentru şcolari; Testul Dearborn; Matricele progresive standard RAVEN; Scalele Mc Carthy; Scalele 
Bayley; Testul Goodenough; Testul Snijders - Oomen; Testul „Sans paroles"; Bateria Borel - Maisonny 
pentru evaluarea nivelului mintal al copiilor surzi şi cu tulburări de limbaj; Scale pentru diferenţierea 
abilităţilor (D.A.S.)  

Nivelul operatoriu al inteligenţei: Probe psihogenetice operatorii (T. Kulcsar); Probe de examinare a 
nivelului operatoriu necesar pentru însuşirea numărului şi a operaţiilor aritmetice elementare (N. Obrocea)  

Procese psihice: Proba de atenţie distributivă „Praga"; Proba de baraj Zazzo; Labirinte; Teste de 
concentrare (Mohling - Raatz); Proba de memorie auditivă a cuvintelor (Rey); Proba de memorie a formelor 
geometrice (Pieron); Probe de memorie a numerelor; Probe pentru examinarea praxiilor; Probe primare 
pentru abilităţi perceptive; Proba perceptiv motrică Bender – Santucci; Scara de dezvoltare a limbajului (C. 
Păunescu); Scara Portage (0-6 ani) - aria limbaj; Test de vocabular în imagini; Test de limbaj T.A.C.L-R; 
Test Wheldall de înţelegere a limbajului; Teste de limbaj Borel – Maisonny; Probe pentru cunoaşterea 
vârstei lingvistice (A. Descoeudres); Derbyshire Language Scheme - pentru evaluarea progresului în 
limbaj; Proba de vocabular Rey; Probe de examinare a limbajului oral; Fişa de examinare a copilului alalic; 
Probe de conştientizare fonologică; Probele Borel - Maisonny pentru scris - citit; Test A.B.C (L. Filho); 
Probe de examinare a scrierii; Fişa de evaluare a dificultăţilor grafice (E. Vrăşmaş); Evaluarea 
predispoziţiilor lexice - Fayasse; Scala de evaluare Harvey; Probe de examinare a lexiei (N. Gheorghiţă, A. 
Fradis); Probe de citire Bovet; Proba Labrot de evaluare a lexiei; Test de înţelegere a lecturii.  

Motricitate: Proba Ozeretski - Guillmain; Proba de orientare spaţială Piaget - Head; Proba de 
Iateralitate Harris; Proba Rey pentru sincinezii; Bateria pentru Iateralitate Galifiet - Granjon; Proba pentru 
punctare Binet - Vaschide; Proba de punctare M. Stambak; Proba „Tapping"; Proba „Perle"; Proba 
„Decupaj"; Proba „Discuri"; Proba „Bile"; Proba de bifare a semnelor - R. Zazzo. 

Maturizare psihosocială: Scara de maturitate Gunzburg; Scara Vineland; Lista de control pentru 
depistarea tulburărilor de comportament Werry - Quay; Indici ai dezvoltării psihice a copilului preşcolar 
(U. Şchiopu). Personalitate: Probe de desen (om, casă, familia, arborele); Testul Rorschach; Testul 
Lüscher; Testul de apercepţie T.A.T.; Testul fabulelor – Duss; Testul de apercepţie CAT pentru copii. 

Maturitate şcolară: Chestionar de cunoştinţe pentru preşcolari (U. Şchiopu); Probe de cunoştinţe 
pentru şcolarul mic; Probe pentru cunoaşterea copilului preşcolar; Scara de evaluare a educabilităţii 
preşcolarului (A. Coaşan); Bateria de probe pentru preşcolari (V. Piscoi); Fişa de evaluare a nivelului de 
dezvoltare a copiilor cu dizabilităţi; Probe psihopedagogice (E. Bonchiş)  

Programe cadru: Planuri de servicii personalizate (PSP); Programe de intervenţie personalizată (PIP). 
Aşadar evaluarea în intervenţia logopedică presupune atât colectare de informaţii, interpretare de 

date, cât şi punere şi rezolvare de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenţiei educaţional-
terapeutice. Demersul evaluativ nu se rezumă la o activitate constatativă, ci investighează potenţialul de 
dezvoltare şi învăţare, sugerând programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare. 
Evaluarea stabileşte elementele pozitive din dezvoltarea copilului care vor constitui punctul de plecare în 
activitatea de recuperare.  
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF .ÎNV. PRIMAR DUNCA IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEUD, MARAMUREȘ 

 
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 regulă dinainte stabilită. 

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie 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 instituţiei de învăţământ, se 
desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice. 

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. 

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 și profesorul pe cea de predare. 

În funcţie de criteriile alese, se pot identifica 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; 
Iată o analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: scopul, principiul 

temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, avantajele, dezavantajele şi notarea: 
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 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 TEMPORALITATII 
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 
Evaluare 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.) 

 
 FUNCȚII ÎNDEPLINITE 
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. 
 Îndeplinind o funcţie diagnostică, prognostică,educativă şi de selecţie, aprecierea şcolară are valoare 

stimulativă, formativă şi orientativă pentru elev, în măsura în care ea nu rămâne exterioară acestuia, în 
măsura în care este înţeleasă şi acceptată, care-l îndeamnă pe elev la meditaţie. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A PROCESULUI 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR, DURA ELENA LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI, JUD. SUCEAVA 
 
 Evaluarea inițială este o componentă, dar și o funcție esențială a procesului de învățământ. Oferă 

profesorului și elevilor o imagine a posibilităților de învățare, precum și a lacunelor și aspectelor ce trebuie 
îmbunătățite. 

 Atingerea scopului evaluării inițiale este determinată de receptivitatea elevilor, de modul în care 
înțeleg importanța evaluării inițiale, de seriozitatea cu care tratează subiectele propuse. Faptul că notele nu 
se consemnează în catalog înlătură o mare parte a laturii emoționale, iar elevii se concentrează liber asupra 
rezolvării sarcinilor propuse. 

 Afirmația lui R. Ausubel reflectă foarte bine 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”. 

 Metodele și tehnicile pentru realizarea evaluării inițiale se aleg/se elaborează în funcție de obiectivele 
urmărite, precum și în raport cu particularitățile elevilor. Aceasta se poate realiza prin examinări orale, 
probe scrise sau practice. Prin intermediul acestora, evaluarea inițială își îndeplinește funcțiile sale 
principale: de diagnoză (evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii 
noului program) și de predicție (oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea rezolva 
sarcinile de învățare al noului program). 

 Criteriile care conduc la îndeplinirea scopului și obiectivelor evaluării inițiale sunt: tratarea 
diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținuturilor învățării, utilizarea unei strategii didactice care să 
antreneze capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea și alternarea 
formelor de activitate la clasă (frontală, individuală, pe grupe). 

 Modalitățile de verificare, măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a elevilor, în cadrul evaluării 
inițiale, pot fi: testul, harta conceptuală, investigația, eseul etc. Fiecare dintre acestea oferă o imagine 
globală asupra nivelului de pregătire al elevilor și un punct de plecare în proiectarea viitoare a 
conținuturilor. 

 Testul reprezintă metoda clasică, tradițională de verificare a cunoștințelor, se aplică întregului 
colectiv de elevi în același timp și oferă posibilitatea cadrului didactic de a emite judecăți de valoare mult 
mai obiective, întemeiate pe existența unor criterii de evaluare clar specificate și prestabilite. În cazul 
acestora evaluarea este, de fapt, o reproducere a cunoștințelor, stabilirea unor relații între ele, dar nu permit 
evaluarea unor competențe și abilități care să pregătească elevul pentru viitor. Ele nu trebuie eliminate, însă 
este necesar să fie administrate în altenanță cu metode moderne de evaluare. 

 Harta conceptuală (organizatorul grafic) este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și 
legăturilor dintre ele. Realizarea hărților conceptuale se bazează pe temeiul: „învățarea temeinică a noilor 
concepte depinde de conceptele deja existente în mintea elevilor și de relațiile care se stabilesc între ele” 
(Teoria lui Ausubel). Cunoașterea se bazează pe structurarea cunoștințelor. Nu este importantă cantitatea 
cunoștințelor, ci relațiile care se stabilesc între cunoștințele asimilate. Se pune accent pe modul în care 
fiecare elev își organizează experiența, ideile, dar și pe modul de aplicare a acestora. Metoda poate fi 
aplicată la majoritatea disciplinelor de studiu: limba română, istorie, geografie, științe ale naturii, educație 
civică, matematică. 

 Investigația este considerată atât o modalitate de învățare cât și una de evaluare. Această metodă 
presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucțiuni precise, prin care elevul își exersează o gamă largă 
de cunoștințe și capacități în contexte variate. Oferă elevului posibilitatea de a se implica activ, realizând 
permanente integrări și restructurări, ceea ce conferă cunoștințelor un caracter operațional accentuat. Ca 
metodă de evaluare, investigația pune în valoare potențialul creativ al elevilor, inițiativa, comunicarea, 
flexibilitatea gândirii, capacitatea de argumentare, de punere și rezolvare a problemelor. Această modalitate 
de evaluare poate fi aplicată cu succes la disciplinele geografie, științe ale naturii, istorie, educație civică 
etc. 



 

 

 Eseul poate fi un mijloc de evaluare în clasele finale ale ciclului primar. Este considerat „o operă de 
personalitate”. Redactarea eseului marchează o etapă a devenirii în lungul și anevoiosul drum de formare a 
unui viitor intelectual. Evaluarea bazată pe eseu este o modalitate de testare care cere elevului un răspuns 
(un rezultat) sau să demonstreze prin acel rezultat o capacitate cognitivă sau deprinderile pe care le dețin. 
La clasa a IV-a, eseul se poate aplica, cu succes, la disciplinele limba română, educație civică, istorie. 

 În cadrul evaluării inițiale din acest an școlar, la disciplina Educație civică, clasa a IV-a, am folosit, 
cu succes, eseul ca metodă e evaluare. Am utilizat eseul structurat în care răspunsul așteptat este dirijat, 
orientat și ordonat cu ajutorul unor cerințe / sugestii. Stilul de redactare a fost unul personal, prin care s-a 
valorificat vocabularul specific temei propuse, evidențiind imaginația și creativitatea elevilor. 

I. Încercați să oferiți o imagine cât mai puternică a persoanei voastre, respectând următoarea 
structură a eseului descriptiv pe care urmează să-l realizați: 

 
1. Persoana mea 
a. De ce consideri că ești o persoană unică? (trăsături morale și trăsături fizice) 
b. Ce preferințe, pasiuni, talente ai? 
c. Ce drepturi și ce îndatoriri ai la școală și acasă? 
2. Legăturile noastre cu plantele și animalele 
a. Care este animalul tău preferat? Care este atitudinea ta față de acesta? 
b. Care este planta ta preferată? Care este atitudinea ta față de aceasta? 
c. Avem nevoie de plante și de animale? 
3. Care sunt lucrurile tale preferate? 
a. De ce ai nevoie de ele/ 
b. Care sunt lucrurile care te exprimă? 
c. Ce atitudine ai față de ele/ 
4. Care sunt legăturile tale cu ceilalti colegi? Dar cu părinții? Dar cu doamna învățătoare? 
a. Din ce grupuri faci parte? Descrie mai mult grupul de învățare! 
b. Ce reguli ale grupului respecți? 
5. Ce ai dori să îmbunătățești la tine, în legatură cu cele scrise mai sus? 
 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă, constituie un real instrument de lucru al cadrului 

didactic, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea desfășurată în beneficiul elevului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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 ŞCOALA PRIMARA POLICIORI,COM.SCORTOASA,JUD.BUZAU 
 

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 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. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢA 
 

PROF. DURNYE LUCIA MARIOARA 
LIC. TEHN. NR.1 SUPLACU DE BARCĂU 

STRUCTURA - G.P.N.NR.1 SUPLACU DE BARCĂU 
 
Ultimele decenii au înregistrat preocupări de amploare fără precedent pentru sporirea eficienţei 

învăţământului, pentru valorificarea mai bună a potenţialului educativ al copilului. 
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 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 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. 

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.  
• Funcţia prognostică - stabileşte zonele performanţei viitoare a    copiilor, sunt preconizate 

rezultatele.  
• 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. 
• 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 

]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 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; 

-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 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. 

 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. 
Într-o reformă structurată a învăţământului românesc, pe baza noilor reglementari legislative, avem 

credinţa că învăţământul preşcolar ca prioritate naţionala 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. 

 
 „ 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 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 Laboratorul preşcolar 
 Reviste „Învăţământul preşcolar 3-4/2001” 
 Revista „Învăţământul preşcolar 3-4/1997” 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

DUȚĂ MARILENA TATIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 

TÂRGOVIȘTE 
 
 Se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei activițăți). Ea este impusă de faptul că la începutul unei activităţi de 
instruire, oricare ar fi dimensiunea acesteia, există o oarecare eterogenitate în rândul copiilor în ceea ce 
priveşte cunoştinţele, abilităţile, în general posibilităţile de învăţare a noilor conţinuturi, în consecinţă apare 
necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a copiilor, a nevoilor de 
învăţare, ca şi de creare a premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi. 

 FUNCŢII ALE EVALUĂRII INIŢIALE 
• Funcţia diagnostică: vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi 

posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program: ceea ce ştiu, identificarea 
lacunelor în pregătire, determinarea a ceea ce sunt capabili să înveţe, cunoscând că “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 conținuturile noi 
şi fondul de reprezentări care se favorizează înţelegerea acestora, capacitatea de a lucra independent, 
capacitatea de comunicare, depistarea unor deficienţe, dificultăţi de învăţare. Prin urmare, pe baza acestei 
diagnoze, cadrul didactic cunoaşte potenţialul de învăţare al subiecţilor, lacunele ce trebuie completate şi 
remediate, astfel ca activitatea următoare să se deruleze în condiţii de reuşită. 

• Funcţia prognostică: se exprimă în faptul că sugerează cadrului didactic condiţiile probabile ale 
desfăşurări noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, 
se pot stabili: obiectivele programului următor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor 
de învăţare ale copiilor, ritmul convenabil de desfăşurare. 

Remedierea este aspectul pedagogic cel mai important al evaluării, cu respectarea condiţiilor: 
• Să se realizeze diferenţiat şi chiar individualizat; 
• Să utilizeze alte metode decât cele iniţiale, care s-au dovedit inadecvate şi insuficiente; 
• Să acorde timp şi explicaţii suplimentare unor categorii de copii în funcţie de nevoia de timp 

specifică; 
Evaluare inițială-GRUPA MIJLOCIE  
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE  
Educarea limbajului 
a) să pronunţe corect vocale şi grupuri de consoane; 
b) să audieze cu atenţie un fragment dintr-o poveste şi să o continue; 
c) să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta; 
d) să povestească un text cu ajutorul imaginilor, respectând ordinea cronologică a acţiunilor. 
II. ŞTIINŢĂ 
 1. Activitate matematică 
a) să grupeze obiectele după un criteriu dat ( mărime, culoare, formă); 
b) să compare grupele de obiecte prin asociere globală ( multe, puţine); 
c) să numere şi să construiască grupe de obiecte în limitele 1-3; 
d) să recunoască cifrele în limitele 1-3. 
 2. Cunoaşterea mediului 
a) să enumere câteva fructe şi legume; 
b) să identifice şi să denumească 2-3 animale domestice sau sălbatice; 
c) să precizeze mediul în care trăiesc (pădure, casă); 
d) să grupeze imagini în raport cu 2-3 noţiuni generale (animale,fructe). 
III. OM ȘI SOCIETATE  
 1. Educație pentru societate 
a) să cunoască numele şi prenumele lui şi al părinţilor; 



 

 

b) să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi. 
Activitate practică 
a) să cunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; 
b) să verbalizeze acţiunile specifice întreprinse cu uneltele de lucru, folosind un limbaj adecvat.  
 IV. ESTETIC ȘI CREATIV 
 1. Educaţie muzicală  
 a) să cânte în colectiv, în grupuri mici şi individual cântece pentru copii; 
 b) să recunoască unele sunete din natură şi mediul înconjurător. 
 2. Educaţie artistico-plastică 
a) să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; 
b) să recunoască culorile roşu, albastru, galben, verde, portocaliu. 
 V. PSIHOMOTRIC 
 Educaţie fizică 
 a) să cunoască şi să răspundă motric la o comandă dată; 
 b) să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului; 
 c) să execute corect exerciţii de mers, alergare, săritură. 
Interpretarea rezultatelor : 
- nivel maximal – rezolvă corect toate sarcinile date de educatoare 
- nivel mediu - rezolvă corect 50% din sarcinile date de educatoare 
- nivel minimal – rezolvă corect sub 50 % din sarcinile date de educatoare 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: ENACHE CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI, JUDEȚUL OLT 

 
Evaluarea, prin definiție, este un proces complex, un sistem de principii și tehnici de măsurare și 

apreciere a rezultatelor școlare, a procesului didactic în ansamblul său. În realitatea contemporană evaluarea 
ar trebui să devină o activitate cu un grad ridicat de importanță care să permită cadrului didactic aprecierea 
nivelului de realizare a obiectivelor procesului de învățământ. 

În cadrul procesului instructiv-educativ evaluarea îmbracă, în funcție de momentul realizării, 
următoarele forme: 

- evaluare inițială ( predictivă); 
- evaluare formativă (continuă); 
- evaluare finală ( sumativă). 
Fiecare dintre aceste tipuri de evalure are importanța și funcțiile ei, toate fiind deosebit de importante 

în procesul instructiv-educativ. 
Evaluarea inițială este cea care se realizează la începutul unui program de instruire și care stabilește 

nivelul de pregătire al elevilor, potențialul cu care aceștia pășesc într-un nou tip de activitate, într-un nou 
stadiu al activităților școlare. Ea este cea care reliefează volumul cunoștințelor elevilor și nivelul de 
dezvoltare al aptitudinilor. Datele și informațiile obținute în această etapă sunt folosite în proiectarea 
activităților viitoare. 

Modalitatea de realizare a evaluării inițiale este prin examinări orale, probe scrise sau activități 
practice. 

Evaluarea inițială scoate în evidență eventualele lacune ale elevilor ori a unor aspecte ce vor fi 
îmbunătățite prin diverse programe de recuperare. Ea nu-și propune să ierarhizeze elevii, iar 
notele/calificativele obținute de către elevi nu se trec în catalog.  

Această formă de evaluare este extrem de utilă și indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au 
pregătirea necesară creării premiselor favorabile noilor ani de studiu. Ea reprezintă punctul de plecare în 
planificarea demersului pedagogic. 

Funcțiile evaluării inițiale sunt: 
- funcția diagnostică; 
- funcția predictivă.  
Evaluarea inițială este punctul de referință ce ne concentrează atenția spre diversitate, îndeplinindu-

și pe deplin funcțiile în momentul în care se realizează o colaborare armonioasă între elevi și profesori, 
lucrul acesta întâmplându-se nu pentru că trebuie, ci pentru ca se dorește a se realiza și în urma căruia 
fiecare dintre cei 2 actori ai procesului instructiv-educativ își îmbunătățesc comportamentul. 

 
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 

Educational, București, 1998. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A ELEVILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ENACHE MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIAȘI 

 
Evaluarea rezultatelor muncii școlare evidențiază valoarea, nivelul, performanțele și eficiența 

eforturilor depuse de toți factorii educaționali și randamentul muncii de învățare. Randamentul muncii 
școlare e evidențiat de rezultatele calitative la învățare ale elevilor. Randamentul școlar include evaluarea 
rezultatelor obținute sub toate laturile personalității elevului, ca și ale întregului proces instructiv–educativ 
al instituției școlare, inclusiv eficiența pregătirii și învățământului în plan social. 

Randamentul școlar privește succesele și insuccesele școlare. 
Succesele școlare includ: procent relativ mare de promovabilitate, cu note bune și foarte bune (7-10), 

rezultatele practice de calitate și eficiența capacitații intelectuale, moral–cetățenești și profesionale ale 
elevilor de nivel ridicat și în concordanță cu cerințele contemporane (adaptabilitate, creativitate), respectând 
disciplinele învățării școlare, integrarea socio-profesională eficientă și imediat după absolvirea instituției 
de învățământ. 

Insuccesele școlare includ în general următoarele: număr mare de corigențe, număr mare de repetenți, 
de exmatriculați, de abandonuri școlare, număr mare de elevi sancționați, multe note sub 5 în timpul anului 
școlar, integrarea socio–profesională slabă, etc. 

Condiție ale unui randamentul școlar bun: nivelul și calitatea conținutului învățare, calitatea pregătirii 
profesionale, calitatea metodelor și mijloacelor de predare–învățare, modul de organizare a timpului liber 
al elevilor, motivația învățare, calitatea relației profesor-elev, existenta condițiilor de studiu (laboratoare, 
cabinete, biblioteci, material didactic), calitatea influenței educației, ale factorilor educatori (familie, mass-
media, organizații de tineret ), a sănătății elevilor, a calității evaluării cunoștințelor. 

Evaluarea este actul didactic complex integrat întregului proces de predare-învățare, care asigură 
evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora la un 
moment dat (în mod curent, periodic, final). Oferă soluții de perfecționare a actului de predare–învățare. 
Presupune două momente distincte: măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare.  

Evaluarea este actul didactic care determină promovarea sau nepromovarea elevilor dintr-o etapă de 
învățare în alta. Din partea profesorilor examinatori se cer următoarele calități: pricepere, corectitudine, 
obiectivitate și responsabilitate. 

A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de instruire 
au fost atinse, precum și eficiența metodei de predare-învățare folosite. Prin activitatea de evaluare se 
desemnează acțiunea de măsurare și apreciere a rezultatelor școlare. Prin rezultate școlare se desemnează: 
cunoștințe, abilitați, dezvoltarea proceselor intelectuale, etc. 

În planul evaluării, profesorii sunt preocupați sistematic de măsurarea si aprecierea cantității și 
calității cunoștințelor elevilor, a deprinderilor, abilitaților, capacitaților, intereselor și priceperilor posedate 
de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al educației, fie ca premisă a acesteia. 

Știința care se ocupa cu studiul examenelor, concursurilor și notării, a formelor procedeelor și 
mijloacelor care asigură aprecierea justă și obiectivă a celor examinați se numește docimologia. 

Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educațional. 
Componente ale evaluării: controlul (verificarea), aprecierea, notarea. Măsurarea și aprecierea 

rezultatelor școlare nu se face în sine și pentru sine, ci prin raportare la obiectivele (competențele), 
conținuturile, metodele si mijloacele de învățare folosite. 

Evaluarea inițială (examenul de admitere, testele inițiale) are ca funcții dominante funcția prognostică 
și funcția diagnostică. 

Funcția prognostică vizează precizarea perspectivelor elevilor sau a activității educative în general. 
Funcția diagnostica urmărește stabilirea punctelor slabe din pregătirea elevilor ce urmează a fi supusă 
intervenției ameliorative. 

Funcția prognostică va informa despre acele însușiri ale elevului pe care se va pune accentul în 
activitatea educativ viitoare. Funcția diagnostică devine operantă doar în cadrul testărilor inițiale, indicând 
profesorului să revină asupra unor însușiri deficitare. 



 

 

Evaluarea continuă (ascultarea la fiecare lecție, extemporalul, verificările practice curente) are drept 
funcții caracteristice toate funcțiile proprii activității de evaluare in general. Totuși, funcția de feed-back și 
funcția ameliorativă sau educativă îi sunt cele mai caracteristice. De aici și folosirea termenului de evaluare 
formativă pentru acest tip de evaluare. 

Deci alături de funcția prognostică și funcția diagnostică, evaluarea continua mai îndeplinește: 
- funcția de constatare a nivelului elevului în perspectiva ameliorării (funcția de feed-back); 
- funcția de informare a societății privind nivelul de realizare al unui anumit progres al populației școlare; 
- funcția de decizie (vizează atribuirea unui anumit loc în societate fiecărei persoane supuse evaluării); 
- funcția educativă (urmărește formarea capacitații elevilor de a se autoevalua realist). 

Evaluarea finală care include formele de verificare periodică și finale (tezele sau examenele finale) 
are ca funcție dominantă funcția de ierarhizare sau clasificare și decizie, deoarece aceste forme nu presupun 
revenirea asupra materiei neînsușite decât în cazuri excepționale. 

O alta enumerare a funcțiilor evaluării : 
1) Funcția educativă - urmărește stimularea obținerii de performante superioare în pregătirea elevilor. 
2) Funcția selectiva. - asigură clasificarea elevilor sub raport valoric și al performanțelor în cadrul 

grupului studios. Aceste funcții asigură satisfacția și recompensarea elevilor (burse, obținerea prin concurs 
a unui loc într-un nou profil). 

3) Funcția diagnostică si prognostică - Funcția diagnostică, pe baza de testare, evidențiază valoarea, 
nivelul și performanțele pregătirii elevului la un moment dat. Funcția prognostică prevede probabilistic 
valoarea, nivelul și performanțele ce ar putea sa le obțină elevul în perioada următoare de pregătire. 

4) Funcția de feed-back (sau cibernetică) - Are rol în optimizarea procesului de predare-învățare. 
5) Funcția social-economică -evidențiază eficiența învățării în plan socio-economic. 
 
 Forme (tipuri) de evaluare a rezultatelor și progreselor școlare 
Didactica tradiționala a consacrat următoarele tehnici de evaluare: 
- tehnici de evaluare curentă (ascultarea la fiecare lecție, extemporalul, lucrări practice, etc.); 
- tehnici de verificare periodică (tezele, etc.); 
- tehnici de verificare cu caracter global (bacalaureatul, concursul de admitere); verificarea cu caracter 

global poate fi orală, scrisă sau practică. 
La toate aceste tehnici, măsurarea este însoțită de aprecierea prin notă. 
Didactica modernă grupează toate aceste tehnici într-o viziune nouă, după cum urmează: 
- evaluarea inițială; 
- evaluarea continuă; 
- evaluarea finală. 
Aceste forme de evaluare diferă între ele prin funcțiile pe care le îndeplinesc. 
O clasificare a formelor de evaluare: 
1) după perioada de studiu: 
a) evaluarea inițială, care se realizează la începerea unei noi etape de studiu. Are ca obiectiv diagno-

sticarea 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. 

Exemplu: testul docimologic, concursuri. 
b) evaluarea continuă (curentă, de progres) – are ca obiectiv asigurarea pregătirii sistematice și 

continue, pentru realizarea feed-back –ului pas cu pas, nu se programează și nu se anunță dinainte. 
Exemplu: ascultarea curentă. 
c) evaluarea finală –are ca obiectiv verificarea capacitații de sinteză privind cunoașterea întregii 

materii care a fost studiată. Reușita școlară anuală se materializează prin promovări, sau în caz de insucces 
școlar, corigența, repetenție. 

Exemplu: examene, examen de corigență. 
2) după procedeele de efectuare a evaluării: 
a) evaluarea orală - are dezavantajul ca: subiectivitate, poate apărea inhibiția, intimidarea, nu se pot 

re-corecta răspunsurile; ca avantaj pentru profesori – poate pune întrebări suplimentare elevilor, li se pot 
pune întrebări ajutătoare; 



 

 

b) evaluarea scrisă – avantajul și dezavantajul (în funcție de situație): elevul nu este tracasat, poate 
lucra independent; există baremuri, punctaje; ceea ce este scris poate fi corectat, de regulă sunt 2-3 subiecte; 
se poate copia în anumite circumstanțe; 

c) evaluare practică 
d) evaluarea prin examen – asigura promovarea la o disciplina, a unui ciclu de învățământ 
Exemplu: examenul de corigenta, examenul de capacitate/bacalaureat; 
e) evaluarea prin concurs – examen de selecție a valorilor, se ierarhizează competente în funcție de 

numărul de locuri sau baremuri. 
Exemplu: concursul de admitere, pentru ocuparea posturilor vacante. 
3) după modul de integrare în predare și învățare: 
a) evaluarea cumulativă (sumativă) – vizează evaluarea rezultatelor, cu efecte reduse asupra îmbună-

tățirii procesului didactic. Generează stres la elevi, are loc o verificare prin sondaj în rândul lor și în materia 
studiata. 

Exemplu: verificări parțiale; 
b) evaluarea continuă (formativă) –ameliorează procesul didactic, scurtând intervalul dintre evaluarea 

rezultatelor și perfecționarea activității didactice; determină relația de cooperare între profesor și elevi, 
cultivă capacitatea de autoevaluare a elevilor; are loc verificarea tuturor elevilor și a întregii materii, sunt 
verificări sistematice, pe parcurs. 

4) forme optimizate ale evaluării: 
a) testul docimologic (grilele); 
b) evaluarea cu ajutorul mijloacelor electronice – calculatoare. 
 Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor școlare. Modalități de perfecționare  
În cadrul actului de evaluare a rezultatelor școlare un aspect necesar și obligatoriu îl reprezintă 

notarea. Ea se realizează fie prin cifre, fie prin scoruri sau calificative. Marea majoritate a profesorilor 
notează după tehnica impulsiei globale, ceea ce presupune o buna doza de aproximare. 

Exista patru tipuri de tehnici de apreciere: 
a) -tehnica impulsiei globale (cea mai subiectivă); 
b) -scările de specimen (se aleg diferite modele reprezentative ale diferitelor niveluri de calitate, de 

la slab la excelent; notarea de face prin compararea lucrărilor elevului cu unul din aceste modele); 
c)- metode analitice (mai mulți profesori acordă un număr de puncte pentru fiecare din calitățile alese 

spre examinare); 
d)- metoda determinării frecvențelor (consta în stabilirea tipurilor de greșeli după un studiu diagnostic 

prealabil, se numără greșelile existente, iar nota reprezintă procentul de greșeli). 
Nota reprezintă singurul mijloc de informare asupra rezultatelor elevilor; caracterul abstract al notei 

nu permite relevarea în orice moment a detaliilor semnificative care au dus la obținerea acelui rezultat 
(efort, conștiinciozitate, inteligenta, hazard). 

Didactica tradițională stabilește la baza evaluării numai indicatori de ordin cognitiv (cât știe elevul). 
Pedagogia contemporană consideră acești indicatori ca fiind insuficienți: evaluarea trebuie sa se extindă și 
asupra altor indicatori, fie tot de ordin cognitiv (ca de exemplu capacitatea de aplicare a cunoștințelor în 
practică sau nivelul dezvoltării intelectuale), fie privind personalitatea elevului si conduita sa (ca de 
exemplu aptitudinile, interesele, valorile, convingerile, atitudinile). 

Pentru măsurarea tuturor acestor indicatori sunt recomandate o serie de metode speciale, precum: 
- observarea; 
- convorbirea; 
- chestionarul de personalitate; 
- testul de personalitate. 
Aceste aspecte joaca un rol hotărâtor în special când este vorba de valorificarea funcției decizionale 

a evaluării. 
Pedagogia contemporană atrage, de asemenea, atenția asupra necesitații nuanțării mai bogate și a 

folosirii mai flexibile a tehnicilor de evaluare existente. Schema tradițională a tehnicilor de evaluare este 
considerată prea săracă, așa că s-au experimentat și s-au produs metode noi precum testul doci-mologic. 
  



 

 

 Instrumente de evaluare: 
a. tradiționale: 
- probe scrise; 
- probe orale; 
- probe practice. 
b. alternative (moderne): 
- observarea sistematică a elevului; 
- investigația; 
- proiectul; 
- portofoliul; 
- tema de lucru în clasă; 
- evaluarea cu ajutorul calculatorului; 
- autoevaluarea. 
Investigația: 
- deși sarcina poate fi scurtă, timpul este relativ lung; 
- începe, se desfășoară și se termină în clasă; 
- poate fi individuală sau de grup; 
- pot fi urmărite următoarele caracteristici ale elevilor: 
  • creativitatea și inițiativa; 
  • participarea în cadrul grupului; 
  • cooperare și preluare a conducerii; 
  • flexibilitate și deschidere către idei noi. 
Proiectul: 
- activitate mai amplă decât investigația care începe în clasa prin definirea și înțelegerea sarcinii, se 

continuă acasă (timp mai lung în care elevul se consultă cu profesorul) și se încheie tot în clasă prin 
prezentarea în fața colegilor. 

Portofoliul: 
- este o metodă flexibilă, complexă, include rezultatele procesului de evaluare a performanței școlare 

a elevilor, obținute prin alte metode de evaluare (probe scrise, orale, practice, proiecte, autoevaluări); 
- portofoliul stimulează creativitatea, ingeniozitatea, implicarea personală a elevului în activitatea de 

învățare; 
- poate reprezenta o alternativă viabilă de înlocuire a tezelor. 
Metodele utilizate în evaluare 
 Verificarea orală constă în realizarea unei conversații prin care profesorul urmărește identificarea 

cantității și calitatea instrucției. 
Avantajele constau în faptul că se realizează o comunicare deplină între profesor și clasa de elevi, 

feed–back–ul este mai rapid. Metoda favorizează dezvoltarea capacitaților de exprimare ale elevilor. 
Obiectivitatea ascultării orale este periclitata uneori de: starea de moment a educatorului, gradul diferit de 
dificultate al întrebărilor, starea psihică a celor evaluați; nu toți elevii pot fi verificați, ascultarea fiind 
realizată prin sondaj. 

Verificarea scrisă se concretizează în lucrări de control sau teze. Elevii își prezintă cunoștințele fără 
intervenția profesorului; este ușor de realizat și anonimatul lucrării, fapt ce duce la diminuarea 
subiectivității profesorului. 

 Avantaje: se pot verifica un număr mare de elevi într-un interval de timp determinat, avantajând elevi 
timizi sau pe cei care au o exprimare defectuoasă pe cale orala. Verificarea scrisă implică un feed–back mai 
slab, unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate operativ prin intervenția profesorului. 

 Verificarea prin probe practice se realizează la o serie de discipline specifice și vizează identificarea 
capacitații de aplicare în practică a cunoștințelor dobândite, a priceperilor și deprinderilor, concretizate în 
suporturi obiectuale sau activități materiale. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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GRĂDINIȚA PN.CIUPERCENII VECHI 
SC.GIMN.”GHE.BRAESCU”,CALAFAT 

JUD.DOLJ 
 
 ’’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,ele nu 
conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate dar 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 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: 
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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 (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.  

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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 ENE CĂTĂLINA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, EROILOR ,, LIPĂNEȘTI , COMUNA LIPĂNEȘTI 

JUDEȚUL PRAHOVA 
 
 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 INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ENE NICUȘOR 

LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI -OLT 
 
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 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. 

  
  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ENEA TAIA 

ȘCOALA PRIMARĂ MUNCELU, VRANCEA 
 
 Prin conceptual de evaluare intelegem un subproces, alaturi de procesul de predare si invatare, prin 

care se verifica realizarea cantitativa si calitativa a obiectivelor instruirii, in vederea reglarii acesteia(si a 
procesului de invatamant). Evaluarea poate fi de asemeni o activitate prin care sunt colectate, asamblate si 
interpretate informatii despre starea, functionarea si evolutia viitoare a unui sistem (in cazul nostru elevul). 

 Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importanta a procesului de invatamant alaturi de predare 
si invatare. Ea are ca scop identificarea si masurarea obiectiveloratinse si reglarea si eficientizarea 
procesului instructive- educative. Evaluarea determina in ce masura se ating prin rezultate concrete 
obiectivele propuse initial. Aceste obiective sunt formulate in programele scolare. Pentru ca evaluarea este 
la fel de importanta ca predarea si invatarea, ea trebuie planificata cu multa grija.  

 Toate cadrele didactice folosesc permanent cele trei forme de evaluare. Evaluarea initiala este 
evaluarea ce se aplica la inceputul unui ciclu, anului scolar, semestru ,fiind necesara pentru pregatirea 
optima a unui program de instruire. Aceasta nu are rolul de control, ci este utilizata pentru a cunoaste 
comportamentul cognitive al elevului, daca acesta dispune de pregatirea necesara procesului educational. 
Ea are atat functie diagnostic, cat si prognostica. Prin aceste evaluari elevilor li se ofera posibilitatea de a-
si dovedi nivelul de pregatire. 

Daca in urma acestei evaluari se constata ca elevul au anumite carente, profesorul trebuie sa 
organizeze inaintea inceperii noului curs, un modul de recuperare pentru intreaga clasa sau doar cu anumiti 
elevi. 

Metoda de evaluare orala este una dintre cele mai raspandite.Aceasta metoda prezinta avantajul ca 
ofera posibilitatea unui dialog professor- elev, care presupune o discutie libera.In eventualitatea ca elevul 
va face o eroare, acesta va avea posibilitatea de a se corecta imediat. 

Daca exista o neclaritate in raspunsul dat de elev, acesta are posibilitatea de a oferi lamuriri sau solutii 
suplimentare pentru problema aflata in discutie. De asemeni elevul poate oferi lamuriri suplimentare pe 
subiectul dat. Aceasta metoda se poate realiza printr-un interviu, conversatie, redarea unui continut, etc. 
Aceasta metoda poate fi folosita foarte des ea ajutand cadrul didactic sa faca o diagnoza a intelegerii lectiei 
anterioare, recapitulareacunostintelor anterior predate si este o metoda ce dezvolta competentele de 
exprimare orala. 

 Metoda de evaluare scrisa este cea mai des intalnita in cazul evaluarii initiale. Aceasta poate avea 
mai multe forme: testul, extemporal, teza, chestionar, eseu, referat, portofoliu sau proiect. Avantajul este 
Acela ca pot fi testate mai multi elevi simultan. Este o metoda mai obiectiva decat cea orala. Aceasta metoda 
de evaluare este cea mai traditionala si, totodata,cea mai des intrebuintata. Testul este folosit ca si proba de 
evaluare la sfarsitul fiecarei unitati, modul iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificati, fiind atat itemi 
obiectivi cat si itemi subiectivi. Cu ajutorul testului profesorul va putea sa depisteze eventualele problem 
de scriere, de vocabulary sau de gramatica pe care elevii nu l-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de 
corectat si de conceput, ceea ce vine in avantajul cadrului didactic. 

 Priectul, portofoliul, observarea, investigatia, autoevaluarea, fisa de evaluare, chestionarul sunt 
metode complementare de evaluare. 

 Proiectul este o metoda ampla de evaluare. Acesta presupune formularea unei teme de catre professor 
si explicarea sarcinilor, precum si perioada de realizare.Urmeaza o perioada de documentare, corelare de 
date, tehnici de lucru. Aceasta metoda stimuleaza creativitatea elevului si face dovada capacitatii acestora 
de a investiga, de a concluziona si de a-si insusi anumite responsabilitati in cadrul muncii in echipa. 

 Portofoliul poate contine un set de teme si lucrari realizate de catre elev intr-o anumita perioada. 
Acestea se realizeaza de catre un singur elev sub indrumarea unui professor sau adult acasa. Acest mod de 
evaluare stimuleaza creativitatea si implicarea elevului in procesul de evaluare.  

 In concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente si pot fi folosite in diferite scopuri si pentru obiective 
diferite de catre professor. Profesorul trebuie sa diversifice evaluarea si sa o centreze pe obiectivele de la 



 

 

clasa. Sunt de parere ca pentru evaluarea initiala, testul ramane forma cea mai buna de evaluare. Testele 
pot fi notate si pot avea multe tipuri de item ice pot ajuta elevii sa arate nivelul cunostintelor accumulate. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR ( CHIMIE ) 

 
ENIU OFELIA-GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” NĂVODARI – CONSTANŢA 
 
 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului didactic, ea fiind „punctul final” într-o 

succesiune de evenimente (R.Ausubel), care cuprinde următorii paşi : 
 stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor,  
 proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 
 măsurarea rezultatelor aplicării programului. 
 Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, profesorul Ioan 

Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. Şi 
nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” 

 Fiind un proces continuu şi de durată, evaluarea se poate realiza la începutul programului de instruire, 
secvenţial, pe parcursul sau în finalul acestuia. 

 Se disting mai multe modalităţi principale de realizare a evaluării în procesul de predare-învăţare ( 
iniţială, formativă/continuă, cumulativă/ sumativă sau globală/ normativă, de proces, practică ). 

 Evaluarea iniţială este de mare importanţă psihologică şi pedagogică. Evaluarea iniţială oferă 
posibilitatea de a constata nivelul de pregătire a unei clase de elevi, la începutul unui ciclu de şcolarizare, 
la începutul anului şcolar sau la începutul semestrului, având valoare predictivă şi de aici, posibilitatea de 
a lansa decizii spre corectarea unor disfuncţii în actul de predare-învăţare şi pentru aplicarea de strategii 
didactice adecvate. 

 La finalul acestui demers, de evaluare iniţială, profesorul întocmeşte proiectul planificării 
calendaristice a conţinuturilor ţinând cont de o viziuni generală şi/sau particulară asupra programei şi 
adaptarea acesteia la nivelul fiecărei clase, de încorporarea metodelor interactive în activităţile didactice 
pentru a motiva şi stimula puternic procesul instructiv-educativ, de activitatea proprie a elevilor, promovând 
activităţi de învăţare centrate pe activ-participative, de îmbinarea coerentă a activităţilor de învăţare cu 
metodele didactice vizate, scopul fiind optimizarea şi îmbunătăţirea randamentului elevilor prin stimularea 
activităţilor diferenţiate. 

 Didactica actuală conferă autonomie modului de concepere şi organizare a situaţiilor de învăţare pe 
când în didactica tradiţională acestea sunt riguros dirijate. 

 Pedagogul I. Jinga arată că proiectarea procesului didactic se realizează printr-o suită de operaţii care 
se succed într-o ordine strictă, într-un algoritm al proiectării didactice:  

 Precizarea obiectivelor, în cadrul căreia profesorul stabileşte ce trebuie să ştie şi/sau să facă elevii 
la sfârşitul activităţii didactice; compară ceea ce îşi propune să realizeze cu programa şcolară, precizând 
performanţele minime aşteptate; apreciază dacă obiectivele sunt realizabile în timpul disponibil.  

 Analiza resurselor, ce constă în selecţionarea conţinutului activităţii (cunoştinţe, priceperi, 
deprinderi, abilităţi, capacităţi, atitudini, etc.); analizarea caracteristicilor elevilor, cu accent pe nivelul lor 
de pregătire, capacitatea de învăţare şi motivaţia învăţării; analizarea condiţiilor materiale (în cazul 
profesorilor de chimie, analiza se referă la existenţa ustensilelor de laborator, a substanţelor chimice, 
aparatelor de măsură şi control etc.).  

 Elaborarea strategiilor didactice în care profesorul se preocupă de alegerea metodelor şi 
procedeelor de învăţământ, selectarea materialelor didactice necesare, alegerea mijloacelor tehnice de 
învăţământ (atunci când materialele didactice presupun utilizarea lor), stabilirea celei mai potrivite 
combinaţii de metode şi mijloace şi imaginarea unor situaţii de învăţare adecvate, care să asigure atingerea 
obiectivelor propuse la un nivel de performanţă cât mai înalt, cu majoritatea elevilor.  

 Evaluarea, adică stabilirea formelor, metodelor şi a instrumentelor prin care profesorul va putea 
constata dacă ceea ce şi-a propus s-a realizat şi în ce măsură.  

 Instrumentele folosite la evaluare pot fi observaţia directă în clasă; probe scrise/orale/practice, teme 
pentru acasă, referate/proiecte, portofolii, tehnici autoevaluative sau hărţile conceptuale, jurnalul reflexiv, 
observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, fişa pentru activitatea personală a 
elevului.  



 

 

 „Spre deosebire de metodele tradiţionale – precizează profesorul Ion T. Radu – 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 şi 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 comportă mereu măsurări (cantitative şi calitative) şi judecăţi de valoare. Pentru a efectua 
măsurătorile trebuie să dispunem de instrumente de evaluare care au anumite calităţi, pentru ca rezultatele 
să aibă o anumită semnificaţie pentru evaluatori, evaluaţi, instituţii şi societate. 

 Principalele calităţi ale unui instrument de evaluare sunt: validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi 
aplicabilitatea. 

 Validitatea se referă la ,,faptul dacă testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare’’.  
 Fidelitatea este calitatea unui test de a da rezultate constante în cursul aplicării lui succesive. 

Fidelitatea este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru validitate. Un test poate fi fidel fără a fi prea 
valid, deoarece testul poate măsura altceva decât ceea ce a fost destinat să măsoare. 

 Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori independenţi în 
ceea ce priveşte un răspuns bun pentru fiecare dintre itemii unui test. 

 Aplicabilitatea este calitatea unui test de a fi administrat şi interpretat cu uşurinţă. 
 Din multitudinea de metode şi tehnici de măsurări şi evaluare (itemi obiectivi cu alegere duală, de 

tip pereche sau cu alegere multiplă; itemi semiobiectivi cu răspuns scurt, de completare, întrebări 
structurate; itemi subiectivi de rezolvare de probleme sau tip eseu ), în cadrul unui test cu cu aplicabilitate 
ridicată se selectează itemi clar formulaţi, corespunzători nivelului de vârstă, cu un timp de rezolvare mediu, 
corespunzător dificultăţii itemilor distribuiţi şi să poată fi cotat corect vizând obiectivele urmărite.  

 Scopul metodelor activ – participative este acela de a aduce elevii în contact nemijlocit cu situaţii de 
viaţă reale şi cu probleme concrete ale vieţii, de a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea şi implicarea 
unor asemenea capacităţi în actul învăţării.  

Condiţia esenţială de care depinde producerea învăţării eficiente este problema motivaţiei, a 
implicării, a angajării celui care învaţă în actul învăţării. 

 O modalitate de evaluare este şi autoevaluarea elevilor, care poate fi autoapreciere verbală sau chiar 
autonotare. Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are un efect benefic în activitatea şcolară. 
Calitatea evaluării realizată de profesor se percutează direct asupra capacităţii de autoevaluare a elevului.  
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STRATEGII DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A 
PROCESULUI EDUCAŢIONAL DIN GRĂDINIŢĂ 

 
PROF. ENUŢĂ CAMELIA 

GRĂDINIŢA LIZUCA, JUDEŢUL GALAŢI 
 
ARGUMENT 
Caracterul de modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta reuşeşte să cultive 

însuşirile fundamentale necesare omului de azi: independenţă, spirit critic, gândire creatoare. 
De ce este valoroasă activitatea propusă? Deoarece face parte dintrun proiect cu o temă de interes 

general, face uz de o metodă de educaţie alternativă prin care se crează situaţii complexe de învăţare, 
motivează copiii să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, deprinderi, reuşind chiar să obţină un produs 
final. 

PROIECTUL TEMATIC – OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTAREA 
CUNOŞTINŢELOR COPIILOR 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează pe 
efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 

La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci când copilul 
experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel superior de înţelegere a 
unui concept. De aceea este necesar să vedem experimental ca pe un proiect integrat în curriculum, iniţiat 
fie de educator , fie de copil. 

Proiectele tematice – presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de anumite 
evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea educatoarei şi a copiilor.Subiectul 
proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea directă dintre copil şi 
mediu.Conţinuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un moment 
dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora. 

Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de lejeritate şi mai 
mult, coerenţa procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi asigură o învăţare activă, care 
se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi experienţa copiilor şi are o 
finalitate reală. Educatoarea în colaborare cu copilul are în vedere coordonarea activităţii pe timpul derulării 
proiectului, având rolul de ghid şi mentor a întregii activităţi. Prin activităţile desfăşurate pe parcursul 
proiectelor tematice copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre subiectul dat. Alături de ei sunt 
implicaţi: specialişti, părinţi, membrii ai comunităţii. 

Etapa de evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă educatoarelor şi părinţilor 
posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un prilej de testare şi de verificare a 
capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

PREZENTAREA PROIECTULUI TEMATIC: 
„Dacă vrei să ajungi mare, fii atent la traversare!” 
Am aplicat metoda proiectelor tematice la grupa mică, în semestrul al II-lea. La început nu eram 

foarte convinse că acestă metodă este posibil de aplicat la grupa mică, întrucât aveam îndoieli că vom reuşi 
să-i stimulăm pe copii şi să le menţinem interesul pentru temă. Sursa de alegere a subiectului a constituit-o 
în acest caz, o întâmplare care i-a impresionat pe copii. Într-o dimineaţă au sosit aproape toţi copiii la 
grădiniţă, mai lipsea doar un băieţel pe nume Răzvan, care a ajuns ceva mai târziu; părea uşor speriat şi 
trist. Îngrijoraţi l-am înconjurat cu toţii şi l-am întrebat ce i s-a întâmplat. Răzvan ne-a povestit că tatăl său 
a vrut să traverseze strada şi, grăbindu-se pentru că venea o maşină, a alunecat şi s-a lovit. Curioşi copiii l-
au asaltat cu întrebări: „L-a călcat maşina?”, „S-a accidentat?”, „Pe unde a trecut strada?” 

Profitând de interesul copiilor ne-am gândit că l-am putea folosi pentru derularea unui proiect tematic 
în care copiii să se familiarizeze cu strada semnele şi câteva reguli elementare de circulaţie. Ne-am pregătit 
pentru a demara acest proiect tematic trecând la stabilirea obiectivelor, a inventarului de probleme, analiza 
resurselor materiale şi umane; am schiţat un inventar de teme pe arii curriculare, pe care l-am completat pe 
parcursul derulării proiectului. Lucrând la grupa mică, am socotit că e mai bine să schiţăm noi planul de 
desfăşurare a proiectului şi să-l facem cunoscut copiilor, pe parcurs, spunându-le ce sarcini au ei. Inventarul 
de probleme şi harta proiectului le-am afişat în sala de grupă, apoi am scris anunţul pentru ca părinţii să 



 

 

poată afla ce vom face în următoarele zile şi să ne poată ajuta să procurăm materialele de care avem nevoie. 
După procurarea materialelor am trecut la crearea centrului tematic. În „căsuţa cu surprize” am expus 
materiale legate de tema proiectului, pe care copiii le-au putut privi, mânui şi cu care s-au putut juca. 

Am luat, de asemenea, legătura cu agentul de circulaţie care răspunde de sectorul unde se află 
grădiniţa şi l-am invitat să le vorbească copiilor despre regulile de circulaţie care trebuie respectate de 
pietoni şi despre accidentele care se pot întâmpla din neatenţia oamenilor. Întâlnirea a fost atractivă pentru 
că s-a încheiat cu o povestire dramatizată sub forma teatrului de păpuşi cu personaje îndrăgite de copii. 

Am programat activităţi prin care copiii să aplice practic cunoştinţele însuşite prin investigaţii proprii: 
• Activităţi comune cu întreaga grupă de copii 
Cunoaşterea mediului: observare: „Strada” 
Educarea limbajului: memorizare: „Melcul şi semaforul” de Pasionaria Stoicescu 
Activitate matematică: joc didactic „A câta maşinuţă a plecat?” 
Educaţie plastică: pictură „Culorile semaforului” 
Educaţie pentru societate: povestirea educatoarei „Iepuraşul neatent” de I. Manoliu 
Educaţie muzicală: cântec „Semaforul” de P. Ţipordei 
 joc muzical „Mergi cum bat” 
Educaţie fizică: Mers întro direcţie dată 
 Joc: „La stop, stai pe loc!” 
A fost planificată, de asemenea, şi activitatea pe arii de stimulare, care să permită completarea şi 

întregirea actului educaţional în conformitate cu subiectul abordat. 
• Activităţi pe arii de stimulare 
Jocuri de rol: „La plimbare cu păpuşa” 
„Şoferii şi poliţiştii” 
Biblioteca: citim imagini – „Unde ne putem juca cu tricicleta(bicicleta)?” 
Construcţii: „Strada” 
 „Garaje pentru maşini” 
Ştiinţă: joc – „Treci pe verde, stai pe roşu!” 
Artă: modelaj – „Ochii semaforului” 
Alegerea activităţilor s-a făcut în funcţie de specificul vârstei, fără a încerca prezentarea unui volum 

exagerat de cunoştinţe, selectându-se doar lucrurile mai importante care trebuiau reţinute de copii. 
Programul a fost astfel organizat încât activităţile să se desfăşoare în manieră integrată, fără a neglija însă 
orarul sau obiectivele urmărite. Totul a fost prezentat sub formă de joc, astfel încât copiii să poată fi 
îndrumaţi să se exprime prin fapte, să-şi utilizeze cunoştinţele, abilităţile şi să dobândească altele noi, să-şi 
dezvolte curiozitatea. Finalitatea proiectului a constat în organizarea unui tur al oraşului cu autobuzul, 
„Plimbare prin oraşul meu” şi desfăşurarea de jocuri în parcul central al oraşului. Proiectul tematic aplicat 
a extins aria de utilizare a materialelor şi a mediului educaţional dincolo de sala de grupă, demonstrând 
astfel care sunt efectele învăţării active. 

Am menţionat acest exemplu, în primul rând pentru a dovedi că metoda proiectelor tematice se poate 
aplica şi cu preşcolarii de la gupele mici; în al doilea rând pentru că vrem să atragem atenţia că la acest 
nivel de vârstă este necesară o motivaţie foarte puternică, mai ales în momentul iniţial, de trezire a 
interesului copiilor pentru temă şi pentru demararea proiectului. 

Din experienţa dobândită pe parcursul anilor în care am aplicat metoda proiectelor – la grupele 
nivelului I şi la cele ale nivelului II – putem afirma că există diferenţe în organizarea muncii, antrenarea 
copiilor şi atragerea părinţilor, la care ne vom referi în continuare: 

În faza preparatorie şi de iniţiere a proiectului: 
La grupele mici, iniţiativa aparţine educatoarei, atât în ce priveşte alegerea subiectului, cât şi în 

stabilirea zonelor de interes, a inventarului de informaţii, în alcătuirea hărţii proiectului şi în crearea 
centrului tematic. 

La grupele mari, mai ales dacă preşcolarii sunt acomodaţi cu derularea proiectelor tematice, ei înşişi 
îşi prezintă ideile, şi astfel grupa se mobilizează în alegerea subiectului.  

După trezirea interesului copiilor, rolul educatoarei se diminuează, ea colaborează discret, lăsând 
copiii să-şi manifeste creativitatea. 
  



 

 

În faza a doua, derularea propriu-zisă a proiectului: 
La grupele mici, predominantă este activitatea ludică; materialul didactic este mai bogat şi cuprinde 

cu precădere materiale care să permită intuirea directă. Observările la centrul tematic sunt dirijate de 
educatoare. Totuşi copiii se dovedesc interesaţi şi lucrează cu plăcere. 

La gupele mari, predominante sunt activităţile de experimentare, în cadrul temei; copiii aduc mai 
multe completări, extinzând zonele de interes, proiectul derulat cuprinde mai multe detalii. 

 În faza de evaluare a activităţilor şi a achiziţiilor copiilor am observat: 
La grupele mici, achiziţiile cele mai valoroase sunt sub raportul socializării copiilor. După o perioadă 

de lucru în această modalitate, copiii devin mai deschişi, mai comunicativi, li se dezvoltă spiritul de 
observaţie. 

La grupele mari, este vizibilă o tendinţă de sistematizare în răspunsurile copiilor şi o tendinţă de 
prezentare a unor răspunsuri argumentate, ceea ce indică o dezvoltare mentală care este în avantajul 
şcolarizării. 

 
CONCLUZII 
În baza rezultatelor obţinute, a experienţelor dobândite şi a introducerii alternativelor şi a noilor 

strategii de învăţare prin cercetare şi descoperire, prin reconsiderarea rolului educatoarei şi a 
responsabilităţilor copilului, promovăm „Metoda proiectelor la vârstele timpurii” ca o foarte bună strategie 
de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului educaţional din grădiniţă. 
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OBIECTIVELE TESTELOR INIȚIALE 
 

PROF. CRISTINA -LAURA EBERLE 
COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA 

 
Testul inițial este un instrument în slujba profesorului, astfel încât să dețină, pentru fiecare elev în 

parte, repere pentru a-și organiza acțiunea educațională în consecință. Acesta îi va permite să completeze 
informațiile pe care le-a adunat despre fiecare dintre elevii săi, prin sinteza achizițiilor dobândite până la 
momentul testării inițiale. Profesorul poate astfel să-și formeze o idee despre cunoștințele fiecăruia dintre 
elevii săi, să țină cont de ele pentru a-și ghida predarea și pentru a sprijini cel mai bine învățarea tuturor, de 
la începutul anului. 

Testul inițial este primul pas în “antrenamentul personalizat”, care le permite elevilor de liceu să-și 
consolideze măiestria exprimării scrise și orale și a abilităților tehnice esențiale în viața personală, 
profesională și necesare pentru continuarea în studii superioare sau inserție pe piața muncii. Acestea fac 
posibilă identificarea realizărilor și nevoilor fiecărui elev, în scopul de a le oferi sprijin personalizat adaptat 
și de a remedia orice dificultăți pe care le poate avea. 

Prin abordarea problematicii evaluării la scară macro- și microsistemică, se sesizează următoarele 
niveluri de concepere și desfășurare a acțiunii apreciative: 

• evaluarea activității de învățare în termeni de achiziție; este sensul curent și cel mai uzitat al 
evaluării; 

• evaluarea modului de utilizare a structurilor de achiziție pentru a dobândi competențe și calificări 
posibile; 

• evaluarea modului de utilizare a competențelor în structuri de producție, consum sau de achiziții 
ulterioare; 

• evaluarea achizițiilor în raport cu normele și valorile spațiului comunitar; 
• evaluarea modului de funcționare a structurilor de achiziție în relație cu nevoile, aspirațiile și 

resursele celor care învață; 
• evaluarea obiectivelor pedagogice și a coerenței lor într-un sistem de instruire; 
• evaluarea gradului de adecvare a structurilor de achiziție la cerințele structurilor de utilizare; 
• evaluarea capacității structurilor de utilizare de a lua în calcul achizițiile elevilor din momentul în 

care aceștia au dobândit competențele necesare; 
• evaluarea adecvării structurilor de instruire și a celor de utilizare a competențelor la normele și 

valorile sociale. 
Dacă ne raportăm la nivelul unei clase, este indicat să ținem cont de trei funcții ale evaluării, ca repere 

principale pentru reglarea acțiunilor educative: 
 a. orientarea deciziilor de natură pedagogică în vederea asigurării unui progres armonios și continuu 

în dezvoltarea elevului, prin stabilirea celor mai bune cai de încorporare a cunoștințelor și deprinderilor;  
b. informarea elevilor și părinților asupra stadiului formării și a progreselor actuale sau posibile;  
c. stabilirea unei ierarhii, implicite sau explicite, prin atribuire, în funcție de rezultate, a unui loc sau 

rang valoric. 
Testele au avantajul că permit verificarea întregii clase într-un timp foarte scurt, încercând să cuprindă 

ceea ce este esențial în întreaga materie de asimilat și determinând la elevi formarea unor deprinderi de 
învățare sistematică. în schimb, ca dezavantaje, amintim faptul că testele favorizează o învățare care 
apelează la detalii, la secvențe informaționale izolate și nu stimulează formarea unor capacități de prelucrare 
a acestora, de sinteză sau de creație. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. FRANCISC ECSEDI 
 
 Alături de predare şi învăţare, evaluarea reprezintă o funcţie esențială şi o componentă a procesului 

de învăţământ. 
Evaluarea, în cadrul învăţământului modern, este circumscrisă unui nou sistem referenţial, care 

vizează formarea competenţelor elevilor, fie de ordin general, fie de ordin specific, competenţe solicitate 
de societatea actuală. 

Evaluarea iniţială capătă relevanţă pentru elev prin puterea de a mobiliza, de a stimula, de a motiva 
spre un program educativ ce va trebui urmat. Ea îşi pierde funcţia de verificare şi control. 

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. 

Evaluarea iniţială este un proces critic deoarece reprezintă primul pas în ciclul învăţării. 

 
Evaluarea iniţială 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. 

Rezultatele testării iniţiale sunt utile deopotrivă furnizorului de educaţie, dar şi beneficiarului direct. 
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. 
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. 

O evaluare centrată pe elev, presupune:  
- implicarea elevilor, evaluarea fiind în beneficiul acestora şi al învăţării lor;  

1. Identificarea 
nevoilor de 

învățare

2. Planificarea 
învățării pentru 

satisfacerea 
nevoilor

3. Desfășurarea 
procesului 
educativ în 

concordanță cu 
planul realizat

4. Monitorizarea 
progresului, 
evaluarea 

programului 
educațional



 

 

- 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. 

 
sursa electronică: Toma, D., “Evaluarea initiala – intre teorie si practica, pe fondul provocarilor 

modernizarii”. 
 



 

 

METODELE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 
 

ELENA ALUCULESEI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE FOCȘANI 

 
Metodele complementare de evaluare se înscriu in categoria acelor strategii de evaluare care 

urmăresc sa ofere elevilor posibilități sporite de a demonstra ca dispun de priceperi, deprinderi, abilități de 
a opera cu respectivele cunoștințe.  

În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: observarea sistematica a activității 
si comportamentului elevilor; investigaia; proiectul; portofoliul; autoevaluarea. 

Observarea sistematica a activității si comportamentului elevilor(oferă profesorului informații 
relevante asupra performanțelor elevilor din perspectiva capacității lor de acțiune si reacționare, a 
competentelor si abilităților de care dispun). De asemenea, permite cunoașterea unor performante mai greu 
cuantificabile, dar importante pentru aprecierea randamentului școlar, conduita morală, trăsături de 
personalitate și implicit pentru calitatea și eficiența demersului didactic. 

Ca modalități de înregistrare a acestor informații,importante sunt: fisa de evaluare; scara de 
clasificare; lista de control /verificare. Acestea prezintă avantajul ca permit surprinderea obiectivelor 
comportamentale ale domeniului cognitiv, cat si a domeniului afectiv si psihomotor. 

 Investigația este o metoda complementara de evaluare prin care se obțin informații cu privire la 
capacitatea elevului de a aplica in mod original, creativ, in situații noi si variate, cunoștințele asimilate. Se 
poate realiza pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs, individual sau pe echipe,urmărind 
capacitatea elevului de a: defini si înțelege problema investigata; folosi procedee diverse pentru a obține 
informațiile necesare; colecta si organiza date obținute; formula si verifica ipoteze cu privire la problema 
luata in studiu; alege si descrie metodele folosite; prezenta rezultatele/concluziile la care a ajuns. 

Are o contribuție deosebită și în dezvoltarea capacităților de ordin aplicativ, familiarizându-i pe elevi 
cu tehnicile investigației științifice, dezvoltându-le gândirea logică, capacitatea de argumentare, 
inventivitatea și originalitatea. Se pot organiza investigații pe diverse probleme: influența folclorului asupra 
literaturii culte, factorii care influențează succesul școlar, influența grupului asupra rezultatelor la 
învățătură.  

 Proiectul este o metoda complexa de evaluarea, mult mai amplă decât investigația, recomandată mai 
ales în cadrul evaluării sumative; se poate realiza individual sau in grup. Implica abordarea completa a unei 
teme, la nivelul particularităților de vârstă. De obicei cuprinde o parte teoretica si o parte practica, 
experimentala. In cazul in care, datorita specificului disciplinei, partea experimentala este redusa sau nu se 
poate realiza, îmbracă forma referatului. 

 Proiectul permite identificarea și evaluarea unor cunoștințe si capacități superioare ale elevilor, fiind, 
în același timp, o modalitate de evaluare cu puternice valențe în direcția stimulării motivației învățării. Prin 
intermediul său se pot evalua capacități, precum: capacitatea de a selecta din surse variate informații utile 
realizării proiectului (documentare) și de a le valorifica în mod creator; priceperea de a identifica metodele 
de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; abilitatea de a utiliza corespunzător materialele; capacitatea de 
a gândi soluții alternative și de a o alege pe cea mai potrivită; abilitatea de a finaliza produsul; priceperea 
de a opera generalizări; competența de a prezenta proiectul realizat, valorificând aspectele relevante. 

Tema proiectului este propusă inițial de profesor, dar, după ce elevii se deprind cu acest gen de 
activitate, pot să-și aleagă singuri temele. Proiectul trebuie să fie axat pe o tema care să favorizeze transferul 
de cunoștințe, priceperi, deprinderi, abilități, abordarea interdisciplinară, consolidarea capacității 
operaționale a cunoștințelor si abilităților sociale. 

Aprecierea activității elevului se referă la felul în care s-a raportat la tema proiectului, în ce măsura a 
înțeles sarcina, calitatea documentarii în problema respectivă, modul de prelucrare și valorificare a 
informației obținute din diverse surse bibliografice, de abordare a temei. Se vor avea, de asemenea, in 
vedere rezultatele, concluziile la care a ajuns autorul, relevanța proiectului (utilitate, conexiuni intra și 
interdisciplinare), precum și modul de prezentare a acestuia (claritate, coerență, capacitate de sinteză). 

 Portofoliul este o metoda si un instrument de evaluare complex, integrator, flexibil prin care 
profesorul urmărește progresul realizat de elev la o disciplina in plan cognitiv, atitudinal, comportamental 
de-a lungul unui semestru sau an școlar. Include rezultatele relevante obținute prin celelalte metode si 



 

 

tehnici de evaluare: rezultatele la probele scrise (lucrări de control, teste, teme pentru acasă);rezultatele 
activităților practice, proiectelor, investigațiilor; compuneri, referate, eseuri, articole publicate, lucrări 
prezentate în cercuri, sesiuni de comunicări;fise de observare; postere, machete, desene, caricaturi; 
chestionare de atitudini, interviuri; casete video cuprinzând prestația orala a elevului in cadrul unor activități 
sau contribuția în activitatea de grup. 

Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul înregistrat pe o perioada 
determinata a parcursului școlar, realizând o sinteză a activității elevului pe o perioada mai îndelungată de 
timp poate servi si ca evaluare sumativă. Stimulează exprimarea personala a elevilor, angajarea lor în 
activități de învățare complexe, originale si creative, evaluarea devenind motivantă pentru elev. În plus, 
portofoliul ca metoda de evaluare înlătura în bună parte tensiunile, stările emoționale negative care însoțesc 
formele tradiționale de evaluare. 

 Autoevaluarea este o metodă prin care se urmărește construirea imaginii de sine a elevului, care 
astfel nu se mai reduce la judecățile de evaluare emise de către profesor, îi ajuta pe elevi sa-si cunoască 
dimensiunile propriei personalități si manifestările comportamentale, având implicații în plan motivațional 
si atitudinal. Îl ajută să conștientizeze progresele și achizițiile, să-și raporteze performanțele la exigențele 
și sarcinile învățării, să-și elaboreze un stil propriu de muncă. Pentru a-și îndeplini rolul, este necesar ca 
elevul să aibă o serie de puncte de referință / criterii în baza cărora să procedeze la autoevaluarea diverselor 
aspecte ale devenirii sale. 

Metodele complementare de evaluare asigura o alternativa la metodele tradiționale, reprezentând 
opțiuni metodologice si instrumentale care îmbogățesc practica evaluării, contribuind eficient la realizarea 
învățării euristice. Ele au meritul de a-i oferi profesorului informații asupra nivelului de pregătire a elevilor 
ce nu pot fi obținute prin metodele tradiționale si pe baza acestora se pot formula aprecieri cu grad ridicat 
de obiectivitate asupra performantelor și progreselor înregistrate de aceștia. Prin intermediul lor se 
evaluează precumpănitor ce știe să facă elevul, cum poate valorifica, aplica în contexte și situații noi 
cunoștințele asimilate, abilitățile, capacitățile de care dispune. 

 Utilizarea lor imprimă un pronunțat caracter interactiv actului de predare-învățare, favorizează 
individualizarea sarcinilor de lucru, valorifica și stimulează întregul potențial creativ al elevilor și creează 
cel mai potrivit cadru pentru exersarea abilităților intelectuale și practic-aplicative ale acestora. 

 
Bibliografie: 
*Cerghit I., 2002, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri, strategii. 

Editura Aramis, București; 
*Cucoș C., 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași; 
*Ionescu Miron, Ioan Radu - Didactica modernă, Editura Dacia, 2001; 
*Manolescu M., 2005, Evaluarea școlara: metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, 

București; 
*Nicola Ioan - Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, 2003; 
*Potolea D. şi Manolescu M., 2005, Teoria și practica evaluării educaționale, MEC; 
*Radu I.T., 2008, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, ELENA ŞORLEI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, RM. VÂLCEA 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Evaluarea 

are rolul de a măsura,şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului de predare- învătare. Reprezintă 
un proces de stabilire a relevanţei şi a valorii demersurilor de predare şi învăţare, a performanţelor şi 
comportamentelor educaţilor, prin raportarea acestora la un sistem de indicatori de performanţă. Este 
integrată organic în procesul de învăţământ.  

Evaluarea este un proces complex de control, verificare, măsurare şi notare a modului de lucru al 
educatorulşui şi al educaţilor, în efortul comun de atingere a obiectivelor educaţionale proiectate şi în 
vederea, luării unor decizii de ameliorare a activităţii didactice.  

Eficienţa procesului de învăţământ e dată de interacţiunea dinamică între predare, învăţare şi evaluare. 
Cele trei forme de evaluare sunt: 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. 

Cadrul didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând metodele şi instrumentele 
de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare (observarea 
sistematică şi directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, proiectul de cercetare, 
portofoliul, studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale). 

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. 

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.  

Probele practice se folosesc la unele discipline specific şi evaluează capacitatea elevilor de a aplica 
în pracftică unele cunoştinţe şi gradul de stăpânire a priceperilor formate.  

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
*Potolea D., Neacşu I., Iucu R. Pânişoară I. O. , Pregătirea Pshihopedagogică, Editura Polirom, 2008. 
*Stoian A. , Evaluarea competenţelor elevilor, Editura Universitară, 2015. 



 

 

STRATEGII DE EVALUARE 
 

PROF. PSIH. ENACHE CATI CAMELIA – C.J.R.A.E. ARGEȘ 
– ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN – PITEȘTI 

 
Sensul termenului „evaluare” are diferite conotații: evaluarea sistemului, evaluarea elevilor, 

profesorilor, etc. 
Evaluarea realizată în interiorul sistemului de învățământ generează anumite informații ce pot crește 

eficiența instruirii. De cele mai multe ori, evaluarea este înțeleasă prin relaționarea la achizițiile elevilor. 
Există însă, și evaluarea profesorilor unde este valorizată și recunoscută competența profesională. 

Este necesar să se identifice obiectul evaluării, de aceea majoritatea evaluatorilor recunosc că nu constituie 
evaluare o simplă colectă de date. 

În vederea conceperii si aplicării adecvate în activitățile școlare, este important să ținem cont de:  
- evaluarea nu numai a elevilor, dar și a conținutului, metodelor, obiectivelor, etc 
- Alți indicatori precum personalitatea elevilor, atitudine, etc 
- Diversificarea tehnicilor de evaluare și adaptarea la situații didactice concrete 
- Centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive și nesancționarea în permanență a celor negative 
- Stabilirea unui raport optim între evaluarea prin note și evaluarea prin calificative 
- Transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare, 

interevaluare și evaluare concretă 
Există mai multe funcții ale evaluării prin raportarea la diferite criterii. De pildă, după sistemul de 

referință un examen poate dobândi mai multe funcții plecând de la intențiile diverse ale:  
- Profesorilor – controlul achizițiilor școlare 
- Elevilor – de a lua cunoștință de reușitele și progresele lor 
- Părinților – informarea despre direcțiile de dezvoltare a copiilor 
- Directorul școlii – de a controla profesorii 
- Societății – de a se informa asupra modificărilor apărute în cerințele tinerei generații 
Actul educativ prin mecanismele sale operaționale – măsurarea și aprecierea – furnizează informații 

cantitative și calitative despre activitatea de instruire, realizată conform obiectivelor. 
Tehnicile folosite pot să urmărească măsurarea rezultatelor elevilor la început (evaluare inițială), 

evaluarea formativă / continuă, realizează pe parcursul procesului de învățământ și are caracter permanent 
și evaluarea sumativă realizată la sfârșit și se bazează pe cumularea mai multor măsurători, aprecieri, decizii 
parțiale și finale. Dintre acestea, o importanță deosebită trebuie acordată evaluării inițiale care permite atât 
profesorului cât și elevului să-și formeze o reprezentare cât mai corectă posibil asupra situației existente și 
asupra cerințelor cărora urmează să le răspundă având atât funcție diagnostică (nivelul cunoștințelor) cât și 
funcție prognostică (condiții probabile ale desfășurării noului program). 

Toate aceste tipuri de evaluare implică formarea unor judecăți de valoare pentru caracterizarea 
nivelului calitativ atins în procesul de învățare și pot constitui repere în activitatea viitoare de instruire și 
de învățare. 

 
BIBLIOGRAFIE  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ENACHE GEORGETA 
GPP STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA 

 
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. 
Rezultatele evaluării iniţiale ne asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile , pentru 
elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea 
acestor mijloace, metode , tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază, 
necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar. 

Importanța evaluării: 
• Pentru copil: informațiile dobândite prin procesul de observare și evaluare și utilizate în 

conceperea și ameliorarea demersului didactic contribuie la asigurarea unei creșteri sănătoase 
• Pentru educatoare : identifică modul cum s-a adaptat copilul la mediul grădiniței, îl orientează și 

îl spijină în activitatea de învățare. 
• Pentru părinte: cunoaște progresul pe care-l face copilul în raport cu el însuși, învață să-l 

valorizeze, să comunice și să relaționeze mai bine cu el. 
 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. 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. Evaluarea iniţială are ca avantaje reprezentarea cât mai exactă a situaţiei 
existente ( potenţialul de învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a 
formula cerinţele următoare, planificarea demersului 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 și nu-şi propune şi nici nu 
poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al preşcolarului.  

 
Bibliografie: 
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SCOPUL EVALUARII: 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.  

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE 
Comportamente masurabile 
• Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale 
• Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic 
• Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral 
• Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – 

citire 
Tema si mijlocul de realizare 
• Iedul cu trei capre – povestea educatoarei 
• Cine stie-o poezie ? – convorbire 
Itemi 
I1 – Recunoaşte poveştile; (2 p) 
I2 – Povesteşte pe scurt momentul prezentat în imagine a poveştii preferate şi coloreaz-o! (2 p) 
I3 – Recită poeziile cu intonaţie; (2 p) 
I4 – Memorează versurile. (2 p) 
I5 - Ascultă şi descifrează mesajul textului. (2 p) 

CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 
DOMENIUL STIINTA – CUNOASTEREA MEDIULUI 
Comportamente masurabile 
• Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii 

pentru investigarea lui; 
• Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător; 
• Denumeşte şi deosebeşte momentele zilei; 
• Specifică utilitatea unor obiecte de uz casnic, personal  
Tema si mijlocul de realizare 
• Cu ce ma joc ? – convorbire 
• Ce este si cum vorbeste ? – joc didactic, onomatopee 
Itemi 



 

 

I1 - Denumeşte jucariile din sala de grupa; (2 p) 

I2 - Descrie obiectele; (2 p) 

I3 - Denumeste pasarile si animalele din imagini; (2 p) 

I4 - Precizeaza cel putin 2 onomatopee; (2 p) 

I5 - Precizează utilitatea a cel puţin trei obiecte. (2 p) 

CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 
DOMENIUL STIINTE – MATEMATICA 
Comportamente masurabile 
• Operaţii intelectuale pre – matematice ; 
• Capacitatea de a opera cu obiecte diferite in functie de anumite cerinte; 
Tema si mijlocul de realizare 
• Ne jucam cu jucariile mari si mici – sortare de obiecte 
• Grupeaza cum iti spun – exercitii cu material individual 
Itemi 

I1 – Recunoaştele obiectele care i se ofera; (2 p ) 

I2 – Grupează elementele după formă, mărime şi culoare; (2 p ) 

I3 – Recunoaşte multimile formate; (2 p ) 

I4 – Deosebesc obiectele ; (2 p ) 

I5 – Rezolvă corect cel putin 2 sarcini; (2 p ) 

CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 
DOMENIUL OM SI SOCIETATE – EDUCATIE PT SOCIETATE 
Comportamente masurabile 
• Cunoaşte şi aplică reguli de igienă; 
• Se conformează regulilor grupului în jocuri sau activităţi comune; 
• Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate. 
• Recunoaşte băiatul sau fetiţa; 
• Recunoaşterea acţiunilor interzise unui copil şi consecinţele acestora. 
Tema si mijlocul de realizare 
• Pe mine ma cheama ? (joc exercitiu) 
• Asa da, asa nu ! (joc didactic) 
Itemi 

I1 - Cunoaşte şi aplică reguli de igienă; (2 p) 

I2 - Se conformează regulilor grupului în jocuri sau activităţi comune; (2 p) 

I3 - Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate. (2 p) 



 

 

I4 - Recunoaşte băiatul sau fetiţa; (2 p) 

I5 - Recunoaşterea acţiunilor interzise unui copil şi consecinţele acestora. (2 p) 

CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 
DOMENIUL OM SI SOCIETATE – ACTIVITATE PRACTICA 
Comportamente masurabile 
• Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
• Deprinderi practic – gospodăreşti;   
• Lipeşte diferite forme pe suprafeţe; 
• Duce la bun început lucrarea începută; 
• Recunoaşte şi acţionează corect cu materialele puse la dispoziţie. 
Tema si mijlocul de realizare 
• Copac de toamna– frunze, lipire 
• Baloane colorate - lipire 
Itemi 
I1– Întinde pasta de lipit pe frunzele din hârtie glasată, formand frunzele pomului; (2p) 
I2 – Aplică baloane prin lipire, pe o suprafaşă dată; 
I3 – Lipeşte respectând ordinea, elementele date pentru realizarea temei; 
I4– Ajută la punerea şi strângerea materialului distributiv; 
 I5 - Finalizează lucrarea conform cerinţelor; 
 
CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 
 
DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV – EDUCATIE MUZICALA 
Comportamente masurabile 
• Ascultă şi interpretează cântece simple; 
• Cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu / sau acompaniaţi de educatoare; 
• Capacitatea de exprimare prin muzică 
Tema si mijlocul de realizare 
• Ploaia si vantul – joc muzical  
• Canta cocoselul – auditie  
Itemi  
I1 – Ascultă cu atenţie cântecele; (2 p ) 
I2 – Canta singur sau în grup si cu ajutorul educatoarei; (2 p ) 
I3 – Interpretează fără ajutor din partea educatoarei, cântecul nou invatat; (2 p ) 
I4 – Cântă respectând întocmai linia melodică; (2 p ) 
I5 – Execută mişcările sugerate de text şi regulile grupului. (2 p ) 
CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 
 
DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV – EDUCATIE PLASTICA 
Comportamente masurabile  
• Deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi, desene, modelaje; 
• Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme – obiecte din mediul 

înconjurător 
• Capacitatea de exprimare prin desen/pictura; 



 

 

Tema si mijlocul de realizare  
• Colorez ce-mi place ! – pictura 
• Ne jucam cu degetul – dactilopictura , frunze de toamna 
Itemi 
I1 – Realizează lucrarea respectând poziţia corectă a corpului şi utilizând adecvat instrumentele de 

lucru; (2 p ) 
I2 – Recunoaşte şi denumeşte culorile de bază; (2 p ) 
I3 – Aplică culorile cu pensula şi realizează tema; (2 p ) 
I4 – Alege o lucrare preferata si motiveaza alegerea facuta; (2 p ) 
I5 – Trasează cu siguranţă linii, puncte şi pete de culoare pentru redarea unei teme plastice. (2 p ) 
CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4 p 

  



 

 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC 
Comportamente masurabile 
• Deprinderi motrice de bază şi aplicativ utilitare; 
• Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite; 
Tema si mijlocul de realizare 
• Papusa face gimnastica – ansamblu de exercitii 
• Frunze saltarete – joc de miscare 
 
Itemi  
I1 – Execută împreună cu educatoarea exerciţii de încălzire pentru diferite segmente ale corpului; (2 

p) 
I2 – Merge pe loc şi se opreşte la semnal; (2 p) 
I3 – Aleargă spre steguleţele indicate; (2 p) 
I4 – Schimbă la comandă direcţia de alergare. (2 p) 
I5 – Respectă comenzile date. (2 p) 
 
CA.  - 8-10 p 
CD.  - 5-7 p 
CNS. - 2-4  
 

NR 
CRT 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE DLC DŞ DOS DEC DPM  

CM AM AP EPS EM EP 

1 BĂNCESCU MOISE 
FLORIN CONSTANTIN CNS CNS - CNS  CNS CNS CNS 

2 BUDUNESCU CARINA 
VALENTINA CD CD CNS CNS CD CNS  CD CNS 

3 BUNDĂ ALEXIA IOANA CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

4 BURTESCU ROBERTA 
IOANA CD CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

5 CAVAL AMIR IOAN CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

6 COSTESCU CLARISA 
IOANA CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

7 CRISTACHE PATRICK 
IONUT CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

8 DUMITRAȘCU LUCIAN 
FLORINEL ADELIN CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

9 DUMITRU AYAN 
GABRIEL CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

10 FLOREA LUIZA 
STEFANIA CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

11 GEREA CARINA MARIA CD CNS CNS CNS CNS CNS CD CNS 

12 ILIESCU RARES 
ANDREI CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

13 MATEI IVASCU RAISA 
GEORGIANA CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

14 MIHAI DAVID ANDREI CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

15 MIHĂILESCU NICOLA 
ANDREAS CNS CD CD CD CD CD CD CD 

16 MOȚOI MARIA 
ANASTASIA - - - - - - - - 



 

 

17 NICOLAE DELIA 
MARIA CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

18 PAVEL MARIA ERIKA CD CNS CNS CNS CNS CNS CD CNS 
19 PETRE KARIA MARIA CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

20 POPESCU PATRIK 
MIHAI CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

21 RADA RAYSA 
STEFANIA CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

22 RUSU INGRID 
GABRIELA CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

23 SACEANU IONUT 
SILVIU CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

24 SERBAN MIHAI 
ALEXANDRU CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

25 TACHE MIHAI  CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

26 TĂNASE TUDOR 
ANDREI CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

27 ȚIȚIRIGĂ ERICA IOANA CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

28 VĂRZESCU VLADIMIR 
ALEXANDRU CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

29 VOICA ANA - - - - - - - - 

30 ZAMFIR ANASTASIA 
ELENA CD CNS CNS CNS CNS CNS CNS CNS 

 
Legenda: 
CA – comportament atins; 
CD – comportament in dezvoltare; 
CNS – comportament care necista sprijin; 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de activitate Nr. 
copii 
evaluati 

Comportament 
atins 
CA 

Comportament 
în dezvoltare 
CD 

Comportament 
care necesita 
sprijin 
CNS 

1 DLC –Educarea limbajului 28 0 15 13 
2 DS –Activitate matematică 28 0 0 28 
3 DS –Cunoaşterea mediului 28 0 0 28 
4 DOS – Educaţie pentru 

societate 
28 0 0 28 

5 DOS –Activitate practică 28 0 0 28 
6 DEC – Activitate artistico-

plastică 
28 0 3 25 

7 DEC – Educaţie muzicală 28 0 0 28 
8 DPM – Educaţie fizică 28 0 0 28 

CONCLUZII SI MASURI AMELIORATIVE 
1. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 
Copiii au abilitati de comunicare specifice copiilor de 2-3 ani: expresivitate, formulare corecta a 

propozitiilor, memorie reproductiva a textelor si recunoscut cadrul natual al anotimpului precum si 
personajele/actiunile lor in povestile si poeziile solicitate. O mare parte dintre copii recita expresiv, clar, 
corect. 



 

 

Unii copii au dificultati de pronuntie, dificultati in exprimare si cativa sunt neatentie la rezolvarea 
sarcinilor de lucru. Pentru acestia, educatoarea va planifica activitati care sasolicite cat mai mult limbajul 
si pronuntia si, de asemenea, se va avea in vederea permanenta corectare si incurajare a copiilor 

2. DOMENIUL ȘTIINȚE  
O mare parte dintre prescolari au formate reprezentari clare despre corpul uman, fenomene specifice 

ficarui anotimp sarbatori, imbracaminte specifica sezonului, jucuri si sporturi de sezon. 
Notiunile si reprezentarile de timp, spatiu, anotimp sunt mai putin clare datorita lipsei de experienta 

specifice varstei (ex. Anotimpuri, fenomene, zilele saptamanii, lunile anului, momentele zilei apropiate) . 
Sunt copii care au tendinta sa abandoneze sau sa nu finalizeze sarcinile de lucru. 

De asemenea, prescolarii nu utilizeaza un limbaj matematic adecvat si au nesiguranta in exprimare 
sau in recunoasterea, fapte datorate tot lipsei de experienta specifica varstei. 

In activitatile ce vor urma, voi avea in vedere dezvoltarea atentiei. distributivitatea atentiei, 
indemanarea, rabdarea si perseverenta, prin activitati specifice. 

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: 
Aproape totii copiii au reprezentari despre corpul uman si rolul partilor corpului; o mare parte dintre 

copii sunt extrovertiti si vorbesc cu usurinta despre ei, iar cativa copii au tendinta de a fi introvertiti, si pot 
vorbi despre ei cu ajutorul adultului (punandu-le intrebari ajutatoare). 

 Pentru ca nu se continua si acasa in aceeasi maniera eleganta folosirea formulelor de politete, copiii 
nu mai sunt familiarizati cu formulele de politete: te rog as dori…” ,“multumesc…”, si se urmareste 
ameliorarea acestui lucru prin activitati specifice prin care sa se corecteze aceste aspecte. Majoritatea inca 
nu reusesc sa isi poata controla volumul vocii si vorbesc tare si zgomotos; O mica parte dintre copiii au 
reprezentari despre modificarea materialelor si tehnicile de manualitate: mototolire, pliere, lipire; 

Se va avea in vedere corectarea acestor aspecte si familiarizarea copiiilor cu poziţia corecta a corpului 
fată de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie. 

4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: 
Putini copii au formate reprezentari clare despre utilizarea corecta a instrumentelor si tehnicilor 

picturii, desenului, modelajului. 
Foarte putini prescolari au format spiritul de observatie concret-situativ si actional-practic specific 

activitatilor artistico-plastice. Pentru imbunatatirea acestor aspecte, prescolarii vor fi implicati in cat mai 
multe activitati artistico-plastice care sa vizeze exersarea aspectelor la care copiii nu exceleaza. 

Copiii utilizeaza un limbaj specific picturii, modelajului, desenului, dar sunt si prescolari care 
manifesta nesiguranta in utilizarea tehnicii desenului. Acest lucru se poate datora si muschilor mici ai 
mainii, nedezvoltati inca si ritmului lent de lucru. 

O parte mica dintre copii interpreteaza corect cantecele (linie melodica, text, ritm) si recunosc şi 
reproduc fragmente din cântece ascultate (inerpretate de alti colegi); 

Toti copiii cânta în grup şi recunosc după glas colegii de grupă; 
5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC: 
Toti copiii au formate deprinderi motrice de baza specifice copiilor de 3-4 ani in jocuri sportive, 

intreceri, concursuri; copii executa corect acţiunile motrice învăţate, participa la jocurile de grup (echipa) 
si executa exerciţii de mers, alergare şi săritură, păstrând poziţia corectă; 

Exista, totusi, si copii au un ritm mai lent si greoi in miscari, copii au probleme in a percepe 
componentele spaţio – temporale pentru ca nu s-au obisnuit cu acest gen de activitati, aspecte ce vor fi 
corectate si imbunatatite in activitatile ce vor urma. 

Pe mai departe, planificarea anuala și săptămânala se va intocmi ținând cont de concluziile evaluării, 
de particularitatile de varsta si individuale ale copiilor din grupa. 

 Se vor avea in vedere mai ales urmatoarele aspecte: 
 stimularea comunicarii verbale prin largirea sferei de reprezentari in plan literar specific: basme, 

povestiri, fabule, ghicitori, poezii; 
 crearea de texte literare (povesti si povestiri cu inceput dat sau create de copii (grup de copii), 

rime, poezioare cu rime; 
 corectarea exprimarii si expresivitatii verbale prin activitati specifice; 



 

 

 aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fisa (aplauze, afisarea 
lucrarilor corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrarilor de catre altii copii si 
autocorectare; 

 neacceptarea comportamentelor negative. 
 observari spontane pentru a antrena toti analizatorii si de a percepe notiuni complexe de timp, 

cauza, spatiu (constante in timp); 
 aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fisa (aplauze, afisarea 

lucrarilor corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrarilor de catre altii copii si 
autocorectare; 

 ascultarea si prezentarea celorlalti a unor idei, intamplari traite sau imaginate mai ales in etapa 
ADP (intalnirea de dimineata);  

 participarea tuturor copiilor la lucrari si activitati de grup/ in perechi cu valente casnice sau 
artistice; 

 determinarea prin activitati si jocuri a unor reguli de comportare civilizata: comunicare in grup si 
ascultare celuilalt ( nu au rabdare sa se asculte unii pe ceilalti); 

 largirea sferei de reprezentari despre tehnici si instrumente necesare picturii, modelajului, 
desenului (materiale naturale, lut, uleiuri sau acuarele acrilice, dimensiuni-lucrari colective), stimulare 
senzoriala, actiuni si activitati cu valente practice; 

 observari spontane pentru a antrena toti analizatorii si de a percepe linii, forme, nuante, notiuni 
complexe plastice (simbolul plastice); 

 amenajarea unor expozitii cu lucrarile copiilor; 
 dezvoltarea psihomotrica a copiilor si mai ales excutari motrice dupa indrumari verbale; 
 stimulare psihomotrica, actiuni si activitati cu valente practice participare la intreceri si concursuri 

dar si educarea unor trasaturi comportamentale: vointa, perseverenta, rigoare, disciplina; 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
INSTITUTOR ENE GINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HELIADE RĂDULESCU ” URZICENi 
 
 Evaluarea în învățământul preunivestar stă la baza modelării școlarului, a direcționării acestuia spre 

atingerea scopurilor propuse și este mai mult decât o acțiune sau un procedeu, este o operație complexă, un 
tot unitar fromat din intervenții,acțiuni, atitudini,stări afective ce 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.  

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. 

 Metode de evaluare: 
a) Metode clasice: probe orale,scrise,practice; 
b) Instrumente/tehnici de evaluare: testul, chestionarul; 
c) Metode auxiliare: observații, dezbateri, convorbiri, autoevaluări 
d)  Metode alternative: portofolii, lucrări aplicative, rezolvarea unor sarcini în grupuri, utilizarea 

evaluării asistate de calculator. 
 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  

 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.  

 
Bibliogarfie: 
Cerghit,I. Metode de învățământ, Iași, Editura Polirom, 2006 
Cucoș, C.Pedagogie, Iași, Edtura Polirom, 2000 
 
 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 
 

ENESCU MIRELA PETRONELA 
 
’’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) 
 
 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 în învățământul preșcolar are drept scop măsurarea și aprecierea cunoștinșelor, priceperilor 
și deprinderilor cu care copilașii întră în mediul grădiniței(grupa mica). În același timp evaluarea inițială 
urmărește și aspectele formative ale muncii cadrului 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. 

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. 

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 

 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”. 

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. Metoda de evaluare orală este una din cele mai 
răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin întrebări / răspunsuri. 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 visual. Conversaţia de verificare este puternic structurată, intenţia de verificare 
fiind evidentă. Acest tip de conversaţie îl putem întâlni în cadrul unei activităţi, la etapa de reactualizare a 
structurilor dobândite anterior. 

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. Probele sunt adaptate 
şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele 
propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare. Această metodă se realizează printr-o mare varietate 
de forme, în funcţie de specificul domeniului evaluat. 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 ( 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 ( softurile Piticlic sau 
alte programe educaţionale). 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ENESCU SIMONA-VALENTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,LORIN SĂLĂGEANˮ 
 
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. 

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 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. 

 
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. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ - NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROFESOR ÎNV. PRIMAR ENGHEŞ MARIA - GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” DEJ 
 
Evaluarea este un proces didactic complex ce este integrat structural şi funcţional în activitatea 

instructiv – educativă. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o 
componentă a procesului de învățământ.  

Ca şi activitate, evaluarea, 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 teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare şi anume: evaluarea 

iniţială, evaluarea continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau finală. Acestea se află într-o relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea iniţială 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 şi aprecierea nivelului iniţial de pregătire al elevilor sunt 
denumite teste predictive. 

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 unei 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 ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de:  
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- tratarea diferențiată a elevilor,; 
-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 realizează două funcţii importante în concordanţă cu fenomenele care o fac 

necesară în activitatea didactică şi anume: 
Funcţia diagnostică urmăreşte cunoaşterea măsurii în care educabilii stăpânesc cunoştinţele şi deţin 

capacităţile necesare implicării lor într-un nou program cu şanse de reuşită. În acest mod pot fi identificate: 
lacunele pe care aceştia le au în pregătire; principalele concepte pe care elevii le stăpânesc şi cu ajutorul 
cărora vor putea asimila noile conţinuturi; capacităţile şi abilităţile formate; posibilităţile colectivului de 
elevi şi a fiecărui elev în parte de a lucra independent; deficienţele şi dificultăţile ce apar în învăţare. 

Obiectul evaluării iniţiale îl reprezintă acele cunoştinţe şi capacităţi care constituie puncte de plecare 
pentru asimilarea unor noi conţinuturi şi formarea unor competenţe noi. 

Funcţia prognostică care îi arată cadrului didactic condiţiile probabile ale desfăşurării noului 
program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Evaluarea iniţială are astfel rolul major, un rol activ în 
derularea proiectului pedagogic curricular construit de cadrul didactic. Plecând de la diagnoza stabilită, 
acesta va interveni pentru selecţionarea, realizarea şi dezvoltarea corecta a: 

• obiectivelor programului următor (viitoarea lecţie, capitol etc ); 



 

 

• continuţurilor 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. 
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. 

 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”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• I.T.Radu , ,,Evaluarea în procesul didactic” , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 2000;  
• Ioan Neacşu, Adrian Stoica ,Ghid general de evaluare şi examinare , Editura Didactică si 

Pedagogică, Bucureşti,1998; 
• Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Gheorghe Tomşa (coordonator), C.N.I. Coressi S.A., 

Bucureşti, 2005 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ERMIL EVA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TILEAGD 
 
Pentru profesori, evaluarea reprezintă o parte importantă în procesul de învățământ, alături de predare 

și de învățare. Scopul evaluării este de a identifica și măsura obiectivele atinse și de a eficientiza procesul 
instructiv-educativ.  

De-a lungul timpului, conceptul de evaluare a suferit numeroase modificări. 
Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective în 

următoarele direcții: 
 evaluarea inițială se aplică la începutul semestrului, anului școlar sau ciclului de învățământ. Are 

atât funcție diagnostică cât și prognostică.  
 Evaluarea sumativă se realizează la sfârșitul semestrului, anului școlar sau ciclului de 

învățământ. Ea are fucție de ierarhizare și de certificare ( recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor 
de Evaluare Națională); 

 Evaluarea formativă are funcție de reglare și se poate face în orice moment al lecției.  
Evaluarea inițială este foarte importantă deoarece prin intermediul ei putem afla la ce nivel sunt 

copiii și ce probleme există dacă există.  
Evaluarea formativă ne ajută la fiecare oră, dacă informația predată a fost și înțeleasă.  
Evaluarea sumativă , manifestată prin teze, teste de progres, atestă nivelul la care a ajuns clasa și 

ajută la consolidarea finală a informației predate.  
Metodele de evaluare sunt modalități prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. 
METODE DE EVALUARE 
Există trei tipuri principale de metode de evaluare , numite și metode tradiționale de evaluare : 

probe orale, probe practiceși probe scrise. Sunt numite metode tradiționale datorită consacrării lor în timp 
ca fiind cele mai des folosite.  

Metoda de evaluare orală este cea mai răspândită metodă. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului între profesor-elev, care presupune o discuție liberă. Ea se poate realiza 
printr-un interviu, redarea unui conținut, printr-o conversație. Evaluarea orală are loc printr-o serie de 
întrebări legate de tema lecției sau diferite exerciții de analiză a unei imagini.  

Alte avantaje ale evaluării orale sunt: 
 Claritatea pe moment a erorilor sau a neînțelegerilor apărute; 
 Oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare. 
Metoda de evaluare scrisă include diferite forme:referat, test, teză, eseu, portofoliu, etc. Unul din 

principalele avantaje ale evaluării scrise este faptul că permite posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală.  

Avantaje ale evaluării scrise: 
 Acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul conținutului evaluat; 
 Grad înalt de obiectivitate, 
 Nivel de stres mai scăzut pentru elevii emotivi. 
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: 
 Veriifică comtetențele create de utilizarea corectă și eficientă a instrumentelor, 
 Evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice. 
Metodele complementare de evaluare sunt: proiectul, portofoliul, chestionarul, fișa de evaluare. 
Proiectul este o metodă mai amplă care presupune formularea temei de către profesor și explicarea 

sarcinilor precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, adună date 
și aplică tehnicile sugerate de profesor. După finalizarea proiectului are loc prezentarea acestuia. Această 



 

 

metodă stimulează creativitatea elevului care poate face dovada capacității de a investiga un subiect dat, de 
a formula o concluzie, folosind metode și thnici diferite. 

Portofoliul poate conține notițele din clasă, compuneri, fișe de lucru, lucrări practice. Portofoliul 
poate fi un instrument de evaluare cât și un instrument de autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut.  

Oricum ar fi, tradițională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenționale sau nu, 
evaluarea reprezintă un moment în cadrul învățării la fel de important ca și predarea.  

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente și pot fi folosite în diferite scopuri și pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie să diversifice evaluarea și să o concentreze pe obiectivele de 
la clasă. Abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesați iar rezultatele vor fi mai 
productive. 



 

 

SCOPUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR MATEMATICĂ ERMIL LIDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD 

 
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; 
- 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 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. 

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. 

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 înainte 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. 

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. 

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. 

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 și 
aprecierea acestora împreună cu copiii. Rezultatele evaluării 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 integrării active în activitățile din învățământul 
preșcolar. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR EVA FELICIA 
LICEUL TEORETIC ,,VASIEL ALECSANDRI” SĂBĂOANI, NEAMȚ 

 
Evaluarea inițială la Comunicare în limba română se înscrie în rândul acțiunilor complexe desfășurate 

în activitatea școlară. Ea presupune un ansamblu de operații mintale, acționale, intelectuale, atitudini și 
afecte.  

Evaluarea inițială pleacă de la scopul acesteia și perspectiva deciziei de evaluat. Concomitent se 
stabilesc competențele, obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate. Se aleg metodele de evaluare cele 
mai adecvate țintei noastre după care se realizează activitatea propriu-zisă de evaluare inițială. Tot în 
punctul de plecare se prevăd și în ce fel se vor prelucra datele obținute, criteriile pe pe baza cărora se vor 
face aprecierile și notarea și nu în ultimul rând se stabilește și modalitatea de valorificare a informațiilor. 
Judecățile de valoare vor fi cantitative, dar și calitative, realizându-se cuantificarea dar și aprecierea 
fenomenului studiat. Scopul determinat al evaluării inițiale este acela de a realize previziuni ale acțiunilor 
următoare, a ritmului, obiectivelor, strategiilor de lucru. 

Evaluarea inițială este un demers foarte important realizat la începutul unui program de instruire și 
educare. Acesta cuprinde o paletă foarte largă dacă se face referire la dimensiunea acestuia: începutul unui 
ciclu de învățământ, unui an școlar, semestru, unitate tematică, dar chiar și a unei lecții curente. Se pornește 
de la prezumția că elevii sunt eterogeni în ceea ce privește competențele formate, cunoștințele accumulate, 
abilitățile formate. Se impune cu necesitate o anticipare a procesului de formare, elevii încadrându-se într-
un anumit stadiu al procesului de învățare. Cunoscând nivelul pregătirii elevilor, a nevoilor lor de formare 
se pot crea premisele necesare debutului procesului nou de formare, de învățare. 

La Comunicare în limba română evaluarea inițială constituie o condiție importantă, hotărâtoare pentru 
reușita procesului de învățare și formarea competențelor specific și implicit a celor generale desprinse din 
programa școlară. La clasa a II-a de exemplu, se urmăresc elemente ce constituie punctul de plecare în 
formarea de competențe precum: identificarea semnificației unui mesaj oral desprins din texte pe teme 
accesibile, identificarea unor informații variate dintr-un text audiat, identificarea sunetelor și silabelor în 
cuvinte și a cuvintelor în enunțuri clare, exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în context 
de comunicare cunoscute, formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare, transmiterea 
unor informații prin intermediul unor mesaje, enunțuri înlănțuite logic, participarea cu interes la dialoguri, 
tot în diverse situații de comunicare, exprimarea expresivă a propriilor idei în context familiar, dar și dacă 
manifestă interes și încredere în sine, modul cum citește mesaje scrise, întâlnite în mediu cunoscut, dacă 
identifică mesajul unui text narativ, dacă identifică semnificația unor simboluri, cum și dacă exprimă 
interesul pentru lectura unor cărți adecvate vârstei. Se evaluează totodată cum scrie elevul mesaje în diverse 
situații de comunicare, cum redactează mesaje simple, dacă respect convențiile de bază, cum își exprimă 
ideile, sentimentele, părerile prin intermediul limbajelor convenționale.  

Evaluarea inițială îndeplinește funcțiile sale bine cunoscute: diagnostică și prognostică. Prima vizează 
în ce măsură subiecții evaluați stăpânesc cunoștințele și posedă competențele necesare integrării lor într-un 
amplu proces de învățare, de formare pe o nouă treaptă. Interesează în mod deosebit premisele, pre-reguis, 
cunoașterea potențialului de învățare, a premiselor cognitive și atitudinale. Evaluarea inițială poate da 
măsura în care se impune o activitate de tip remedial pentru a asigura succesul unei etape ulterioare. Prin 
funcția sa prognostică, profesorul primește informații utile în ceea ce privește anticiparea demersului 
ulterior. 

Evaluarea inițială are un efcct pozitiv asupra activității cadrului didactic dacă acesta este un bun 
observator și știe cum să-și planifice judicios această activitate și cum să interpreteze datele obținute. Ea 
este ,,indisociabilă unui demers didactic riguros”, eficient, menit să asigure formarea cu succes a 
competențelor elevilor. 

 
Bibliografie:  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. FAGHIURA FLORINA 
 ŞCOALA GIMN. ,,NICOLAE IORGA”, FOCŞANI, JUD. VRANCEA 

 
 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.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. 

 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 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 dar şi dezavantaje:oferă atât 
cadrului didactic 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,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. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
* 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 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
 PROF. FĂINIȘI IULIA-MIHAELA , 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 
 DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
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. 

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


 

 

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. 
 



 

 
 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. IOANA-RALUCA FARCALĂU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTANI, BIHOR 

 
În procesul didactic, evaluarea este o componentă importantă alături de predare și învățare. Formele 

de evaluare utilizate în învățământul preuniversitar sunt: evaluarea inițială (predictivă), evaluarea continuă 
(formativă), evaluarea sumativă (cumulativă). 

Evaluarea inițială se aplică la începutul unui ciclu de învățământ, unui an școlar sau unui semestru. 
Acest tip de evaluare îndeplinește două funcții: funcția prognostică și funcția diagnostică. Funcția 
prognostică se referă la anticiparea performanțelor viitoare ale elevilor, având în vedere rezultatele 
înregistrate. Această funcție urmărește organizarea și planificarea secvețelor didactice următoare. Funcția 
diagnostică „permite nu numai constatarea stării de fapt a unei situații, ci sunt analizați și făcuți cunoscuți 
factorii care conduc la obținerea anumitor rezultate de către elevi, în vederea ameliorării sau restructurării 
demersului pedagogic.”39 

Evaluarea inițială are rolul de a propune repere pedagogice, didactice și metodologice fundamentale. 
În acest caz nu vorbim de o evaluare care duce la remediere și la reglare cognitivă, ci de o evaluare care 
oferă o viziune globală și clară asupra realității clasei (nevoile elevilor, lipsuri, potențialități) și care 
direcționează alegerile didactice inițiale (elaborarea proiectelor didactice, definirea conținutului). 

În evaluarea inițială rolul profesorului este de a identifica nivelul achizițiilor anterioare ale elevilor, 
cunoștințele pe care aceștia le dețin. 

Dacă ne raportăm la învățământul gimnazial, evaluarea inițială are un rol important în desfășurarea 
activităților didactice viitoare. Un instrument util de verificare a noțiunilor asimilate de elevi până în această 
etapă îl contituie testul docimologic. Elaborarea testului docimologic presupune parcurgerea următoarelor 
etape: stabilirea scopului probei, selectarea conținuturilor și a obiectivelor corespunzătoare vizate în testul 
propus spre aplicare, formularea itemilor, stabilirea unei grile de corectare, incluzând răspunsurile corecte, 
respectiv elaborarea baremului de corectare ce presupune notarea itemilor cu un punctaj corespunzător40. 
Pentru întocmirea itemilor evaluării inițiale, profesorul va trebui să aibă în vedere programa școlară pentru 
clasele primare, în funcție de materia la care se aplică testul inițial. Astfel, pentru întocmirea evaluării 
inițiale la începutul clasei a V-a, profesorul trebuie să parcurgă programa școlară pentru clasa a IV-a, (la 
materiile studiate și în învățământul primar) urmărind cu mare atenție capacitățile pe care elevii trebuie să 
le aibă la acel moment.  

Evaluarea inițială nu are drept scop notarea și ierarhizarea elevilor. Acest fapt îi determină pe elevi 
să conștientizeze că învățarea nu se desfășoară doar pentru a primi o notă, ci din dorința de a ști, de a 
cunoaște. Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 

Prin urmare, 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 învățăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități 
indispensabile unui nou parcurs.”41 

 
Bibliografie 
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40 Idem, p. 146-147.  
41 Ioan Cerghit, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Ed. Polirom, Iași, 2008, p. 368. 



 

 
 

IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

FARCAŞ FLORENTINA-PROF. ÎNV. PREŞCOLAR 
 
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. Operația de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice. 

Funcţiile evaluării preşcolarului - Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii 
dependente de anumite intenţii.. Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona 
procesul educativ. Raportat la derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu 
structurat de activităţi de formare, se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative 
(constatativă, diagnostică, prognostică), respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, 
decizională, informaţională). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 
• culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
• controlul asupra activităţii desfăşurate 
• stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) 
• anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
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. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Strategii de evaluare în grădiniţă 
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 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 formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Evaluarea formativă are implicaţii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a 
copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele 
evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, 
ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea unor trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare 
conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este 
însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile 
celui educat. 



 

 
 

Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor care nu obţin 
performanţe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită în învăţare. 

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 învăţare sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Constatările 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. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 
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DEFINIREA ȘI ANALIZA CONCEPTULUI DE EVALUARE 
 

PROF. MUSTEȚA ADINA/ PROF. FARCAȘ MIHAELA 
GRĂDINIȚA P.P. ”PALATUL FERMECAT” REȘIȚA 

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, 6 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 elevilor, - 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.  

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. 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.  

În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi 7 dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de muncă independentă.  

Sintetizând aceste note definitorii, prof. 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)  

În concluzie, evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul 
care le-a produs. 

Evaluarea include trei operaţii principale: Măsurarea Aprecierea Decizia. 
 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.  

 În concluzie, procesele evaluative susţin şi stimulează activitatea de predare –învăţare, evaluarea 
fiind concepută ca o cale de perfecţionare continuă a activităţii formativ – educative desfăşurată în grădiniţă. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, UN INDICATOR CE PERMITE AJUSTAREA 
STRATEGIILOR DE PREDARE 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR FARCAȘ RODICA MIOARA 

COLEGIUL NAȚIONAL „ONISIFOR GHIBU” ORADEA 
 
Evaluarea reprezintă un instrument care sprijină profesorii în luarea deciziilor în procesul de predare-

învățare. Nu poate exista act educațional care să nu implice direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, 
procese evaluative și autoevaluative. 

Evaluarea inițială se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor și este un indicator care 
permite ajustarea strategiilor de predare. Are funcție atât diagnostică, cât și prognostică. Se efectuează la 
începutul unui program de instruire (ciclu de învățământ, an școlar, semestru, unitate de învățare). 

 Ioan Cerghit scrie că evaluarea inițială „este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de 
pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învățări.” 

Ausubel preciza faptul 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.” Evaluarea este importantă, 
știut fiind faptul că „este mai ușor să previi decât să vindeci.” 

Profesorii trebuie să-i determine pe elevi să fie receptivi, să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor, 
fiind convinși că ceea ce concluzionează în urma evaluării reprezintă premise pentru progresele ulterioare. 
Datele obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva 
adecvării acestuia la posibilitățile reale ale elevilor.  

În funcție de diagnoză, profesorul va stabili și realiza obiectivele programului următor, conținuturile 
necesare, modurile și formele optime de organizare a activității, va utiliza metode și mijloace eficiente. 
Elevul, la rândul său, va reține și conștientiza elementele cu rol de întărire, de confirmare a procedeelor de 
învățare eficientă. Ritmul de învățare al elevilor nu este același, de aceea elevul trebuie să fie îndrumat în 
funcție de ritmul propriu de învățare. Printr-un plan individualizat de învățare se dorește ca fiecare elev să 
aibă performanțe maxime raportate la caracteristicile sale intelectuale, afective și emoționale. 

Reacțiile emoționale ale elevului față de aprecieri au un important rol informativ pentru profesor. Ele 
pot fi indicatoare prin care aceștia pot să cunoască nivelul de aspirație al elevului, măsura în care el acceptă 
sau respinge aprecierea făcută. Totodată, aceste reacții pot fi un indicator al greșelilor educative și un factor 
care influențează atitudinea elevului față de învățătură, profesori, școală. 

Folosirea metodelor, a procedeelor de către profesor, în activitatea la clasă, trebuie să fie determinată 
de realizarea unei învățări active, participative, elevul aflându-se în centrul tuturor acțiunilor. Metoda de 
evaluare reprezintă ,,calea de acțiune comună profesor-elevi care conduce la punerea în aplicare a oricărui 
demers evaluativ, în vederea colectării informațiilor privind procesul și produsul învățării, prelucrării și 
valorificării lor în diverse scopuri.”  

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. 

Cadrul didactic trebuie să stăpânească o varietate de metode și instrumente de evaluare, pe care le va 
aplica în funcție de particularitățile clasei de elevi, de obiectivele evaluării, de specificul conținuturilor 
supuse aprecierii. Pentru evaluarea inițială, mai frecvent aplicate sunt probele orale, scrise și practice. 
Constatările efectuate prin aceste mijloace sunt confruntate și completate cu cele realizate prin observarea 
sistematică a activității și a comportamentului elevilor, ce oferă evaluatorului informații privind 
performanțele elevilor din perspectiva capacității lor de acțiune și de relaționare, a competențelor și 
abilităților de care dispun.  

Rezultatele obținute la probele de evaluare dobândesc o semnificație evidentă numai în condițiile unei 
aprecieri corecte, bazată pe raportarea lor la criterii clar precizate. Pot fi folosite diverse moduri de expresie 
a aprecierilor. Ele sunt simboluri utilizate pentru evaluarea rezultatelor constatate, îndeplinind prin aceasta 
mai multe funcții: exprimă aprecierea rezultatelor măsurate; contribuie la cultivarea motivației elevilor față 
de învățătură; oferă elevilor repere de autoapreciere a rezultatelor și le cultivă capacitatea de autoevaluare.  



 

 
 

E. Păun scrie că “prin evaluare se urmărește gradul de realizare a unei activități în raport cu ceea ce 
ne-am propus inițial. Este o comparare a planului cu rezultatul, în scopul de a realiza corecturi, reorientări 
sau restructurări totale sau parțiale ale sistemului evaluat.” Evaluarea inițială este indispensabilă 
construcției unui demers didactic riguros și eficace. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, FARCAŞ VIORICA ADINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE, COM. VÂRFURILE, JUD. ARAD 
 
’’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 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. 

 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. 

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).  

 Ea 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.  



 

 
 

 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..  

 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 
 

PROF. FARCASIU OTILIA 
 
Evaluarea este « sf [At: ENC. ROM. I, 514 / Pl: ~uări / E: evalua + -re] 1 Apreciere a unei valori (în 

bani). 2 Apreciere în unități de măsură corespunzătoare a valorii unei mărimi. 3 (D. lucrări, teste etc.) Notare 
» ; « acțiunea de a evalua și rezultatul ei; socoteală, calcul; apreciere, prețuire. [Pr.: -lu-a-] – V. evalua » 
(DEX).  

Evaluarea este un subiect important în ceea ce priveşte educaţia. Diversele schimbǎri de concepţii 
sociale, politice, economice, etc., evoluţiile în domeniul ştiinţelor socioumane duc la transformǎri în planul 
evaluǎrii. Teoria şi practica pedagogicǎ propun multe variante ale evaluǎrii şcolare.  

Experiena pedagogicǎ a dus la diverse metode şi tehnici de evaluare. Evaluarea poate fi iniţialǎ, 
sumativǎ şi finalǎ şi de asemenea poate fi oralǎ, scrisǎ sau practicǎ. Elevul poate fi verificat prin observarea 
curentǎ, chestionare, examinare oralǎ, probe scrise, grafice sau practice. În activitatea la clasǎ profesorul 
obsevǎ intervenţiile elevului în timpul orei, modul de realizare al temei, manifestǎrile de neatenţie, greşelile, 
etc. Observaţia curentǎ este importantǎ atât în reuşita unei lecţii cât şi în reuşita elevului. 

Verificarea scrisǎ poate fi sub forma unei lucrǎri de control sau a unei lucrǎri semestriale (tezele). 
Prima urmǎreşte verificarea cunoştinţelor din lecţia de zi, iar a doua acoperǎ o mare parte a materiei 
predate..  

O alta metodǎ de evaluare este portofoliul, acesta fiind format din mai multe activitǎţi ale elevului şi 
urmǎreşte implicarea acestuia în crearea, colectarea şi selectarea produselor vizate. Portofoliul are o valoare 
instructivǎ, o valenţǎ evaluativǎ deoarece elevii învaţǎ despre ei în acest proces de întocmire a portofoliului 
şi despre produsele propriei învǎţǎri. Se evalueazǎ: fiecare element în parte, nivelul de competenţǎ al 
elevului, progresul realizat. Se urmǎreşte ca acesta sǎ aibǎ un numǎr mic de piese, sǎ fie asimilat şi precizat 
scopul portofoliului şi reflecţiile personale. În general aici se urmǎreşte competenţa de scris, de exemplu 
prin realizarea unei reviste în care sǎ scrie elevii.  

Evaluarea se face în timp şi se urmǎreşte o evaluare obiectivǎ.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. FĂTU GABRIELA MONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE VOICULESCU" COMUNA PÂRSCOV, 
JUD. BUZĂU 

 
Una dintre componentele procesului de învățământ, alături de predare și de învățare, o reprezintă 

evaluarea. 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 operațiilor de 
măsurare-apreciere-decizie în activitatea educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de timp și în 
sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice. 

Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi și al fiecărui elev în 
parte. 

Funcțiile specifice pe care le indeplinește strategia de evaluare inițială sunt: funcția diagnostică și 
funcția prognostică. 

* funcția diagnostică, "vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stapânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reusită într-un nou program " ( I.T. Radu). În felul acesta pot 
fi identificate : 

- nivelul asimilării cunoștințelor la un moment dat ( început de an școlar, început de semestru, început 
de capitol/unitate de învățare etc.); 

- lacunele pe care le are elevul 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 de bază pe care le deține elevul la un moment dat și care constituie baza unor conținuturi 

noi; 
-posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev, ținând seama de capacitatea se 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, 

permițând anticiparea rezultatelor. Aceasta presupune rigurozitate, raționalitate, dar și flexibilitate în 
alegerea obiectivelor, conținuturilor, metodelor, strategiilor și resurselor pentru îndeplinirea acestora. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele așteptate, este nevoie de o permanentă 
colaborare între factorii educaționali, dascăl – elev. 

Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoștințe, 
competențe și abilități, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa următoare, 
" este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de premise 
favorabile unei noi învățări" ( Ioan Cerghit). 

 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 nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în şcoală. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȘĂMÂNTUL PREȘCOLAR:  
FEHER ILDIKO-GABRIELA 

GRĂDINIȘA CU P.P. ”LICURICI”-CLUJ-NAPOCA 
 
 Evaluarea nu este o acțiune specific doar fenomenului educațional. Activitățile umane în general, 

indifferent de caracterul lor, comport de regulă și o component evaluativă. 
’’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)  
 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.  

 Funcţiile evaluării preşcolarului  
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat 

la derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională).  

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează:  
 • culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite • controlul 

asupra activităţii desfăşurate  
 • stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă  
• descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual)  
• anticiparea, proiectarea , organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire  
Formele evaluării 
Prin prisma momentului de timp când se realizează evaluare, facem diferența între evaluarea inițială, 

continua și finală/sumativă. 
Strategia evaluativă inițială, care permite educatoarei stabilirea cu suficientă exactitate, la începutul 

etapei de instruire, a nivelului de pregătire al preșcolarilor, își dovedește utilitatea din două puncta de 
vedere: în primul rând, oferă prilejul identificării din start a lacunelor existente în pregătirea preșcolarilor 
și a măsurilor care permit eliminarea acestora, și în al doilea rând, se constituie ca punct de reper esențial 
pentru asigurarea obiectivității și pertinenței acțiunilor evaluative ulterioare.  

Evalurea inițială este necesară ca etapă în aplicarea unor metode didactice specific învățământului 
preșcolar. Astfel, actualul curriculum pentru învățământul preșcolar recomandă ca la debutul fiecărui 
proiect să se stabilească inventarul de probleme: Ce știm? Ce nu știm și vrem să aflăm? 

Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției- stabilirea coordonatelor 
esențiale ale activității viitoare, selectarea obiectivelor, alegera strategiilor adecvate, a ritmului de 
parcurgere a conținuturilor, stabilirea efectelor probabile ale acestor varabile 



 

 
 

Ceea ce interesează la evaluarea inițială nu este atât aprecierea performanțelor globale ale copiilor, 
nici ierarhizarea lor, ci cunoașterea potențialului de îmvățare, a premiselor cognitive și atitudinale 
(capacități, inerese, motivații) necesare parcurgerii cu success a activităților de învățare ce urmează. 

Printre avantajele evaluării inițiale: oferă educatoarei și preșcolarului o reprezentare a situației 
existente și posibilatea formulării cerințelor următoare; pe baza informațiilor evalării inițiale se planifică 
demersal pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. 

În activitatea dsfășurată se recomandă alternarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor tradiționale 
de evaluare cu cele moderne/ alternatve/ complementare. Se poate face atât prin probe scrise cât și prin 
probe orale. 

Strategia evaluativă continuă/formativă se realizează pe parcursul secvențelor de instruire și are drept 
obiectiv monitorizarea sistematică a progresului școlar al preșcolarilor. 

Strategia evaluativă finală/sumativă este pusă în joc la sfârșitul unui stadiu de instruire și urmărește 
constatarea eficienței acțiunii instructive-educative întreprinse în acest interval de timp în ansamblul său.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII LA PREȘCOLARI 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC 
PROF. ÎNV. PREȘC. FEIER MARIANA 

 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea unor decizii 

de reglare, ameliorarea și perfecționarea activității preșcolarului. Fiind punctul final urmând o succesiune 
de evenimente prin: stabilirea scopurilor a comportamentelor dezirabile, prin proiectarea și executarea 
programului, prin măsurarea rezultatelor, evaluarea reprezintă finalitățile educatiei. Procesul nu este 
încheiat aici, deoarece, pe baza evaluării va fi reluat într-un mod mai adecvat nevoilor de educație și 
posibilitățile de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei legături, a unui feed-back între etapa 
parcursă și a conexiuni inverse în ceea se urmează. 

 Evaluarea trebuie concepută ca o cale de perfecționare nu ca și un control al cunoștințelor sau ca 
mijloc de măsuare obiectivă, presupune o strategie globală a formării. Evaluare constituie un act integrat al 
activității pedagogice nu este o etapă suprapusă procesului de învățare.  

 În grădiniță putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în instituție și evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, prin completarea datelor în fișa psiho-pedagogică ce conține profil de 
personalitate, inventar de cunoștințe, interese și posibilități de învățare, pentru a se recomanda înscrierea la 
școală. 

 Pentru fiecare etapă educativă, educatoarea preia unele din obiectivele din programă, le adaptează 
particularităților de vârstă ale copiilor și situațiilor de învățare, le ordonează liniar și ierarhic pentru a le 
înscrie în logica didactică. 

 În faza ulterioară urmând procesul de învățare, educatoarea va recurge la metode și instrumente ce 
presupun culegere de date, care conduc la rezultate cantitative care vor fi prelucrate apoi calitativ, prin 
raportare la obiectivele propuse și stabilite. 

 Evaluara la grădiniţă are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor dobândite de copii în cadrul procesului educational și în acelaşi timp, urmăreşte şi aspectele 
formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a modalităţilor 
de transmitere ale acestora. 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor 
dobândite, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului 
didactic.  

 Prezentarea obiectivelor și criteriilor de apreciere a realizării acestora îl ajută pe preșcolar să preia 
unele criterii de apreciere. Este util și necesar să verbalizeze aceste criterii. Se folosesc calificative în limbaj 
comun (foarte bine, bine), stimulente materiale sau simbolice pentru recompensare sau sancționare, cu grija 
de a da o tentă optimistă evaluării, care se face în raport cu rezultatele anterioare, cu ale celorlalți copii din 
grup, nu doar cu obiectivele propuse. 

 Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ-educativ, cu finalități de 
prespectivă ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare 
cu alți factori (familie, școală, media, societate), evaluarea este fragmentară, incompletă, unele rezultate 
apărând mai târziu, în școală sau la finele ei. Formarea unor deprinderi de activitate intelectuală, conducerea 
operațiilor gândirii de la concret spre abstract, logic, rațional și manifestarea deprinderilor și abilităților în 
comportamentul copiilor nu se pot evidenția decât după perioade mari de timp, în perspectivă. 

 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 și practic, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face 
oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, iar educatorea 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. 

 
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; 
* Cucoș, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 
 



 

 
 

* 
 

DR. MARIA CARMEN FEKETE, 
CLUJ-NAPOCA, LICEUL T. VICTOR-BABEȘ 

 
TEMA: Repere de evaluare a calității predării prin interpretarea strategiile de coping 

comportamental la profesori și prin interpretarea atitudinii față de cadrele didactice și interesului 
anterior la elevi 

 
ARGUMENT 
Acest studiu își propune să examineze atitudinea, interesul anterior la elevi și strategiile de coping 

comportamental la profesori ca instrumente pentru măsurarea calității predării. Analizele încrucișate pe mai 
multe niveluri vor evidenția efecte ale afectivității la elevi atât la momentele măsurării, cât și efecte ale 
interesului anterior asupra disciplinei, măsurate la începutul cursului. În societatea postmodernă, atitudinea 
față de cadrele didactice pare să aibă o părtinire substanțială în evaluările calității predării de către elevi. În 
schimb, interesul anterior față de disciplină pare să introducă o părtinire slabă. Având în vedere că strategiile 
de coping comportamental nu au nicio relație conceptuală cu calitatea predării, aceste constatări indică o 
valabilitate compromisă a evaluărilor calității predării de către elevi. Fiecare specialist care lucrează cu 
evaluările elevilor a cunoscut, probabil, cel puțin un cadru didactic care s-a îndoit de validitatea evaluărilor 
asupra calitații predării ale elevilor. Îndoielile acestor profesori sunt la fel de vechi ca CEAC-urile și există 
numeroase cercetări pe această temă (Barr, 1943; Marsh & Roche, 1997; Olivares, 2003; Spooren, Brockx, 
& Mortelmans, 2013; Stalnaker & Remmers, 1928; Staufenbiel, Seppelfricke, & Rickers, 2016). În acest 
studiu, vom examina două potențiale amenințări la adresa validității CEAC -urilor, și anume: măsura în care 
elevii își percep profesorii ca fiind plăcuți și amploarea interesului subiectului la elevi înainte de a urma o 
disciplină. Probabilitatea percepută și interesul prealabil al subiectului nu au legătură conceptuală cu 
calitatea predării și, prin urmare, pot fi considerate amenințări la validitatea măsurătorilor acestei 
construcții. Extinzând cercetările anterioare cu privire la rolul probabilității și interesul prealabil al 
subiectului în CEAC -uri, vom folosi un design cu doi timpi de măsurare (la începutul fiecărei discipline și 
concomitent cu evaluarea disciplinei) pentru a deconecta cauzalitatea care stă la baza acestor construcții.  

OBIECTIVUL MAJOR AL PROIECTULUI  
Studierea corelaţiei dintre strategiile de coping comportamental la profesori (exprimate prin Acțiune 

asertivă, Relaționare socială, Căutarea suportului social, Acțiune prudentă, Acțiune instinctivă, Evitare, 
Acțiune indirectă, Acțiune antisocială, Acțiune agresivă) şi datele statisticile legate examinarea atitudinii 
și interesului anterior al elevilor.  

1. ATITUDINEA ELEVILOR ȘI CALITATEA PREDĂRII 
Prima interpretare sugerată și de Delucchi, (Delucchi, 2000) consideră atitudinea elevilor ca o 

componentă a calității predării. Operaționalizarea atiudinii utilizate de Marks (2000) ilustrează această 
dimensiune care combina trei elemente pentru a forma factorul care îmi place / îmi displace. Pentru factorul 
„îmi place”: (1) „Îmi place profesorul ca persoană”, (2) „Profesorul pare să aibă o preocupare egală pentru 
toți elevii” și (3) „Profesorul a fost în mod activ de ajutor atunci când elevii au avut dificultăți”. Pentru 
factorul „îmi displace” pot fi combinate următoarele 3 elemente: (1) „Nu îmi place profesorul ca persoană”, 
(2) „Profesorul nu pare să aibă o preocupare egală pentru toți elevii” și (3) „Profesorul nu a fost, în mod 
activ, de ajutor atunci când elevii au avut dificultăți”, pot fi considerate ca indicatori ai calității predării ca 
parte a dimensiunii sociale, deoarece prezintă acțiunile unui profesor care poate reprezenta un exemplu de 
predare de calitate. De exemplu, cadrele didactice ale căror instrucțiuni sunt experimentate ca motivatoare 
de către elevi (Frymier, 1994) ar putea fi, de asemenea, percepute ca fiind „îmi place”. 

2. INTERESUL SUBIECTULUI ANTERIOR șI CALITATEA PREDĂRII 
O altă dimensiune este interesul prealabil al elevului. Această dimensiune poate fi înțelesă ca fiind 

interesul inițial al elevului pentru o disciplină. Un element care evaluează interesul subiectului anterior a 
fost inclusă în studii ca (de exemplu, 1928; Staufenbiel, 2000, Mortelmans, & Denekens, 2007), deoarece 
cercetătorii au împărtășit ipoteza conform căreia în cazul studenților care sunt inițial mai interesați de 
subiectul unui curs sunt mai motivați (Marsh, 1982) și, prin urmare, va fi mai ușor de predat (Skinner și 



 

 
 

Belmont, 1993) decât elevii care nu sunt interesați de acea disciplină. Predarea mai ușoară are ca rezultat 
probabil o experiență de predare mai fluentă și mai antrenantă. De exemplu, interesul prealabil al 
subiectului poate facilita o predare eficientă și, prin urmare, poate fi legat de unele dimensiuni ale calității 
predării (de exemplu, Marsh menționează ca exemplu învățarea / valoarea). Pentru studiul de față, acest 
argument implică ca dispoziția personală a elevilor să influențeze în mod corect anumite părți ale calității 
predării (de exemplu, învățarea și valoarea). Prin urmare, ar trebui să aibă un efect al comportamentului 
(Acțiune asertivă, Relaționare socială, Căutarea suportului social, Acțiune prudentă, Acțiune instinctivă, 
Evitare, Acțiune indirectă, Acțiune antisocială, Acțiune agresivă) sau ca o măsură a calității predării. 

3. IPOTEZELE DE CERCETARE 
Analiza noastră se va baza pe trei ipoteze de cercetare. 
Ipoteza 1. În primul rând, vom examina asocierea dintre cele două dimensiuni atitudinea față de 

cadrele didactice și interesul prealabil pe care elevii individuali le atribuie unui profesor. Analiza cantitativă 
ar arăta că dacă o relație ar avea loc doar între performanța profesorului și atitudine, acest model ar sprijini 
argumentul potrivit căruia atitudinea față de cadrele didactice se suprapune conceptual cu anumite aspecte 
ale calității predării.  

Ipoteza 2. În al doilea rând, ne-ar interesa puterea efectului de interes anterior al subiectului asupra 
calității predării. Efectele semnificative vor fi interpretate prin examinarea modificărilor în cadrul 
componentelor de varianță ale profesorului, disciplinei și elevului cauzate de includerea interesului anterior 
al subiectului ca predictor în model.  

Ipoteza 3. În al treilea rând, am putea analiza strategiile de coping comportamental la profesori. Un 
rezultat posibil este faptul că atitudinea față de cadrele didactice și interesul prealabil al subiectului măsurate 
în momentul evaluării prezintă efecte semnificative asupra strategiilor de coping comportamental, dar nu 
au un efect atunci când sunt măsurate la începutul cursului. În acest scenariu, strategiile de coping 
comportamental ar putea fi influențate de evenimente în timpul anului școlar. Un alt rezultat posibil este 
faptul că atitudinea față de cadrele didactice și interesul prealabil al subiectului măsurate la începutul 
cursului prezintă efecte semnificative asupra strategiilor de coping comportamental.  

4. INSTRUMENTE 
Chestionar multidimensional SACS (Scala de abordare strategică a coping-ului), (exprimate prin 

Acțiune asertivă, Relaționare socială, Căutarea suportului social, Acțiune prudentă, Acțiune instinctivă, 
Evitare, Acțiune indirectă, Acțiune antisocială, Acțiune agresivă), pentru a identifica strategiile de coping 
comportamental în context social, pe care profesorii le folosesc după ce au trăit anumite evenimente sau 
situații negative. 

Chestionarul de autoraprt pentru elevi cu cele două dimensiuni: atitudine și interesul anterior 
 5. PROCEDURĂ 
Elevii vor evalua la începutul cursului (în primele 10 minute ale primei ore din semestrul I, interesul 

lor prealabil în materie, cât de mult le-au plăcut profesorii lor și familiaritatea cu profesorii lor de la cursurile 
anterioare. după o săptămână de la începutul semestrului după începerea studierii disciplinei, (săptămâna 
1), după zece săptămâni (săptămâna 10) și, în final, la sfârșitul semestrului și în același timp, de asemenea, 
vor fi evaluate comoprtamentele. 

6. VARIABILELE PREDICTIVE 
6.1. Atitudinea  
Elevii vor evalua probabilitatea profesorului cu: „Cât de plăcut îl găsiți pe profesor?” Evaluările 

variază de la 1 (deloc probabil) la 5 (foarte probabil). Variabila va fi măsurată la începutul anului școlar 
(Atitudinea față de cadrele didactice A1) și la momentul evaluării (Atitudinea față de cadrele didactice A2).  

6.2. Interesul anterior al elevilor 
Elevii vor evalua interesul lor anterior cu disciplina „Care este (a fost) nivelul tău de interes pentru 

disciplină (înainte de începerea disciplinei)?” Evaluările sunt de la 1 (foarte scăzut) la 5 (foarte mare). 
Această variabilă va fi măsurată la începutul cursului (interes anterior subiect IA1) și la momentul evaluării 
(interes anterior subiect IA2).  

7. REZULTATE  
Studii anterioare care au urmat deja un design similar (Clayson și Sheffet, 2006; Howard și Schmeck, 

1979) au măsurat motivația, similară cu interesul subiectului anterior și au găsit o corelație semnificativă (r 



 

 
 

= 0,61) între motivația pre-curs și evaluarea retrospectivă a motivației pre-curs a cursurilor individuale. E 
va evalua dimensiunea atitudinea față de cadrele didactice față de cadrele didactice la începutul cursului 
(săptămâna 0), după o săptămână (săptămâna 1), după zece săptămâni (săptămâna 10) și în final la sfârșitul 
cursului. Din păcate, atitudinea față de cadrele didactice măsurate la începutul unui curs ar putea fi 
influențată de familiaritatea elevilor cu profesorul, mai ales atunci când elevii au participat deja la cursuri 
predate de același profesor. Luați în considerare, de exemplu, patru studenți care au cunoscut un profesor 
timp de douăzeci de minute, timp de două ore, un semestru șI un an școlar. În mod clar, informațiile pe care 
se bazează ratingul lor la dimensiunea atitudine față de cadrele didactice vor diferi între acești patru studenți. 
Evaluarea primului elev în ceea ce privește probabilitatea profesorului se va baza pe o primă impresie 
(Friedman, Riggio și Casella, 1988) care nu poate fi legată de calitatea predării. Cu toate acestea, ceilalți 
trei studenți au un stoc mai larg de experiențe (inclusiv experiența cu cursurile oferite de profesor) pentru 
a judeca atitudinea față de profesor. Astfel, familiaritatea este o importantă covarianță care trebuie luată în 
considerare pentru a determina efectul de părtinire a afectivității.  
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FUNCȚIA PREDICTIVĂ A EVALUĂRII INIȚIALE 
 

P.I.P. FERENȚ EMILIA-IOZEFINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”- PLOIEȘTI, PRAHOVA 

 
Procesul didactic este un sistem complex având trei componente majore: predare-învățare-evaluare, 

componente cu funcții definitorii în formarea și dezvoltarea personalității elevului: instrumentală, 
informativă și formativ-educativă.  

Prin evaluare se măsoară activitatea elevului și a cadrului didactic, se constată performanțele la care 
au ajuns elevii, dacă strategiile, metodele și procedeele abordate sunt eficiente.  

Pe baza celor constatate, cadrul didactic are posibilitatea să-și perfecționeze metodologia instruirii, 
să stimuleze învățarea participativă, să-și perfecționeze metodele și tehnicile de evaluare în vedera reducerii 
insuccesului școlar. 

Având în vedere modul de integrare al verificării și evaluării procesului de învățare, distingem trei 
modalități importane:  

1. Evaluare inițială 
2. Evaluare sumativă  
3. Evaluare formativă 
Evaluarea ințială sau predictivă, este făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la 

începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar 
al unei lecţii), inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Ea constituie una dintre 
premisele conceperii programului de instruire școlar. 

Performanțele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea 
lor generală de învățare.  

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul 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 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. 

Metodele utilizate în realizarea evaluării inițiale cu rol predictiv se aleg sau se elaborează în funcție 
de obiectivele concrete urmărite și în raport cu particularitățile elevilor.  

Instrumentele de lucru folosite sunt testele de aptitudini, teste docimologice (de cunoaștere), 
chestionare, analiza produselor activității, hărți conceptuale. 

Rezultatele obținute prin astfel de teste și chestionare oferă primele informații referitoare la 
capacitatea elevilor de învățare, a nivelului de pregătire de la care pornesc și a gradului în care stăpânesc 
cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutul etapei care urmează. 

Astfel de teste realizează un diagnostic al pregătirii elevilor îndeplinind o funcție predictivă. 
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MODALITĂŢI ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

PROF. DOCHIA FIAT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 TIMIȘOARA 

STRUCTURĂ: GRĂDINIȚA P.P. NR. 3 
JUD. TIMIȘ 

 
 Copilãria este perioada cea mai bogatã în experienåe de învãåare, pe care se clãdeæte ulterioara 

evoluție ca adult. Teoriile psihanalitice pun accent pe caracterul distinct al copilãriei, ca stadiu de dezvoltare 
și pe importanța acestei perioade în înțelegerea ființei biologice, sociale, emoționale și raționale (Freud, 
Erickson).. Copilul este un individ unic care crește și se dezvoltã în ritmuri diferite și interacțiunile sociale 
îi conturează dezvoltarea emoționalãș cognitivã. Copiii își construiesc propria modalitate de înțelegere a 
lumii. 

 Ei învațã interaționând cu adulții, cu copiii și mediul înconjurãtor, corelând noile experiențe cu ceea 
ce deja au înțeles. Adulții trebuie să ofere materiale, sprijin, ghidarea copilului, pentru a asigura 
valorificarea oportunitãților de învãåare.  

 Reforma învăţământului presupune o nouă relaţie a educatorului cu copilul. 
În fiecare moment considerat oportun educatoarea, pentru fiecare copil în parte, reflectă nivelul 

acestuia la un anumit moment și sprijină urmărirea progresului copilului, raportat la aplicarea 
curriculumului, precum și urmărirea progresului copilului în diferitele momente ale dezvoltării acestuia, 
pentru a putea adapta metodele de intervenție.  

Procesul de evaluare trebuie adaptat la faptul că învăţământul preşcolar nu face din transmiterea şi 
acumularea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, ci se foloseşte de acestea pentru a uşura şi 
optimiza procesul integrării copilului în mediul social şi pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea 
potenţialului nativ al copilului. 

Evaluarea propriu-zisă înseamnă formularea aprecierilor în urma interpretării rezultatelor instruirii în 
raport cu obiectivele şi conţinutul predat. 

Copilul realizează obiectivele învăţării când este bine îndrumat şi stimulat, dar şi când îi este 
controlată în mod sistematic activitatea, urmărindu-se mai cu seamă modul de înţelegere a sarcinilor, 
tehnicilor folosite, stadiul la care s-a ajuns, concretizat în rezultatele obţinute. 

Din punct de vedere al demersului evoluativ, întotdeauna am avut o atitudine pozitivă faţă de 
activităţile creative ale copiilor, manifestând multă înţelegere şi o atitudine de încurajare, evidenţiind 
reuşitele personale. 

În spiritul acestor idei am încercat depistarea şi educarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor prin 
povestiri, versuri, ghicitori cu tematică diversă ( anotimpuri, animale, protecţia mediului, oraşul în care 
trăiesc, etc. ), înregistrând rezultatele muncii lor intr-un set de cărticele de citit şi colorat sub genericul " 
Cărticica mea dintâi" . Copiii au creat o diversitate de desene care au fost apoi descrise cu ajutorul anumitor 
ghicitori create de ei sau auzite la fraţii mai mari. 

Pentru a evalua cunostinţele referitoare la anumite teme am sugerat copiilor să creeze albume cu 
imagini decupate, să realizeze lucrări colective, machete, tablouri, cu materiale din natură sau sintetice, 
dândule posibilitatea să-şi foloseascp imaginaţia în realizarea temei, motivându-şi mai apoi acţiunea. 

Din volumul mare de lucrări am analizat şi selectat împreună cu copiii pe cele mai reuşite, care mai 
apoi au fost expuse. Lucrările respinse au fost însoţite de îndrumări, recomandări şi încurajări. Cele mai 
reprezentative în acest sens au fost: "Albumul toamnei", "Tabloul iernii", "Din lumea animalelor", 
"Obiceiuri şi tradiţii româneşti", "Parcul zoo", "Ograda bunicilor", "Tablou de primăvară", etc. 

Deoarece copiii învaţă cel mai bine prin explorare activă şi interacţiune cu adulţii, cu alţi copii şi cu 
diverse materiale, am desfăşurat activităţi în care copii au fost participanţi activi, ei înşîşî modificând şi 
transformând activitatea în funcţie de stimulările şi interesele ce se dezvoltă în timpul jocului pe planuri 
diferite: fizic, social- emoţional, cognitiv, limbaj. Cunoscând faptul că toţi copiii au nevoie să 
experimenteze obiecte şi întâmplări reale înaite de a putea înţelege simbolurile abstracte am asigurat 
matriale care sunt concrete, reale şi relevante pentru viaţa copilului şi asigură multe posibilităţi de joc. 



 

 
 

În acest sens am trezit interesul copiilor iniţiind o serie de activităţi care să le arate " cum se petrec 
anumite fenomene", "cum se misca anumite lucruri din mediul apropiat lor", "cum se folosec sau la ce 
folosesc anumite obiecte". În cadrul acestor activităţi am apelat la beţişoare, pietre, sâmburi, obiecte aparent 
fără importanţă, aflată în mediul apropiat al copilului. 

În cadrul activităţilor matematice am iniţiat jocul: "Să învăţam cu ajutorul beţişoarelor !", astfel: 
Sortare şi scriere: copiii au sortat beţişoarele în funţie de tipul de provenienţă al acestora (lemn, 

plastic, metal), le-au ordonat după lungime, grosime, culoare. 
Numărare : copiii au format grupe cu un număr dat de beţisoare; iar în cadrul concursurilor pe echipe 

şi-au ţinut scorul cu ajutorul beţişoarelor. 
Măsurare şi cântărire: copiii au apreciat lungimea diferitelor obiecte în raport cu lungimea unui 

beţişor etalon ; au urmărit procesul de creştere al florilor din ghivece; au cântărit şi comparat beţişoarele 
provenite din diferite materiale. 

 Forme : copiii au alcătuit construcţii cu ajutorul brţişoarelor. În cadrul activităţilor de ştiinţă copii 
au experimentat pornind de la beţişoare . 

Identificare : copii au făcut mici colecţii de beţişoare , bucăţi, scoarţă de copac, obiecte de plastic şi 
metal. 

Experimentare : împreună cu copii am propus teme precum: lemnul arde; lemnul pluteşte; metalul se 
incălzeşte; plasticul se topeşte care este mai uşor de tăiat; ce se întâmplă cu copacii; cum se plantează un 
pom, etc. 

Omul-lemnul, plasticul şi metalul: s-au purtat discuţii în grup urmărind următoarele aspecte : cum 
se prelucrează acestea; ce se întâmplă dacă ...; unelte, podoabe, instrumente, arme din ...; avantaje şi 
dezavantaje. 

Artă şi mişcare cu beţişoare : s-au executat lucrări de artă plastică şi activităţi practice folosind 
beţişoare ; s-au folosit beţişoare pentru a acompania diferite bucăţi muzicale. Copiii au dansat liber având 
la dispoziâie beţişoare prin care şi-au accentuat ritmul. Am sugerat copiilor să găsească şi alte modalităţi 
de utilizare a beţişoarelor (mergem în baston, batem toba, aprindem focul, facem frigărui, fluieraş de soc, 
etc.). 

Pentru realizarea acestor activităţi ne-am folosit de polimbări în curtea grădiniţei şi în împrejurimile 
acesteia, de unde am adunat cu uşurinţă materiale utile pentru învăţare în sala de grupă. Ieşirea în natură a 
stimulat curiozitatea copiilor, dândule posibilitatea să-şi împărtăşească păreri, idei, experienţe proprii, să 
examineze liber ceea ce găsesc sau văd în aşa fel încât ulterior am organizat concursuri cu tema: "ce ştim 
şi ce nu ştim despre...", "ce se îmtâmplă dacă...", "ce putem face din...", etc. 

Este important de remarcat faptul că imaginaţia copiilor trebuie doar stimulată şi dirijată şi astfel copii 
vor putea găsi cu uşurinţă soluţii pentru rezolvarea situaţiilor problemă înâlnită în viaţă. 

 Abordările pedagogice centrate pe copii pot să susțină mai eficient dezvoltarea generală a copiilor, 
să ofere sprijin pentru strategiile lor de învățare și să promoveze dezvoltarea lor cognitivă și non-cognitivă, 
printr-o axare mai țintită asupra învățării practice, asupra jocurilor și interacțiunilor sociale. 

 Alegerea, organizarea activităților și a instrumentelor pedagogice fac adesea obiectul unui dialog 
între educatori și copii. 

 Educația timpurie trebuie să ofere un spațiu social, cultural și fizic sigur și primitor, în care copiii să 
beneficieze de o serie de posibilități de a-și dezvolta potențialul. 
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Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 

aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. Evaluarea are ca scop măsurarea și aprecierea 
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educațional. În același timp, 
urmărește și aspectele formative ale muncii profesorului, concretizată în atitudinile și comportamentele 
dobândite de elev prin procesul de învățământ. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor, potențialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea inițială 
se identifică volumul de cunostințe de care dispun elevii, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, 
nivelul dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă premise fundamentale pentru reușita 
viitoarelor activități didactice. 

Metodele utilizate pentru realizarea evaluării predictive se aleg sau se elaborează în funcție de 
obiectivele concrete urmărite, cât și în raport cu particularitățile persoanelor supuse unor asemenea acte. 

Ca metodă folosită în procesul evaluării inițiale este examinarea prin probe scrise. Probele scrise 
îndeplinesc o funcție diagnostică, contribuind la evidențierea aspectelor pozitive sau a lacunelor în învățare, 
oferă profesorului elementele de conținut asupra cărora trebuie să se revină, cât și elevilor care au nevoie 
de muncă suplimentară. Probele scrise au și valoare formativă, deoarece reprezintă un mijloc de 
autoevaluare pentru elevi. 

Avantajele probelor scrise sunt: asigură identitatea temei pentru toți elevii, precum și șansele egale 
pentru apreciere și posibilitatea comparării acestora, oferă posibilitatea verificării unor capacități de analiză, 
de sinteză; față de examinările orale, permit elaborarea unui răspuns mai cuprinzător; timpul scurt în care 
se pot verifica mai mulți elevi deodată. 

Există și dezavantaje ale acestei metode, care vizează verificarea unor anumite teme din programa 
școlară, dar și nepermiterea ajutorării elevilor în formularea răspunsurilor. Itemii folosiți în probele scrise 
se întind de la itemi obiectivi, până la cei subiectivi. 

La orele de limba și literatura română, testele ajută profesorul să depisteze eventualele probleme de 
scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt de asemenea, rapid de 
corectat și de conceput, ceea ce reprezintă un mare avantaj.  

 Eseul este o metodă benefică literaturii și cuprinde două tipuri: eseul liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă posibilitatea elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu tema dată, fără a ține cont de o 
anumită structură sau schemă. Referitor la eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei anumite 
structuri, folositoare pentru organizarea conținutului. 

Strategia reprezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite pe 
termen lung sau mediu. Strategia vizează asigurarea și pregătirea resurselor umane și materiale, probleme 
de planificare și organizare a muncii, de cooperare. Pentru atingerea rezultatelor dorite, atât la nivelul 
instituției de învățământ cât și la nivelul clasei, intră în joc resursele materiale (spații de învățământ, 
materiale didactice), dar și cele umane (profesori, elevi). 

Pentru a stabili o strategie de evaluare în învățământ, trebuie ținut cont de anumite aspecte: când 
evaluezi, sub ce formă, cu ce metode și mijloace, cum valorifici informațiile obținute etc. Strategia de 
evaluare denotă modul de integrare a acțiunii de evaluare în structura de funcționare a activității 
didactice/educative.  

Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la 
verificările tradiționale la evaluarea proceselor și condițiilor de desfășurare a activității didactice, a 
situațiilor de instruire învățare. 
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 În concluzie, scopul evaluării inițiale este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referirea la fiecare 
dintre elevii săi. Evaluarea 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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Evaluarea este o parte componentă a activității didactice desfășurate la clasă sau în afara mediului 

școlar. Scopul evaluării constă în faptul că ne oferă anumite date, informații despre procesul didactic, despre 
modul de asimilare de către elevi al informațiilor și de procesul de perfecționare al activității profesorului. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar având rolul de a diagnostica și identifica 
anumite cunoștințe ale elevilor înaintea parcurgerii materiei. Acest tip de evaluare se realizează oral, scris 
sau practic așa cum este în cazul disciplinei de educație muzicală. În cadrul orelor se realizează o evaluare 
practică ce constă în dobândirea de cunoștințe și deprinderi specifice disciplinei.  

Metodele și procedeele de evaluare pentru educație muzicală pot fi: scrise, orale și cele mai folosite 
sunt cele practice. Probele scrise din cadrul evaluării inițiale au avantajul că urmăresc aspectele teoretice 
ale disciplinei dar un mare dezavantaj pentru că nu le vizează și pe cele ce țin de deprinderile practice și 
însușirii acestora. 

Probele orale se pot îmbina cu probele practice, acestea sunt cele mai eficiente pentru că îmbină atât 
deprinderile teoretice cât și cele practice. Evaluarea prin probe orale și practice pot antrena întreg colectivul 
de elevii, individual, pe grupe mari, mici. 

Evaluarea modernă va trebui să țină cont de reacția elevilor la anumiți stimuli dați de către cadrul 
didactic. În prim planul evaluării activității muzicale vom urmării verificările deprinderilor practice și a 
competențelor speciale muzicale, de receptare, de interpretare, atitudinale. 

În cadrul unui test de evaluare inițială se vor da itemi care să urmărească nivelul elevilor din clasă: 
Competența nr. 1 - Dezvoltarea capacităților interpretative vocale și instrumentale 
Nivel minim: să intoneze solo cântece cu organizări tonale și modale cu mici inserții instrumentale. 
Nivel mediu: să intoneze solo cântece cu organizări tonale și modale, să acompanieze un grup de 

elevi sau să se auto acompanieze cu trei acorduri  
Nivel maxim: să intoneze solo cântece cu organizări tonale modulatorii și modale, să acompanieze 

un grup de elevi. 
Competența nr. 2 - Dezvoltarea capacităților de receptare a muzicii și formarea unei culturii 

muzicale.  
Nivel minim: să identifice, să justifice, să utilizeze corect termenii teoriei generale a muzicii. 
Nivel mediu: să identifice, să justifice asociativ, să utilizeze conceptele din teoria generală a muzicii 

pentru a comenta pertinent oral și în scris o audiție muzicală. 
Nivel maxim: să analizeze, să emită judecăți de valoare proprii, să apeleze la cunoștințe din alte 

discipline pentru a comenta pertinent oral și în scris o audiție muzicală. 
Competența nr. 3 – Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical. 
 Nivel minim: să identifice semnele muzicale într-o melodie scrisă și să intoneze conștient un solfegiu 

de dificultate minimă în gama tonalității Do major (pe arpegiu şi trepte alăturate) și să-l execute 
instrumental.  

 Nivel mediu: să identifice semnele muzicale într-o melodie acompaniată scrisă și să intoneze un 
solfegiu de dificultate minimă în Do major și La minor (pe arpegiu şi trepte alăturate) și să-l execute 
instrumental. 

 Nivel maxim: să identifice, într-o partitură a unei melodii acompaniate scrise, semnele caracteristice 
să intoneze solfegii (fragmente) de dificultate și amploare minimă în cel puțin 2 game majore și 2 minore. 

În concluzie evaluarea inițială la educație muzicală îmbină pe lângă o evaluare scrisă în care urmăresc 
deprinderile teoretice de ritm , melodie, timbru și o evaluare practică ce ne ajută să facem o selecție a vocilor 
elevilor. 
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 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. 

 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 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 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. 

 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). 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 
 

PROF. ITINERANT DE SPRIJIN, FILIP CORNELIA VIORICA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ 
LOCALITATEA: ȘIMLEU SILVANIEI 

JUDEŢUL: SĂLAJ 
 
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: 

3. 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,  

4. 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..  

 
Bibliografie: 
 Alois Gherguţ, Evaluare şi intervenţie psihopedagogică, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
 Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, FILIP DELIA-MARINELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NĂDAB 

 
 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 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 al elevilor, 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. 
 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”. 

 
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 
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Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” semnifică: 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. 

 E bine știut că 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. 

O evaluare 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 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. 

 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. 

Consider evaluarea inițială - evaluarea realizată de învățător la început de an școlar la obiectele de 
bază : română, matematică, științe ca având un rol deosebit de important în dezvoltarea și formarea 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 impun corectarea sau îmbunătățirea. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Evaluarea inițială urmărește: 
- Identificarea nivelului de achiziţii iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
 De regulă se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 

semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 Evaluăm “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 inițială îndeplinește două funcții: funcţia diagnostică și funcţie prognostică.  
Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii ( elevii ) stăpânesc cunoştinţele 

de bază; deprinderile, strategiile cognitive şi posedă capacităţile 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”. 

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. 

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”. 

Există mai multe posibilități de a realize evaluarea inițială. harta conceptuală; investigaţia; 
chestionarul; testele; 

Evaluarea inițială oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate). Pe baza 



 

 

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

 Evaluarea inițială 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. 

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. 

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. 

Personal, acord o mare atenție evaluării inițiale. Mă ajută de a planifica corespunzător demersul 
didactic.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. FILOTE TEODORA 
GR. NR. 1 FÂRŢĂNEŞTI 

 
Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea unor 

decizii de reglare, ameliorare, perfecţionare a activităţii. Privind din punctul de vedere al educatoarei, 
funcţiile evaluării vizează: stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, alegerea 
strategiei adecvate grupei sau indiviziilor din grupă, descoperirea unor lacune, rămâneri în urmă pentru ca 
pe baza lor să elaboreze un program de recuperare, anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea 
ştiinţifică, eficientă, a următoarelor secvenţe de instruire. 

Anul acesta la grupa pe care o conduc am aplicat probele de evaluare initială la începutul anului 
şcolar. Probele au respectat nivelul de vârstă al copiilor fiind accesibile şi atractive prin conţinutul lor. 
Metodele de culegere a datelor pentru evaluare pe care le-am folosit au fost: observaţia, conversaţia, studiul 
produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială. 

 După centralizarea rezultatelor la toate domeniile experenţiale la nivelul grupei 9 copii (36 %) 
manifestă comportament atins, 6 copii (24%) manifestă comportamente în dezvoltare, acest lucru 
datorându-se confuziei, neatenţiei şi a exprimării greoaie, iar 10 copii (40%) au un comportament absent 
deoarece au doar trei ani, sunt primul an la grădiniţă iar acasă părinţii nu s-au ocupat prea mult de aceştia. 

În urma analizei evaluării iniţiale am realizat şi un PIP pentru preşcolarul P.A care nu a trecut 
evaluarea psihosomatică pentru înscrierea la clasa pregătitoare acesta având numeroase lacune. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL 
 

PROF. FIRICEL MARIANA 
 
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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: FIȘTEA FLORINA CAMELIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAVIȚA 
 
Actul educaţional din învăţământul preşcolar cunoaşte, în ultimul timp, o permanentă tendinţă de 

căutare si transformare în mod deosebit, sub aspectul conţinutului, metodologiei şi al strategiilor didactice. 
Într-o societate democratică, învăţământul trebuie să fie deschis, flexibil începând cu cel preşcolar, care 
asigură copiilor condiţiile necesare dezvoltării normale, întrucât ţine seama de ritmul de dezvoltare al 
fiecăruia, de nevoile afective şi de activitatea fundamentală a acestei vârste. 

Se poate spune că din totdeauna activitatea preşcolară a cuprins, alături de acţiuni proprii ei - 
proiectare, anticipare, organizare, conducere, procese de instruire şi educaţie, acţiuni întreprinse cu scopul 
de a constata efectele produse ca şi modul în care s-a desfăţurat activitatea însăşi. 

Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare. Aceasta se întemeiază pe o 
analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile umane în care copilul este implicat. 

Evaluarea din perspectiva relaţiei proces-produs are menirea să furnizeze informaţii necesare reglării 
şi ameliorării activităţii. În primul rând, se impune ca procesele evaluative să fie realizate astfel încât, prin 
obiectivele imediate să se susţină şi să stimuleze, activitatea de predare şi preluare de informaţii de către 
copil formarea lui ca viitor şcolar. Evaluarea nu constituie un scop în sine: nu se limitează la constatarea 
efectului actului didactic, ci vizează operarea unui diagnostic, explicarea condiţiilor şi proceselor care au 
determinat respectivele efecte, relevând aspectele izbutite, dar şi punctele critice ce urmează să fie 
remediate în secvenţele următoare. 

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 reușita 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 a fost 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. 
Evaluarea însuşirii cunoştinţele se realizează mai uşor decât a aptitudinilor, sentimentelor, trăsăturilor 

de voinţă şi caracter.Vârsta copiilor nu permite evaluări cu caracter precis. Evaluarea preşcolarilor este 
destul de dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt. 

 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.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Gabriela Kelemen ,,Pedagogie preşcolară”, Editura Universităţii ,,Aurel Vlaicu” Arad, 2007;  
* Gabriela Kelemen ,,Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, Editura Universităţii ,,Aurel 

Vlaicu” Arad; 
* Gabriela Kelemen, Laurenţiu Leucea ,,Psihologie preşcolară şi Metodica activităţilor din 

grădiniţă”, Editura Universităţii ,,Aurel Vlaicu” Arad, 2010; 
* Anton Ilica, Gabriela Kelemen ,,Metodica activităţilor instructive - educative în grădiniţa de 

copii”, Editura Universităţii ,,Aurel Vlaicu” Arad, 2008; 
* Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu ,,Laborator preşcolar”,ghid metodologic, ediţia a II-a 

revizuită, Editura V&Integral, Bucureşti, 2002 
 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ 
 

FLAMĂ AURELIA VALERIA 
 
 Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. Socrate  
 
 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 

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 INITIALA. Se realizeaza la inceputul uni program de instruire cu scopul de a stabili 

nivelul de pregatire al elevilor, potentialul cu care urmeaza a se integra in activitatea viitoare. 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 stabilite pentru 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 ele elevilor. 

 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. 

 Evaluarea inițială mai este numită și ”răul necesar”. Se realizează la începutul unui program de 
instruire și nu are rol de control ci este diagnostică și stimulantă indicând planul care trebuie urmat în 
procesul de instruire. 



 

 

REFERAT-EVALUAREA INITIALA PUNCT DE PLECARE IN ACTUL 
EDUCATIV 

ANALIZA TESTULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ 
CLASA A VI-A A 

 
PROF. FLOREA CORINA DANIELA 

LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS TIMIȘOARA 
 
Testul de evaluare predictivă conţine 14 itemi, partea I fiind formată din 9 itemi, iar al doilea din 5. 

Itemii utilizaţi sunt obiectivi şi semiobiectivi.Pentru că in clasă 2 elevi au adaptare curriculara acestia au 
primit testul de evaluare format din 4 itemi obiectivi. 

Testul de evaluare a fost administrat unui număr de 9elevi de clasa a VII-a A de la Liceul Teoretic 
IRIS din Timişoara. 

Notele obţinute de elevi sunt trecute în baremul testului. Media clasei este de 6,00. 
După studierea obiectivelor de evaluare s-a constatat că s-au însuşit, după cum urmează: 
1. să efectueze operatii cu numere naturale precum si operatii in care apare ordinea efectuarii 

operatiilor  
2. să resolve ecatii in care apar impartiri la fracţii zecimale finite, în proporţie de 80%; 
3. să aplice notiunile de divizor precum şi criteriile de divizibilitate, în proporţie de 7%; 
4. să redacteze coerent, corect şi complet soluţia unei probleme; să exploreze modalităţi de rezolvare 

eficiente a exerciţiilor propuse, în proporţie de 20%. 
5. să efectueze operatii cu fractii ordinare(adunări,scăderi)in proporţie de100%. 
6. să calculeze aria sau volumul utilizând formulele date ,în proporţie de 30%. 
 În testul aplicat primii 5 itemi au fost rezolvaţi de toţi elevii clasei, datorit atât simplităţii cât şi 

insistenţei profesorului în predarea lui de-a lungul orelor. Probleme a pus itemul11. 
 Din cei 9 elevi ai clasei 6 au luat notă de trecere , 2 elevi au obţinut nota 4 şi umul nota 3, ceea ce 

este un rezultat bun luând în considerare nivelul clasei şi deficienţele elevilor.Din cei 3 elevi care au obţinut 
note sub 5, 2elevi lucrează pe adaptare curriculară. 

 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 %; 
Testul aplicat a fost foarte util în realizarea strategiei de predare la clasă în orele următoare din 

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 ne însuşite.  

 
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, 
pierzânduşi 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 

  



 

 

STATISTICA NOTELOR 
 

NOTA 3 4 5 6 7 8 9 10 
NUMĂR 
LUCRĂRI 

1 2 1 1 2 0 2 0 

PROCENTE 11% 22% 11% 11% 22% 0% 22% 0% 
 
Număr total elevi: 9 

Media clasei: 6(şase0%) 

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

EDUCATOARE : PROF. INV. PREȘCOLAR, FLOREA DANIELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VOINICEL” CĂLĂRAȘI 

 
 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”.42 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. 

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 la43: 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.  

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 
interdisciplinara44” 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. 

 
42 Gh. Tomsa (coordonator),Psihopedagogie prescolara si scolara – Tematica necesara sustinerii examenelor de definitivat si 
gradul II didactic, Bucuresti, 2005, p. 165 
43 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup- ghid metodic, Editura Arves, 
Craiova, p. 271 
44 Ministerul Educatiei si Cercetarii – Revista invatamantul prescolar (3-4/2006), p. 189 



 

 

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. ” 
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VERIFICAREA ȘI EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ - METODE 
TRADIȚIONALE ȘI ALTERNATIVE 

 
PROF. FLOREA EMILIA SIMONA 

GRADINITA CU P.P. ,,TUDOR VLADIMIRESCU,, 
CRAIOVA 

 
În ultimii ani s-au intensificat tot mai mult preocupările pentru căutarea unor metode de verificare și 

evaluare care să conducă la realizarea unor evaluări cât mai obiective, să cuantifice operaționalizarea 
cunoștințelor de care dispun copiii, capacitățile de transfer ale cunoștințelor și ale abilităților lor și să ofere 
posibilitatea de a prevedea cu un grad de probabilitate mai mare rezultatele obținute în urma verificărilor 
efectuate. 

Astfel, a apărut o nouă categorie de metode de verificare și evaluare, deiferită de categoria metodelor 
tradiționale. Este vorba de metodele alternative de verificare și evaluare, care au valențe formative mai 
pronunțate. 

Totuși, deoarece toate metodele de verificare și evaluare prezintă atât avantaje cât și dezavantaje, 
strategiile de evaluare au la bază un sistem de metode combinate astfel încât să valorifice avantajele și să 
înlăture dezavantajele, în vederea obținerii unei evaluări cât mai obiective și mai științifice. 

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

METODE TRADIȚIONALE 
etoda 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. 

Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanțelor care vizează “modificările” 
produse prin învățare, în principal, în domeniul cognitiv, deci cunoștințele acumulate, capacitățile 
intelectuale formate. 

Aceste teste sunt numite și teste docimologice, adică teste examinatorii. Ceea ce este esențial în 
legătură cu aceste probe este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a performanțelor de învățare ale 
copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente și explicite. Testele standardizate au câteva caracteristici 
prin intermediul cărora se deosebesc de alte modalități de evaluare: sunt formate dintr-un grupaj de întrebări 
sau sarcini (în limbaj tehnic, itemi) care acoperă o arie de conținut (o parte a programei), în structura lor 
sunt evitate formulările generale, vagi, nu sunt mijloace curente de verificare ci sunt utilizate mai mult 
pentru verificările periodice, asigură condiții asemănătoare de verificare pentru toți copiii, presupun un 
barem de verificare. 

METODE ALTERNATIVE 
Despre metodele alternative, profesorul Ion T. Radu spune: “Spre deosebire de metodele tradiționale, 

care realizează evaluarea rezultatelor preșcolare obținute pe un timp limitat și, de regulă, cu o arie mai mare 
sau mai mică de conținut, dar oricum definite – metodele alternative de evaluare prezintă cel puțin două 



 

 

caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea în strânsă legătură cu instruirea (învățarea), de multe ori 
concomitent cu aceasta. Pe de altă parte, ele privesc rezultatele obținute pe o perioadă mai îndelungată, care 
vizează formarea unor capacități, dovedirea de competență și mai ales schimbări în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de învățare”. 

Două din aceste metode alternative care se pretează la nivelul preșcolar și se utilizează în mod curent 
de către educatoare, obținându-se rezultate optime sunt portofoliul și observarea sistematică a activității 
și comportamentului copiilor. 

Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a copilului preșcolar prin care educatoarea poate să îi 
urmărească progresul în plan cognitiv, atitudinal și comportamental, de-a lungul unui interval mai lung de 
timp (an școlar). Reprezintă un pact între copil și educatoare care trebuie să îl ajute pe copil să se 
autoevalueze. La începutul demersului educativ se realizează un diagnostic asupra necesităților de învățare 
ale copilului pentru a stabili obiectivele și itemii de evaluare. 

Portofoliul reprezintă un veritabil “portret pedagogic” al copilului relevând nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obținute, interesele și aptitudinile manifestate, atitudinile, dificultățile de 
învățare întâmpinate, corelațiile interdisciplinare, resursele pentru o învățare ulterioară, disponibilitățile de 
comunicare și de lucru în echipă, gradul de implicare în sarcina de lucru, perseverența și conștiinciozitatea, 
trăsăturile de personalitate. 

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, etc. 

Eficacitatea metodei crește considerabil atunci când – spune profesorul Ion T. Radu – “observarea 
comportamentului copiilor este întreprinsă sistematic, presupunând: 

• stabilirea obiectivelor acesteia (reperele) pentru o perioadă definită (cunoștințe acumulate, abilități 
formate, capacitatea de a lucra în grup, atitudine față de colegi, etc.); 

• utilizarea unor instrumente de înregistrare și sistematizare a constatărilor (fișa, scală de apreciere).” 
Prin această metodă educatoarea poate să observe 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). 

Este foarte important ca evaluarea să nu fie asociată cu eșecul, sancțiunea sau controlul ci cu 
posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu 
numai cu lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calitățile pe care le poate valorifica și dezvolta de aici 
încolo. Tocmai de aceea aceste metode de evaluare - o alternativă la formele tradiționale a căror prezență 
domină – constituie instrumente importante de evaluare. 

 
Bibliografie: 
Prof. Rodica. Gavra, “Totul... pentru copil” (Ghid pentru educatoare și directori), Editura Diana, 

2008. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: FLOREA IOANA 

GRĂDINIȚA P.P. MATEIAȘ BRÂNCOVEANU, FĂGĂRAȘ 
 
’’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) 
Viața stă sub semnul ”valorilor” și dorința de afirmare a fiecărui indvid, nimic din ceea ce se petrece 

în jurul nostru nu rămâne neevaluat, fie de cei din jurul ostru sau de persoane care ne întâlnesc doar o 
singură data și încearcă să își creeze o idee despre noi. 

Evaluarea este o componentă extrem de importantă în procesul de învățământ ce permite luarea, în 
cunoştinţă de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. 

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 

Strategii de evaluare în grădiniţă: 
 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 inițială în grădiniţă putem vorbi de aceasta 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. 

 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 formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă) 

 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 învăţare sau 
care se formulează abia în momentul evaluării. Cosntatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, 
clasificări sau promovări ale acestora. 

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. 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ -ERORI PERCEPTUALE 
ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR 

 
PROF. DELIA FLORESCU 

COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN 
TIMIŞOARA 

 
Idealul obiectivităţii în notare este afectat de anumite circumstanţe care pot induce variaţii destul de 

semnificative, relevate fie la acelaşi examinator în momente diferite, fie la examinatori diferiţi. Cele mai 
multe împrejurări generatoare de erori şi fluctuaţii în notare privesc activitatea profesorului. Problema 
raportului între subiectiv şi obiectiv în evaluare este, poate, cea mai controversată şi incitantă. Studiile 
demonstrează că este cel mai intens percepută de cei care învaţă: elevii. Profesorii sunt şi ei preocupaţi, 
diferit ( în funcţie de numeroşi factori) de aspectul evaluării. Adesea problema ţine de stilul pedagogic, dar 
cu certitudine este influentaţă de competenţa psihopedagogică. 

În procesul de evaluare apar „factori distorsionanţi“ care pot reprezenta anumite „erori“. Unele erori 
sunt facilitate de specificul disciplinei la care se realizează evaluarea. Obiectele de învăţământ riguroase, 
exacte se pretează la o evaluare mai obiectivă, pe când cele umaniste şi sociale predispun la aprecieri 
marcate de subiectivitatea profesorului. Obiectivitatea în evaluare este dată de situaţia în care aprecierea 
performanţei celui care învaţă reflectă nedistorsionat obiectul sau este independentă în raport cu opiniile, 
părerile personale sau dispoziţiile de moment ale subiecţilor implicaţi în realizarea ei. O obiectivitate 
absolută este imposibilă. Subiectivitatea în evaluare nu este neapărat un aspect de natură negativă, valoarea 
psihopedagogică a acestor două activităţi constând inclusiv în valorificarea valenţelor cognitive şi 
atitudinale ale autorilor acestora . Relativitatea este prezentă şi inevitabilă. Obiectivitatea şi subiectivitatea 
se corelează; adesea sunt complementare . Factorii de distorsiune în evaluarea didactică sunt pe larg 
abordaţi în literatura de specialitate; se fac referiri mai ales la „erorile de evaluare“. 

Există două categorii de factori distorsionanţi : 
a) erori procedurale (eroarea instrumentală, eroarea încadrării globale şi eroarea succesiunii); 
b) efecte parazite (efectul de anticipare, efectul de obişnuinţă, efectul constanţei personale). 
Erorile procedurale decurg din condiţiile tehnice şi procedurile efective de realizare a evaluării, 

precum şi din contextul educaţional concret. 
a.1. Eroarea instrumentală se datorează unor inadvertenţe / inconsecvenţe în desfăşurarea evaluării; 

de exemplu: obiectivele şi criteriile esenţiale ale evaluării sunt înlocuite cu unele secundare (de exemplu: 
atunci cănd un elev este evaluat, apar noţiuni asimilate anterior necesare rezolvării problemei respective şi 
se constată că nu sunt cunoscute. Din acest moment se înlocuiesc obiectivele evaluării cu altele secundare 
care nu mai corespund celor iniţiale, acestea fiind de trecut, dar importante în desfăşurarea evaluării). 
Noţiunile anterioare ce nu au fost asimilate, parţial sau deloc, pot reprezenta un deficit în realizarea noilor 
obiective.  

a.2. Eroarea încadrării globale („efectul halou“) constă în (sau, mai exact, este generată de) 
extrapolarea şi corelarea performanţei cu alte elemente globale caracteristice celui evaluat; spre exemplu: 
în notarea la o disciplină, se iau în considerare notele anterioare de la o altă disciplină din aceeaşi categorie 
(realistice sau umanistice). Mulţi profesori evaluează elevii în funcţie de notele de la o altă materie. Ţin 
cont astfel de aceste note atunci când performanţa şcolară este sub un prag anticipativ (de către 
profesor).Exemplu:când un elev este bun la o anumită materie, iar alte discipline nu le înţelege, profesorul 
de la materia respectivă este influenţat în notare de calificative de la celelalte materii. 

a.3. Eroarea succesiunii („eroarea de contrast“) apare ca urmare a evidenţierii reciproce a două 
performanţe şcolare de niveluri diferite. Spre exemplu: dacă un elev a dat un răspuns foarte bun, faptul 
acesta face ca un răspuns ulterior slab să „pară“ ca fiind „foarte slab“. Aceasta este o eroare involuntară de 
cele mai multe ori. Sunt elevi care au un anumit bagaj de cunoştinţe , de obicei sumar. Când se face 
evaluarea, aceşti elevi răspund (din bancă) la diverse întrebări ale profesorului, dând răspunsuri clare şi la 
obiect, dar la evaluarea sa, răspunsurile sunt slabe. 

Efectele parazite se datorează acţiunii lente a unor elemente ce ţin de psihologia individuală. 



 

 

b.1. Efectul de obişnuinţă se referă la faptul că agenţii educaţiei manifestă o inerţie în evaluare; 
această inerţie e raportată mai ales la aşteptările personale în raport cu performanţele; de aceea apare 
fenomenul de evaluare superficială şi conformism evaluativ; el duce la conservarea în timp a performanţei 
(cândva reală); abaterile de la aceasta sunt considerate accidentale; aşa au apărut „elevii de nota 5“ sau cei 
„de nota 7“ etc. Chiar dacă performanţele lor se îmbunătăţesc, ei rămân pentru profesor tot „elevii de nota 
5“ sau cei „de nota 7“ etc, pe o perioadă îndelungată. Pe parcurs, profesorul îşi schimbă părerea despre 
elevul respectiv. 

b.2. Efectul de anticipare este similar celui de obişnuinţă; spre deosebire de efectul de obişnuinţă 
(inerţia apreciativă), cel de anticipare este cauzat de tendinţa agenţilor de a face predicţii cu privire la nivelul 
performanţelor; în primul caz se eludează performanţa reală, în al doilea caz se fac predicţii cu privire la 
cea ulterioară; apare tendinţa de autovalidare a anticipărilor (dacă elevul se aşteaptă să obţină nota 7, îşi va 
ajusta comportamentul astfel încât să obţină nota 7). Dacă un elev este evaluat cu o anumită notă şi 
profesorul îi spune că aşteaptă de la el performanţe mai bune şi îl motivează printr-un punct în plus sau prin 
laude, acesta face tot posibilul ca la următoarea evaluare să fie la aşteptările acestuia. 

b.3. Efectul constanţei personale („ecuaţia personală“) se referă la faptul că atât elevul, cât şi 
profesorul au tendinţa să fie exigenţi sau severi. Supraestimările/subestimările se pot înregistra la nivelul 
profesorului şi/sau la nivelul elevului. Dinamica fenomenului este foarte complexă, iar implicaţiile pentru 
agenţi adesea dificil de monitorizat. 

Cunoaşterea, înţelegerea şi controlul acestor fenomene – de către ambii agenţi ai educaţiei – sunt 
condiţii ale eficienţei instructiv-educative. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. FLORESCU ECATERINA 
COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TG. JIU 

 
Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate și interpretate 

informațiile privind potențialul de funcționare, starea și funcționarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informațiile obținute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite și fundamentarea deciziilor 

ce urmează a fi adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și funcționării sistemului.  
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..  
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, lecție).  

Scopul urmărit de valuarea iniţială: 
• identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în vederea 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). 
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. 

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 compararea a ceea ce este predat cu ceea ce s-a învățat 
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”. 

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

Evaluarea iniţială: nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul 
cognitiv al elevului.. 



 

 

Evaluarea iniţială are două funcții: 
• funcţie diagnostică; 
• funcţie prognostică. 
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). 
Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate 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. 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 se aleg cu mare atenție itemii care alcătuiesc 
evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preuniversitar și pentru 
ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine 
pregătirea următoare. 

 Modalități de realizare a evaluării iniţiale: 
• harta conceptuală; 
• investigaţia; 
• chestionarul; 
• testele. 
Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de reglare permanentă și de formare, 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 elevului. 

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. 
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SIGHIȘOARA, JUD. MUREȘ 
 
Evaluarea școlară - actul prin care - referitor la o prestație orală, scrisă sau practică - se formulează o 

judecată prin prisma unor criterii. Evaluarea și notarea școlară alcătuiesc o modalitate de codare numerică 
– însoțită de aprecieri calitative - a rezultatelor obținute de elevi, servindu-se de scara de la 1 la 10.  

Prin evaluare se intelege masurarea si aprecierea cantitativa a efectelor invatarii scolare.Evaluarea ne 
permite să analizăm starea ”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 înțelegem 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 grădiniței, potrivit funcţiilor managementului modern, toate acestea având 
însă un caracter anticipativ, deci un pronunţat spirit de previziune. Strategia se poate asocia cu activitatea 
didactică în general şi cu cea de evaluare, în particular.  

 Activitatea didactică, la nivelul învățământului preșcolar, se desfăşoară în conformitate cu anumite 
finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice. Pentru atingerea lor, la nivelul 
grupei, intră în joc resursele materiale (mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.), dar şi cele 
umane (educatoare, copii), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi evaluare, toate 
acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

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, copilul îşi va modifica strategia de învăţare, iar educatoarea pe cea de predare. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul demersurilor instructiv-educative pentru a stabili nivelul 
la care se situează copiii. 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 și “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei activități). 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. 

Metode și tehnici de evaluare inițială: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. 
Evaluarea iniţială oferă educatoarei cât şi copiilor 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 cerinele următoare. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare.  

Evaluarea iniţială nu permite o apreciere globală a performanţelor copilului şi nici realizarea une 
ierarhii. Evaluarea inițială nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în 
sistemul cognitiv al copilului și nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici 
ierarhizarea lor. 

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 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”. 

 
Bibliografie: 
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 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: 

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.. 

 Prezint 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 TEMPORALITATII 
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”  
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. 
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. 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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. FOCȘĂNEANU GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI, JUD. BACĂU 

 
Didactica modernă integrează evaluarea în procesul de învățământ alături de predare și învățare, 

acestea aflându-se într-o relație de interdependență. Actul de evaluare poate fi definit ca fiind, „ procesul 
menit să măsoare și să aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educație sau a unei părți a acestuia, a 
condițiilor și a operațiilor folosite în desfășurarea activității, prin compararea rezultatelor cu obiectivele 
propuse, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea activității în etapele următoare” (Radu, I.T.). 

Principalele operaţii ale actului evaluativ sunt măsurarea, aprecierea şi decizia.  
 Măsurarea desemnează procedeele prin care sunt culese informaţiile şi prin care se stabileşte o 

relaţie între un ansamblu de evenimente, caracteristici şi anumite simboluri (cifre, litere, expresii).  
 Aprecierea presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării; implică o 

atitudine axiologică, deci o raportare a rezultatelor la un sistem de valori (criterii).  
 Decizia exprimă scopul evaluării şi implică evaluatorul în roluri 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.  

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se disting următoarele tipuri de evaluare: inițială, formativă și sumativă.  

Evaluarea iniţială, denumită şi evaluare de plecare (de départ) sau evaluare preliminară (Y.Abernot, 
1996) are rolul de a observa ce tipuri de cunoştinţe şi competenţe stăpânesc elevii la un moment dat, 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, la începutul activității de instruire (lecție, 
capitol, semestru, an/ciclul de învățământ), în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al 
colectivului de elevi/elevului, exprimat în termeni de performanțe și competențe actuale și potențiale. 

Evaluarea inițială îndeplinește două funcții: 
 funcția diagnostică- evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare 

parcurgerii noilor conținuturi. 
 funcția prognostică - se exprimă în faptul că sugerează profesorului condițiile probabile ale 

desfășurării noului program și îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării, se pot 
stabili: obiectivele programului următor (cel puțin sub raportul oportunității și al nivelului lor), demersurile 
didactice considerate adecvate posibilităților de învățare ale elevilor, ritmul convenabil de desfășurare a 
procesului de instruire. A gândi o acțiune înseamnă, de fapt, a stabili o manieră de a acționa. 

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”.  

Printre metodele şi tehnicile folosite în evaluarea inițială amintim: 
- probele orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - 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, teste docimologice etc. 



 

 

În concluzie, 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. 
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PROBE DE EVALUARE INIŢIALĂ –FOLOSIBILE ÎN PROIECTAREA 
ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: FODOR ADINA CLAUDIA 

G.P.P. NR. 53 ORADEA, JUD.BIHOR 
 
Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ ,alături de predare şi 

învăţare , şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
 Ȋn cadrul evaluării iniţiale ,educatoarea trebuie să utilizeze probe de dezvoltare psihomotrică, probe 

de dezvoltare socio- emoţională ,probe de dezvoltare a limbajului ,capacităţi şi atitudini de învăţare ,gândire 
şi alte aspecte ale dezvoltării cognitive . 

 După noul Curriculum pentru Educație timpurie (2019) este foarte important ,atunci când facem 
evaluarea iniţială ,să trecem prin toate cele cinci domenii de dezvoltare ,amintite mai sus. 

 Ȋn continuare voi încerca să prezint câteva probe folosite în activitatea noastră didactică ,în cadrul 
celor două săptămâni consacrate evaluării iniţiale. Voi lua ca reper vârsta de 5 ani (nivelul I ).Probele 
prezentate pot fi folosite pentru fiecare nivel de grupă ,cu câteva diferenţe cantitative sau calitative. 

1.Probe de dezvoltare psihomotrică 
• La vârsta de 5 ani copiii stau în picioare ,cu ochii închişi ,mâinile pe lângă corp, picioarele în linie 

dreaptă,unul inaintea celuilalt ,în aşa fel incât călcâiul piciorului drept al celui din faţă să atingă vârful 
piciorului stâng al celui din spate. Durata acestui exerciţiu este de 10 secunde. 

•  Copilul stă cu ochii închişi şi atinge vârful nasului cu indexul mâinii drepte ,apoi cu cel al mâinii 
stângi. 

•  Se cere copilului (individual) să imită gesturi ,să arate părţi component ale propriului corp ,să 
recunoască raporturi spaţiale (aproape –departe ,sus-jos, deasupra -dedesupt,afară –înăuntru); 

•  Copilul sare cu ambele picioare uşor îndoite la nivelul genunchiului cu aterizare pe vârfuri ,fără a 
se lua în consideraţie înălţimea saltului 

•  Se cere copilului să aşeze 20 de piese (forme geometrice),într-o cutie ,cu maximum de viteză . 
• Se cere copilului să stea în picioare ,pe vârfuri ,cu ochii deschişi, mâinile la cusătura pantalonilor, 

gambele strâns apropiate.Durata acestui exerciţiu este de 10 secunde. 
2. Probe de dezvoltare socio- emoțională  
• Jocul ”Săculețul fermecat ” –copilul ,legat la ochi ,are sarcina de a scoate obiecte din săculeț și de 

a le denumi .Acestea pot fi doar obiecte de igienă personală, rechizite ,jucării ,forme geometrice sau pot fi 
amestecate . 

• Se prezintă copilului fâșii de hârtie lucioasă colorată ,așezate una lângă alta .Educatoarea va 
denumi o anumită culoare ,iar copilul o va lua și o va pune deoparte . 

•  Jocuri logico-matematice .Copilul are sarcina de a clasifica formele geometrice date după anumite 
criterii date (culoare ,formă ,mărime și culoare ) 

3. Probe de limbaj , gândire și alte aspecte ale dezvoltării cognitive : 
• Se cere copilului să asculte cu atenție și să pronunțe el însuși anumite cuvinte care conțin sunetele 

: r ,s ,ș ,t ,j, v,f,c ,ce ,ci ,ge ,gi ; diftongi și triftongi : ea, oa ,eau ; grupuri conconantice :mn ,cr ,str,ltf .De 
exemplu : șarpe ,stâncă ,cireșe ,genunchi,vânt ,farfurie ,floare ,vreau ,jgheab ,pumn ,creangă . 

• Se citește copilului un text și se omite din când în când un cuvânt .Copilul trebuie să găsească un 
cuvânt potrivit contextului .De exemplu :”Afară era timp frumos .Cerul era senin ,soarele era…”Carmen și 
….au plecat să adune ……din grădină .Ele se bucurau de concertul dat în grădină de către niște …” 

• Jocul ” Ce știi despre …?” Pentru a testa volumul de cunoștințe al copilului ,educatoarea va iniția 
acest joc arătând sau numind diferite obiecte sau ființe ,cum ar fi un : scaun ,un măr ,o păpușă ,grădinița 
,mama ,o persoană din grădiniță 

• Jocul cuvintelor cu sens opus (antonime).Educatoarea va spune ”copil bun ” ,iar copilul trebuie să 
spună ”copil rău ” 

• Jocul operațiilor cu noțiuni opuse .Copilul trebuie să completeze o frază operand cu noțiuni opuse 
.De exemplu : ”Lămâia este acră ,mierea este …”;Pasărea zboară ,peștele …” Ziua este lumină ,noaptea 
este …” 



 

 

• Educatoarea va cere copilului să compare anumite noțiuni ,să stabilească deosebiri și asemănări 
(separat sau împreună).De exemplu : ”Prin ce se deosebesc mărul și para?” ,” Prin ce se deosebesc 
fereastra și ușa ?””Prin ce se aseamănă o prună și piersică ?” 

• Jocul atenției :un copil este pus să urmărească cu atenție un set de jucării sau pe colegii săi ,apoi 
acesta iese din clasă ,se produce o modificare a modului de aranjare a jucăriilor respective sau a colegilior 
săi și după ce copilul intră în clasă este pus să recunoască schimbarea produsă intenționat .La început se va 
face o singură modificare ,apoi din ce în ce mai multe . 

• Se prezintă copilului un set de jetoane .Educatoarea le va denumi astfel : 1- un pește ,2-un măr etc; 
Copilul are sarcina de a le spune singur ,fără a le vizualiza  

• Jocul imaginației creatoare .Se prezintă copilului anumite imagini ,iar acesta are sarcina de a alege 
o anumită imagine și de a compune o scurtă povestioară care să reflecte imaginea respectivă . 

 
Bibliografie : 
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2001  
  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR FOLEA ANA-MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA 

 
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. 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: 

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. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ A COMPETENȚELOR DE ÎNVĂȚARE LA 
PREȘCOLARI 

 
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR FOLTEA MARIA CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, 
STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.10, BACĂU 

 
Evaluarea inițială constituie suma actelor prin care sunt măsurate, estimate, apreciate cantitativ și 

calitativ competențele prezente în comportamentele preșcolarilor la începutul anului școlar, mai precis, în 
primele două-trei săptămâni, sau pe parcursul anului școlar, la începutul unui nou capitol sau proiect 
tematic. 

Educația timpurie prezintă particularități și instrumente specifice sau adaptate nivelului de vîrstă 3-7 
ani, evidențiate inclusiv în actul de evaluare inițială. 

Evaluarea inițială în grădinița de copii permite constatarea nivelului global de dezvoltare pe care 
preșcolarul îl prezintă la începutul anului școlar, oferind, totodată, informații pertinente pentru formularea 
unor predicții privind desfășurarea ulterioară a activităților instructiv-educative cu acesta. La nivelul grupei 
de preșcolari, prin informațiile cumulate în urma evaluărilor inițiale, educatoarea cunoaște spectrul 
competențelor preșcolarilor, definind nivelurile minimale și maximale în care se încadrează actul educativ 
pe care îl are de proiectat, efectuează o clasificare a rezultatelor preșcolarilor în funcție de care va selecta 
și adapta metodele de predare, cu rol stimulativ, pentru atingerea scopurilor didactice propuse. 

Evaluarea competențelor de învățare la preșcolari constă în observarea sistematică a activităţii şi a 
comportamentului, aplicarea de probe orale și practice pentru estimarea capacității de a învăța a 
preșcolarului, dar și a atitudinilor adoptate față de învățare, manifestate în comportamente de curiozitate și 
interes față de mediul înconjurător, inițiativă în interacțiunea cu ceilalți, perseverență în realizarea sarcinilor 
didactice și depășirea dificultăților, creativitate.  

Pentru măsurarea acestor aspecte, educatoarea se raportează la următorii indicatori: formularea de 
întrebări legate de mediul înconjurător și schimbările observabile, căutarea de noi informații relativ la teme 
și domenii de interes personal, împărtășirea cu ceilalți a informațiilor descoperite, alegerea de jocuri și 
activități în funcție de interes și desfășurarea integrală a acestora, cu parcurgerea tuturor etapelor, inițierea 
de jocuri și activități aplicative, menținerea atenției în joc și activitate pentru 10-20 minute, abilitatea de a 
planifica o activitate din 2-4 pași, cu succesiune coerentă, maniera de realizare a sarcinilor atribuite, 
gestionarea dificultăților, revenirea asupra sarcinii atunci când e întreruptă și continuarea până la finalizare, 
modificarea unor patternuri la cerere, precum schimbarea conținutului unei povești sau introducerea de 
personaje și întâmplări noi în cele cunoscute, inventarea de jocuri și activități, combinarea și utilizarea 
materialelor pentru realizarea de produse noi. 

În urma evaluărilor inițiale, educatoarea consemnează, pentru fiecare preșcolar în parte, nivelul de 
atingere al indicatorului, utilizând următoarele coduri: NS pentru cazul în care preșcolarul necesită sprijin, 
D pentru a semnala comportamentele în dezvoltare și A pentru situațiile în care comportamentul a fost atins, 
fiind însușit și integrat în conduita preșcolarului. 

În educația timpurie, probele de evaluare inițială sunt predominant orale și interactive, practice. Odată 
definite obiectivele evaluării pe domenii de dezvoltare, educatoarea creează oportunități de manifestare prin 
care să obțină maximum de informații relevante despre preșcolari, combinând observarea directă cu 
utilizarea unei game variate și cpmplexe de metode și instrumente de evaluare, notând punctual rezultatele 
măsurate, procedând ulterior la interpretarea acestora și emiterea concluziilor diagnostice și prognostice.  

Informațiile colectate constituie cunoștințe, capacități, deprinderi, aptitudini și atitudini, în domeniile: 
cognitiv, socio-afectiv și psihomotor, evaluate prin prisma unor itemi obiectivi, formulați clar și concis. 
Activitățile de evaluare inițială a competențelor se concretizează în activități de observare curentă, discuții 
libere, lecturi după imagini, jocuri-exercițiu, jocuri senzoriale, probe practice colective sau cu sarcini 
individualizate. 

O abordare responsabilă a actului educativ constituie pentru educatoare o provocare în a echilibra 
elementele subiective cu cele obiective, de a adapta probele în funcție de caracteristicile dezvoltării neuro-
biologice ale copilului cu cerințe educative speciale, după caz, de a aborda un stil educativ moderat, a 



 

 

elimina posibilele efecte negative ale tendinței de a generaliza un rezultat, ținând cont și de dispoziția 
afectivă de moment, trăsăturile de personalitate, starea de bine sau disconfortul temporar ce aparțin 
factorului uman prezent atât la evaluator cât și la cel evaluat. 

 
Bibliografie: 
• Cojocariu Venera Mihaela (coord.), 2008, Didactică preșcolară – inovație și calitate, Editura 

Casei Corpului Didactic, Bacău. 
• Curriculum pentru educație timpurie (pentru copii de la naștere la 6 ani), 2018. 
• Gherguț Alois, 2011, Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale, 

recuperatorii și compensatorii, Editura Polirom, Iași. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

FRANGULEA ALINA GEORGIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 -STRUCTURĂ GRĂDINIŢA NR.3, 

MANGALIA 
 
În perioada 3-7 ani, copilul este caracterizat printr-o mare deschidere spre mediu, printr-o curiozitate 

vie, prin dorinţa de a afla cauza unor procese şi fenomene percepute sau despre care i se vorbeşte, 
manifestată prin frecvenţa mare a întrebărilor ,,de ce?,, şi ,,ce e asta?,, . Copilul este asemănat cu un burete 
care absoarbe informaţii, cu un ochi larg deschis spre lume,cu o ureche atentă la tot ce se spune în jur. 
Mediul familial şi grădiniţa de copii sunt factori care-i pot satisface dorinţa de activitate şi pofta de joacă, 
activitate preferenţială la această vârstă. Cercul social în care se dezvoltă copilul este relativ restâns ( 
familia, educatoarea, colegii de grădiniţă şi tovarăşii de joacă din vecinătate ) şi toacmai de aceea influenţa 
fiecărei dintre aceste categorii este destul de mare. Evaluarea initialã (predictivă) se realizează la începutul 
unui program de instruire, pentru a determina nivelul de pregătire al copiilor si apreciază gradul în care 
acestia vor putea asimila noua unitate didactică sau vor putea aborda un nou program de instruire superior 
celui anterior. Ea se adresează cu precădere educatoarei, care are posibilitatea să constate situatia de plecare, 
pe baza căreia se vor putea „clădi” viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calităţii 
operaţiilor gândirii, abilitătilor, intereselor, etc. 

Mediul educaţional creează cele dintâi orizonturi temporale ale copiilor prin orientarea lor, prin 
calitatea activităţilor propuse spre dezvoltarea copilului şi de felul în care acesta simbolizează timpul şi 
responsalizează copilul încă de mic în legatură cu preţuirea timpului. 

 Perioada de dezvoltare timpurie a copilului reprezintă segmentul de dezvoltare cel mai sensibil, în 
care este foarte important să se ţină cont de nevoile copiilor în ceea ce priveşte sănătatea, nutriţia, educaţia 
şi protecţia. Toatea aceste nevoi necesită o atentă observare şi evaluare din partea educatoarei care va 
interveni oportun pentru a îndruma corect copiii. 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.  

 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. Educatoarei îi revine rolul esenţial 
în crearea influenţelor încurajatoare şi pozitive pentru creşterea şi educarea copiilor. Părinţii, au rolul lor, 
sunt responsabili pentru asigurarea atît a existenţei materiale, cît şi a unui climat familial afectiv şi moral. 
Copiii sunt diferiţi, părinţii sunt diferiţi. Este diferit mediul în care trăiesc, situaţia lor financiară, studiile 
pe care le au sau starea civilă şi, desigur, necesităţile fiecăruia. Toate aceste diferenţe dictează necesitatea 
acordării unui sprijin şi informaţii care să fie raportate la situaţia concretă pentru a asigura dezvoltarea 
armonioasă a copiilor. Specialiştii informează părinţii numai în domeniul lor de activitate, fără a lua în 
consideraţie celelalte domenii. Este absolut necesară o abordare inter-sectorială a nevoilor copilului şi 
familiei care să ofere suportul adecvat pentru realizarea drepturilor fiecărui copil la supravieţuire, protecţie, 
îngrijire, educaţie şi dezvoltare optimă, de aceea un parteneriat solid între educatoare şi familie este benefic. 
Se spune că meseria este brăţară de aur, însă lăsând la o parte studiile şi locurile de muncă, cea mai 
importantă meserie este cea de părinte, de aceea este foarte important ca familia, atât tatăl cât şi mama să 
se implice încă de la naştere , apoi mai ales la grădiniţă, în educaţia celor mici printr-un parteneriat de 
nădejde cu grădiniţa şi prin bineînteles ,, timp de calitate ,, pe care îl petrec împreună. 

 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. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. FRASENIUC ALINA MARIA 

 
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. 

Ausubel şi Robinson afirmau că dacă ar trebui să reducă toată psihopedagogia la un singur principiu, 
ar spune: “Ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. 
Asigura-ţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi- l în consecinţă.” (Stanciu, Mihail, Didactica post-modernă, 
Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2003) 

Evaluarea iniţială în grădiniţă constituie o condiţie pentru reuşita activităţii desfăşurate cu preşcolarii. 
Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din:  
• existenţa unor collective eterogene în cadrul grupelor de preșcolari; 
• asigurarea continuităţii în asimilarea cunoştinţelor şi înformarea unor capacităţi, având în vedere 

că ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 
• nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor preşcolarilor. 
Gradul de instruire dobândit anterior este determinant pentru ca preşcolarul să parcurgă cu eficienţă 

urmatoarea etapă de învăţare. Diagnoza stării iniţiale de instruire indică cum se poate concepe demersul 
didactic viitor. Rezultatele din evaluările iniţiale direcţionează activitatea educatoarei în două planuri: 

• sugerează modalitatea de predare-învăţare a noului conţinut;  
• indică necesitatea conceperii unor programe de recuperare. 
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 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 următorul demers pedagogic 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: 
1. 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. 
2. Complementare: observarea sistematică a copilului,, grila de evaluare / autoevaluare, fişa de 

evaluare individual, portofoliul. 
3. Interactive: metode interactive de grup, ghicitorile, tehnica foto-limbajului; 
Evaluarea în general -deci și cea inițială- are rolul de a forma și a regla permanent, din punct de vedere 

spiritual, luarea 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”. 
Așadar, 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 mod benefic preșcolarului. 

 
Bibliografie:  
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Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

EVALUAREA ȊN ȊNVǍȚǍMȂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR FRǍŢILǍ CRINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALǍ ,,TOMA COCIŞIU” BLAJ 

 
Necesitatea creării unui sistem obiectiv şi relevant de evaluare a rezultatelor şi a randamentului 

elevilor înscrişi în sistemul instructiv-educativ, s-a resimţit în mod firesc odată cu schimbarea strategică a 
procesului educaţional 

Rolul evaluării iniţiale este de diagnosticare. Evaluarea iniţialǎ se foloseşte pentru îmbunătăţirea 
programului de instruire, depistând neajunsurile, aspectele critice, elementele slabe ale procesului didactic, 
dar şi calităţile acestuia, punctele forte pe care se întemeiază acţiunea de ameliorare. Unicul scop al evaluării 
este de a identifica situaţiile în care întâmpină copilul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze 
asupra celor constatate.  

Evaluarea iniţială are scopul 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. Ea “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea 
necesare 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. Are atât funcţie diagnosticǎ, cât 
şi prognosticǎ. 

Evaluarea iniţială se poate realiza print-o hartǎ conceptuală, investigaţie, chestionar; teste. Ea 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 cerinţele 
următoare. Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare. 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. 

Vǎ prezint un model de evaluare iniţială pentru clasa I. 
Obiective operaţionale: 
O1 – să despartă în silabe cuvintele corespunzătoare imaginilor date; 
O2 – să stabilească numărul silabelor fiecărui cuvânt; 
O3 – să copieze literele mici şi mari de tipar; 
O4 – să scrie prima literă a cuvântului care denumeşte „anotimpul frunzelor căzătoare”; 
O5 – uneşte cu o linie fiecare imagine cu litera corespunzătoare; 
O6 – formează un cuvânt cu literele date; 
O7 – citeşte corect o propoziţie şi scrie de câte ori apare litera „m”; 
O8 – scrie un cuvânt care începe cu litera „a”; 
O9 – scrie un cuvânt care se termină cu litera „e”; 
O10 – ordonează cuvintele date într-o propoziţie corectă din punct de vedere gramatical; 
Conţinutul testului: 
1.Colorează, apoi desparte în silabe cuvintele şi stabileşte numărul silabelor din fiecare cuvânt. 

2. Copiazǎ în spaţiul de mai jos literele date. 
A U g D h X C P M K T r B Z E o L F n Y V J a 

3. Scrie în căsuţă prima literă a anotimpului „frunzelor căzătoare”. 
  

  
  

 

 
 

  

 

 

 

      



 

 

4. Uneşte cu o linie fiecare imagine cu litera corespunzătoare de la începutul cuvântului, apoi 
colorează imaginile: 

 
 
 
 

 
5. Formează un cuvânt din literele date: E, C, T, A, R  
6. Scrie cifra corespunzătoare numărului de litere „m” aflate în propoziţia de mai jos: 
 Maria merge la munte cu mătuşa şi mama ei.  
7. Scrie un cuvânt care începe cu litera „a”.  
8. Scrie un cuvânt care se termină cu litera „e”.  
9. Ordonează cuvintele date pentru a obţine o propoziţie: are Elena ani şapte . 
Descriptori de performanţă 

 F.B. B. S. 
I.1 - colorează imaginile date; 

- desparte corect în silabe 
cuvintele corespunzătoare 
imaginilor date; 
- stabileşte corect numărul 
silabelor. 

- colorează imaginile date; 
- desparte corect în silabe patru 
din cuvintele corespunzătoare 
imaginilor date; 
- stabileşte parţial corect 
numărul silabelor. 

- colorează imaginile date; 
- desparte corect în silabe două 
- trei din cuvintele coresp. 
imaginilor date; 
- stabileşte parţial corect nr 
silabelor. 

I.2 - copiazǎ corect literele 
mici şi mari de tipar date. 

- copiazǎ corect literele mici şi 
mari de tipar date. 

- copiazǎ corect literele mici şi 
mari de tipar date. 

I.3 - deduce corect denumirea 
anotimpului „frunzelor 
căzătoare”; 
- scrie corect prima literă  

- deduce denumirea anotimpului 
„frunzelor căzătoare”; 
- scrie corect prima literă a 
cuv.„toamna”. 

- deduce denumirea 
anotimpului „frunzelor 
căzătoare”. 
 

I.4 - uneşte corect fiecare 
imagine cu litera 
corespunzătoare (litera de 
început a cuvântului); 

- uneşte corect trei imagini cu 
litera corespunzătoare (litera de 
început a cuvântului); 

- uneşte corect una - două 
imagini cu litera 
corespunzătoare (litera de 
început a cuvântului); 

I.5 - formează corect un 
cuvânt din literele date 
(CARTE sau CRETA). 

- încearcă să formeze un cuvânt 
din literele date (CARTE sau 
CRETA). 

- încearcă să formeze un 
cuvânt din literele date, dar nu 
reuşeşte. 

I.6 - citeşte corect propoziţia 
dată; 
- stabileşte corect numărul 
de litere „m şi M” din 
fiecare cuvânt. 

- stabileşte numărul de litere „m 
şi M” din fiecare cuvânt din 
propoziţie cu ajutor, prin 
încercuire. 

- încercuieşte trei – patru litere 
„ m şi M” din enunţul dat. 

I.7 - scrie corect un cuvânt 
care începe cu litera „a”. 

- scrie un cuvânt care începe cu 
litera „a”, cu mici erori. 

- încearcă să scrie un cuvânt 
care începe cu litera „a”, dar 
nu reuşeşte. 

I.8 - scrie corect un cuvânt 
care se termină cu litera 
„e”. 

- scrie un cuvânt care se termină 
cu litera „e”, cu mici erori. 

- încearcă să scrie un cuvânt 
care începe cu litera „e, dar nu 
reuşeşte. 

I.9 - ordonează cuvintele date 
pentru a obţine o propoziţie 
corectă. 

- încearcă să ordoneze cuvintele 
date pentru a obţine o propoziţie 
corectă . 

- încearcă să ordoneze 
cuvintele date într-o 
propoziţie, dar nu reuşeşte. 
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Numele elevului:.............................................. Data................................ 
  

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A IV-A B 

PROF. ÎNV.PRIMAR FRUNZĂ NICUȚA 
 
Citește textul de mai jos pentru a răspunde cerințelor:  
  
 ,,Păsările plecaseră. Rămăsese numai una mică. Avea o aripă ruptă și nu mai putea să zboare.  
 Ea întrebă: 
Vreți să mă lăsați să trăiesc între ramurile voastre, până s-o face vreme bună? 
Du-te de aici! răspunse stejarul. 
 Păsărica zbură.” ( Legenda bradului ) 
 
1. Răspundeți la următoarele cerințe: 
a) Care sunt personajele din text? 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
b) Formulați întrebarea pentru următorul răspuns: 
 Pasărica dorea să trăiască între ramurile copacilor până când vremea devenea frumoasă. 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
c) Formulează într-o propoziție ideea fragmentului.  
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
2. Scrie cuvinte cu același înțeles: 3. Scrieți cuvinte cu sens opus: 
 - vreme-............................ – plecaseră-....................................... 
 - ramuri-............................ – răspunse-....................................... 
 - a ascunde -............................. – să trăiesc -.......................................  
4. Transcrie din text: 
a) trei substantive comune:  
____________________________________________________________________________  
b) trei verbe :  
____________________________________________________________________________  
c) două pronume personale: 
____________________________________________________________________________  
 
5. Creează propoziții în care verbul ,,a pleca ” să fie la: 
a) timpul trecut: 

_____________________________________________________________________________  
b) timpul prezent: 
____________________________________________________________________________  
c) timpul viitor: 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Scrie câte o propoziție în care să folosești următoarele ortograme: s-a, sa, i-a, ia, l-a, la. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________  

7. Alcătuiește propoziții în care cuvântul nouă să fie: 
a) pronume personal: ___________________________________________________________  
b) adjectiv: ___________________________________________________________________  
c) numeral: ___________________________________________________________________  
8. Găsește și scrie o propoziție simplă din textul dat și transform-o în propoziție dezvoltată. 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
9. Scrie un text de minim cinci rânduri în care să relatezi o întâmplare din vacanța ta. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________  

  
 OBIECTIVELE EVALUĂRII 
Să identifice personajele din textul dat Legenda bradului: 
Să formuleze întrebarea corespunzătoare răspunsului dat; 
Să desprindă ideea/mesajul fragmentului propus; 
Să scrie cuvinte cu înțeles asemănător și opus pentru cele date; 
Să identifice corect părți de vorbire: substantiv comun, verb, pronume personal; 
Să alcătuiască enunțuri logice, coerente cu respectarea timpului verbului (trecut, prezent, viitor); 
Să alcătuiască corect propoziții cu ortogramele s-a, sa, i-a, ia, l-a, la; 
Să alcătuiască corect propoziții cu ajutorul cuvântului nouă; 
Să descopere o propoziție simplă în textul dat și să o transforme în propoziție dezvoltată; 
Să elaboreze un text conform cerinței, corect, coerent, logic, expresiv. 
 
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

ITEMUL CALIFICATIVE 
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1 Răspunde corect și complet la 
cele 3 cerințe: enumeră 
personajele; formulează 
întrebarea corespunzătoare; 
desprinde ideea/mesajul 
fragmentului. 

Răspunde parțial 
corect: doar două 
cerințe corecte. 

Răspunde parțial 
corect: doar o 
cerință. 

Răspuns incorect 
sau spațiu gol/ 
necompletat. 

2 Răspuns corect și complet: scrie 
cuvinte cu înțeles asemănător 
pentru cele trei date. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
2 cuvinte cu 
înțeles 
asemănător. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
un cuvânt cu 
înțeles 
asemănător. 

Răspuns incorect: 
scrie cuvinte cu 
înțeles opus sau 
nu scrie nimic. 

3 Răspuns corect și complet: scrie 
cuvinte cu înțeles opus pentru 
cele trei date. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
2 cuvinte cu 
înțeles opus. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
un cuvânt cu 
înțeles opus. 

Răspuns incorect: 
scrie cuvinte cu 
înțeles 
asemănător sau 
nu scrie nimic. 

4 Răspuns corect și complet: scrie 
părțile de vorbire indicate: 3 
substantive comune, 3 verbe, 2 
pronume personale. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
două părți de 
vorbire din cele 3 
indicate. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
o parte de vorbire 
din cele indicate. 

Răspuns incorect: 
confundă părțile 
de vorbire sau nu 
scrie nimic. 



 

 

5 Răspuns complet și corect: 
construiește enunțuri logice, 
coerente respectând timpul 
verbului indicat. 

Răspuns parțial 
corect: 
construiește doar 
două enunțuri 
logice 
respectând 
timpul verbului. 

Răspuns parțial 
corect: 
construiește doar 
un singur enunț 
logic respectând 
timpul verbului. 

Răspuns incorect: 
confundă 
timpurile 
verbului, 
enunțuri ilogice 
sau lasă spațiul 
necompletat. 

6 Răspuns corect și complet: 
alcătuiește corect propoziții cu 
toate cele 6 ortograme. 

Răspuns parțial 
corect: 
alcătuiește doar 
4-5 propoziții cu 
ortogramele date 
fără greșeli de 
scriere.  

Răspuns parțial 
corect: 
alcătuiește doar 
3-4 propoziții cu 
ortogramele date 
cu mici greșeli de 
scriere. 

Răspuns incorect: 
Alcătuiește una, 
două propoziții 
cu greșeli de 
ortografie sau 
punctuație/ nu 
alcătuiește nici o 
propoziție. 

7 Răspuns corect și complet: 
alcătuiește propoziții logice, 
coerente în care cuvântul nouă 
este pe rând pronume personal, 
adjectiv și numeral. 

Răspuns parțial 
corect: 
alcătuiește doar 
două propoziții 
corecte din cele 
trei. 

Răspuns parțial 
corect: 
alcătuiește doar o 
propoziție 
corectă din cele 
trei. 

Răspuns incorect: 
alcătuiește 
propoziții 
confundând 
părțile de vorbire 
indicate/ nu scrie 
nimic. 

8 Răspuns corect și complet: 
transcrie propoziția simplă și o 
transformă în propoziție 
dezvoltată. 

Răspuns parțial 
corect: scrie 
propoziția 
simplă dar are 
mici greșeli la 
transformarea ei 
în propoziție 
dezvoltată. 

Răspuns parțial 
corect: scrie doar 
propoziția 
simplă. 

Răspuns incorect: 
nu scrie o 
propoziție simplă 
ci una dezvoltată. 

9 Text elaborat conform cerinței, 
corect, coerent, logic și expresiv. 

Text elaborat 
conform cerinței, 
corect, coerent, 
logic cu 1-2 
greșeli de 
ortografie și 
punctuație. 

Text elaborat 
conform cerinței, 
cu ezitări în 
exprimare, cu 2-3 
greșeli de 
ortografie și 
punctuație. 

Textul nu 
respectă cerința, 
cu ezitări în 
exprimare, cu 3-4 
greșeli de 
ortografie și 
punctuație. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. MARINELA FUFĂ, 
LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ȘEICARU, CIOROGÂRLA, ILFOv 

 
Ca proces complex de măsurare şi emitere a unor judecăţi de valoare, evaluarea are încărcătură morală 

deoarece conduce la clasificări, selecţii, ierarhii.Astfel pot fi detrminate in mare masură traseele socio-
profesionale al tinerilor.  

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/studenţilor şi să pregătească evaluarea certificativă.  

Tot mai multe critici se îndreaptă asupra strategiilor tradiţionale de evaluare ce valorizează excesiv 
dimensiunea informativă a învăţământului în dauna celei formative, cu consecinţe negative atât la nivel 
macrosocial (profile de formare incompatibile cu exigenţele pieţii muncii) cât şi individual (conturarea 
imaginii de sine şi a expectanţelor, a motivaţiei învăţării şi autoformării). În evaluarea curentă, s-a remarcat 
slaba diversificare a metodelor şi tehnicilor ce permit verificarea obiectivă a cunoştinţelor, capacităţilor, 
atitudinilor. 

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. 

Verificarea / examinarea orală se realizează mai ales, prin întrebări – răspunsuri şi prin îndeplinirea 
unor sarcini de lucru, oral sau în scris (de cele mai multe ori – la tablă). Verificarea orală se întrepătrunde 
cu demersurile de predare-învăţare încât, adesea, funcţiile de instruire / învăţare şi cea de evaluare nu pot 
fi disociate. Din cauza fidelităţii şi validităţii scăzute, verificarea orală nu se recomandă în examenele 
concurs (de admitere), fiind încă frecvent utilizată în examenele semestriale / anuale şi în examenele de 
certificare (de absolvire). Este o formă a conversaţiei prin care profesorul urmăreşte identificarea cantităţii 
şi calităţii instrucţiei, respectiv, volumul şi calitatea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor, abilităţilor 
elevilor, capacitatea de a opera cu ele ş.a.  

Probele scrise sunt utilizate la majoritatea disciplinelor de învăţământ şi la toate nivelurile de 
şcolaritate. Reprezintă o modalitate mai economică de verificare deoarece permit ca într-un timp relativ 
scurt să se verifice randamentul unui număr mare de elevi. În învăţământul preuniversitar se utilizează: 
probele curente cu durată scurtă, probele de evaluare periodică (arie de cuprindere mai mare, de obicei, 
după parcurgerea unor capitole) şi tezele semestriale.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice, precum şi a nivelului de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. 
În didactica actuală accentul se pune pe trecerea progresivă de la “a şti”, la “a şti să faci” şi “a ştii să fii”.  

 Rezultatele educaţionale care evidenţiază capacităţile de aplicare privesc mai ales unele discipline 
aplicative (tehnologice, artistice, de educaţie fizică, practică pedagogică ş.a.) şi pe cele care cuprind 
conţinuturi cu caracter experimental (biologia, fizica, chimia). Asemenea obiective sunt prezente şi în 
disciplinele socio-umane, multe obiective pedagogice reprezentând “o combinaţie de intenţii psihomotorii 
(acţionale) şi cognitive, uneori chiar afectiv - atitudinale” (I. T. Radu, 2000). Se evaluează atât procesul 
(acţiunea realizată), cât şi produsul (rezultatul). Practica educaţională evidenţiază că atât în situaţii de 
examinare curentă, cât şi în situaţii de examen, probele practice sunt puţin utilizate, deşi oferă posibilitatea 
elevilor de a-şi proba competenţele generale (comunicare, înţelegere, analiză, sinteză, evaluare) cât şi pe 
cele specifice, aplicative (capacitatea de utilizare a informaţiilor, capacitatea de a utiliza instrumentele de 
lucru, capacitatea de a înregistra şi interpreta rezultatele). 

Testele de cunoştinţe, numite uneori şi teste docimologice sunt considerate ca o alternativă şi o cale 
de eficientizare a examinării tradiţionale. Ca metodologie, testarea derivă din psihologie, autorii lor 



 

 

inspirându-se iniţial din metodologia psihologică a testelor, cu deosebire din tehnica de construire şi 
utilizare a testelor de inteligenţă. 

Testul docimologic reprezintă “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” (I. Nicola, 1996, p. 403).  

Există mai multe criterii în funcţie de care se realizează clasificarea testelor: 
• după conţinutul evaluării realizate, se face distincţie între testele psihologice şi testele de 

randament (docimologice);  
• după metodologia elaborării: teste elaborate de profesor şi teste standardizate;  
• în raport cu momentul intervenţiei evaluative în procesul de instruire: teste iniţiale, teste finale şi 

teste de progres. 
Există şi alte clasificări, distingând între teste formative – teste sumative, teste punctuale – teste 

integrative, teste obiective – teste subiective ş.a. 

 Sporirea preocupărilor cercetătorilor şi practicienilor de pretutindeni pentru perfecţionarea 
evaluării educaţionale s-a concretizat în identificarea şi valorificarea unor tehnici, proceduri de evaluare 
care măsoară obiective aparţinând domeniului cognitiv şi afectiv ce sunt mai greu de cuantificat prin 
metodele clasice de evaluare. Ele oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce 
ştiu (cunoştinţe), dar mai ales, ceea ce pot să facă (deprinderi, priceperi, abilităţi). 

 

Bibliografie: 
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EVALUAREA INIŢIALĂ – MIJLOC DE OPTIMIZARE 
A PROCESULUI EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ 

 
PROF. FULGA DALIBORCA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN”  
MOLDOVA NOUĂ 

 
Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin 

evaluare. Aceasta se întemeiază pe o analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile interumane 
în care copilul este implicat.  

În acest material, ne vom referi la acumulările posibile ale copiilor din grupa mare, în vederea 
şcolarizării cu succes acestora. 

Evaluarea iniţială, din perspectiva relaţiei proces-produs, are menirea să furnizeze informaţii 
necesare reglării şi ameliorării activităţii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative să fie 
realizate astfel încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performanţelor copiilor, pregătirea pentru 
învăţământul primar), să se susţină şi să stimuleze activitatea de predare şi preluare de informaţii de 
către copil, formarea lui ca viitor şcolar. 

Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari la un moment dat, reprezintă un obiectiv 
intermediar a cărui realizare constituie sursă de informaţii pentru următoarele programe de 
acţionare. Aceste informaţii evidenţiază efectele activităţii desfăşurate, reprezintă criteriul principal 
de analiză şi autoanaliză critică a modului în care s-a derulat activitatea de predare-învăţare, mijloc 
de autocontrol asupra eficacităţii învăţământului şi sugerează căi şi direcţii de perfecţionare a stilului 
promovat de educatoare.  

De exemplu, observaţiile efectuate de noi, ca educatoare, asupra comportamentului copiilor din 
grupa mare pe care o conducem, pe parcursul unei activităţi, oferă informaţii privind măsura în care 
le-am trezit interesul şi curiozitatea, le-am oferit plăcerea de a participa la activitate. Acestea devin 
concludente pentru calitatea activităţii desfăşurate, prin efectele pe care le-a avut.  

Verificarea eficienţei muncii noastre o constituie raportul acumulărilor realizate de copii, 
schimbările produse în atitudinea lor.  

Învăţământul preşcolar tinde să realizeze obiectivele pregătirii copilului preşcolar pentru o 
integrare optimă în învăţământul primar. În această perspectivă, proiectarea obiectivelor specifice 
învăţământului preşcolar, trebuie să fie urmată de o cunoaştere obiectivă (evaluare) a 
performanţelor obţinute de copii la diferite activităţi.  

Procedeele de evaluare iniţială globală şi mai ales a întregului colectiv, trebuie completate şi 
corelate cu evaluarea rezultatelor individuale.  

La grupa mare, de exemplu, activitatea de evaluare iniţială urmăreşte pe cât posibil măsurarea 
şi aprecierea cât mai obiectivă a performanţelor probate de preşcolari după activitatea de predare-
învăţare din anii anteriori. 

 În vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune în urma probelor de evaluare iniţială, 
trebuie să ţinem seama de următoarele: 

- tratarea diferenţiată a copiilor; 
- selecţia riguroasă a conţinutului învăţării; 
- folosirea în continuare a metodelor şi procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult 

capacităţile intelectuale, care asigură învăţarea activă şi formativă; 
- îmbinarea şi alternarea în mod echilibrat a activităţii frontale cu cea individuală şi pe grupe; 
- folosirea unor mijloace de învăţământ care să fie în concordanţă cu conţinutul, metodele şi 

procedeele de evaluare utilizate; 
Realizând o selecţie riguroasă a conţinutului curriculumului pentru preşcolari, folosind 

strategii didactice accesibile gradului de înţelegere al acestora, putem desfăşura un act educaţional 
de calitate, care să ofere copiilor şanse de integrare cu succes în activitatea şcolară. 

 Evaluarea iniţială vizează observarea capacităţii de integrare în grup, de relationare cu ceilalţi copii 
şi cu educatoarea, dar şi de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică,socio-emoţională. 



 

 

 Pentru a aduna cât mai multe informaţii despre copii, evaluarea se desfăşoară pe două paliere: 
informaţii culese de la părinţi despre copii şi aşteptările pe care le au parinţii de la mediul educaţional şi 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua săptămâni ale anului şcolar. 

 
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). 
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. 

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. 

 Evaluarea iniţială se poate realiza prin: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 
Avantajele evaluării iniţiale: 
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 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 preşcolarilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii copiilor 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 
sfârşit, educatoarea are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului preşcolarului. 

Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 
procese de instruire şi educaţie, şi acţiuni întreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma 
desfăşurării activităţii propriu-zise.  

Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţionarea activităţii desfăşurate cu 
grupa de copii. Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este 
adecvată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o 
structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator.  

Ceea ce este modern însă, în privinţa evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă 
are în vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute şi soluţiile care se întrezăresc pentru 
îmbunătăţirea acţiunilor instructiv-educative.  

 



 

 

EVALUAREA ÎN PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR, FULGER ANA-MARIA 
C.S.E.I., TÂRGU-JIU 

 
Evaluarea modelează și direcționează elevii. Evaluarea cuprinde acțiuni, atitudini și stări afective 

având rolul de a regla permanent curriculum și resursele umane existente. Procesul de evaluare parcurge 
mai multe etape: utilizarea fișelor, teste, chestionare, utilizarea unor rapoarte și documente, conservarea 
datelor, asigurarea relevanței. Testarea impune necesitatea ca examinatorul să dispună de capacitatea de a 
traduce informaţia dată de test în prescripţii cu sens, practice si adecvate situaţiei și problemei ce se cere 
rezolvată, inclusiv la nivel de recomandare practică pentru cel examinat. 

Activitatea de evaluare trebuie astfel proiectată încât să fie adaptată nevoilor celui educat și să-l 
sprijine pe acesta.  

Evaluarea inițială prezintă nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor și ajută cadrul didactic să treacă la 
etapa următoare cu un bagaj de informații pentru formarea altor competențe, premise cognitive și 
atitudinale, motivații, necesare integrării în activitatea următoare.  

Evaluarea inițială se realizează pentru a avea un control asupra reușitei elevilor, perfecționând mereu 
tehnica de lucru. Instrumentele de testare trebuie să fie construite într-un mod care să ofere examinatorului 
și examinatului sarcini ce pot fi utilizate într-un proces de învăţare și care pot permite examinatorului să 
evalueze efectul procesului de învăţare asupra 

capacităţii individului de a face faţă unor situaţii noi. 
Evaluarea poate duce la creșterea anxietăţii persoanei, ceea ce poate conduce la efecte adverse. Printre 

acestea enumerăm influenţa asupra comportamentului și a performanţei la test, tulburări nedorite în viaţa, 
consecinţe incorecte sau invalidante în plan social ale interpretărilor rezultatelor. Evaluarea trebuie, deci, 
să ţină cont de efectele anxietăţii.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
- NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ – 

 
PROF. FUNAR MARIA 

LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA” REŞIŢA 
 
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 premizelor 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 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. 

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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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN EDUCATIA TIMPURIE 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: FURTUNĂ-ZAHARIA ALINA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LEHANCEA 

STRUCTURA A LICEULUI TEHNOLOGIC ,,AL.VLAHUTA” 
PODU TURCULUI 

  
În educaţia timpurie un rol important îl are evaluarea iniţială, care stabileşte nivelul de dezvoltare al 

preşcolarilor şi verifică cunoştinţele preliminare unui itinerar pedagogic. Evaluarea iniţială are mai multe 
funcţii cum ar fi : diagnostică, predictivă şi prognostică, oferind 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. Utilizarea evaluarii iniţiale are o 
serie de avantaje : conceperea programului de instruire, stabilirea modului de predare-învăţare a noului 
conţinut, oportunitatea organizării unui program de recuperare, adoptarea unor măsuri de sprijin şi 
recuperare a unor preşcolari, pornind de la obiectivele propuse. 

 Evaluarea trebuie concepută ca un control al cunoştinţelor, ca mijloc de măsurare obiectivă şi ca o 
cale de perfecţionare. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective specifice; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
 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. 

 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

ED. FATU CORINA 
G.P.P NR.10 BUZAU 

  
 Evaluarea asigură realizarea conexiunii inverse la nivelul structurii acțiunii didactice, in vederea 

reglării acesteia.Circulația informației obținute pe baza aplicării metodelor de evaluare specifice, dintre 
copii catre educatoare , reprezintă o modalitate de feedback, deoarece în baza acestei informatii se iau 
deciziile necesare pentru optimizarea procesului de învățământ , a activităților de predare învătare . 

 De foarte multe ori noi educatoarele ne întrebăm; 
Cum să evaluăm? Prin ce mijloace? De unde să știm ce metode să alegem? 
Acestea pot fi numai câteva din intrebările pe care deseori le pun educatoarele despre evaluare pentru 

a înbunătăți predarea și învățarea . 
Este indicat ca educatoarea în evaluare să utilizeze metode tradiționale pe care să le îmbine cu 

metodele moderne pentru a observa in ce măsură obiectivele propuse au fost atinse. 
 Evaluarea orală poate fi foarte bine corelată cu metoda braistorming , aceste două metode presupun 

o examinare orală ce se realizează prin întrebări răspunsuri și prin îndeplinirea unor sarcini de lucru 
.Examinarea orală constă, în toate cazurile , în probe la care răspunsurile sunt date oral. Întrebările, sunt de 
regulă, tot orale, acestea fiind prezentate într-un mod accesibil, pe întelesul copiilor vizând realizarea 
obiectivelor propuse la începutul activității.Metoda braistorming urmărește particularitățile gândirii, viteza 
de reacție pentru o exprimare corectă, coerentă din punct de vedere gramatical dar și din punct de vedere al 
transmiterii informației solicitate in raport cu continutul evaluat. 

Aceste metode prezintă o serie de avantaje cum ar fi: 
 Verificările orale evaluează mai multe aspecte ale performanțelor școlare decât alte metode. Îi 

deprind pe copii cu comunicarea orală directă, cu logica expunerii, le formează spontaneitatea , dicția, 
fluiditatea exprimării.  

 Permite tratarea diferențiată a copiilor, făcând posibilă adecvarea gradului de dificultate al 
solicitărilor, ca și a ritmului chestionării la posibilitățile acestora. 

Opțiunea pentru acest mod de evaluare implică însă și luarea în considerare a limitelor pe care le 
prezintă. 

 Nu se acordă șanse egale tuturor copiilor, gradul de dificultate al întrebărilor fiind 
diferit.Dezavantajează elevii timizi și pe cei care elaborează mai greu răspunsul. 

 Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 
teoretice, precum și a nivelului de dezvoltare a deprinderilor și priceperilor de ordin practic. În didactica 
actuală accentul se pune pe trecerea progresivă de la ,,a ști’’ ,,a ști să faci’’și ,, a ști să fii ‘’ 

Rezultatele școlare care evidențiază capacitățile de aplicare privesc mai ales unele discipline 
aplicative(educație fizică , educație plastică, abilități practice)și pe cele care cuprind conținuturi cu caracter 
experimental. 

Se evaluează atât procesul (acțiunea realizată) cât și produsul (rezultatul).Probele practice oferă 
copiilor posibilitatea de a proba competențele generale și pe cele specifice, aplicative.  

Observarea sistematică a comportamrntului copiilor .Oferă evaluatorului informații privind 
perspectiva capacităților de acțiune și de relaționare , a competențelor și abilităților de care dispun .Această 
metodă pune în evidență în mod direct ceea ce celelalte metode de evaluare oferă numai indirect. 

Oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaște progresele înregistrate în învățare, interesele și 
aptitudinile copiilor, precum și atitudinea lor față de activitatea din grădiniță. 

Eficacitatea metodei crește atunci când obsrvarea comportamentului este sistematică, presupunând 
stabilirea obiectivelor, utilizarea unor instrumente de înregistrare și sistematizare a constatărilor.precum, 
fișa de evaluare , scara de clasificare, lista de control/ verificare.  

 Fiecare dintre aceste metode prezintă anumite avantaje , dar și unele limite.Important este ca 
educatoarea să le cunoască și să le folosească , ținând cont de vârsta copiilor de specificul domeniului de 
aplicare, iar în actul evaluativ să reușească obținerea unor informații cât mai complexe despre performanțele 
copilului dar și despre nereușitele acestuia. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR FAZACAȘ FLORINA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOI 

 
 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: 

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 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. 

 
Bibliografie: 
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În orice proces instructiv-educativ bilateral, care este privit si analizat ca un sistem cu „intrari” – 

„iesiri”, evaluarea este o operatie fundamentala. Ea se face in scopul optimizarii procesului respectiv, atat 
in privinta „emisiei” cat si a „receptiei” sau mai ales a acesteia din urma, adica a insusirii celor transmise 
prin emisie. 

Evaluarea se realizeaza la diferite niveluri. Exista o evaluare la nivelul sistemului din care face parte 
procesul instructiv-educativ, respectiv o evaluare a institutiilor din sistemul si subsistemele respective si o 
evaluare a procesului instructiv-educativ concret. 

 Formele evaluarii. 
 1. Evaluarea predicativa (initiala) 
-Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul 

preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita 
cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi.. 

 2. Evaluarea continua (curenta) 
 Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în 

fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire 
de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa 
caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o 
face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament. 

 3. Evaluarea sumativa (finala) 
 Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de 

pregatire si cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistenta, jocul sportiv. Se finalizeaza 
de regula cu notarea elevilor. 

Continutul evaluarii. 
 Presupune 3 faze : verificarea, aprecierea, notarea. 
 1. Verificarea. 
 Este procesul prin care subiectul executa o proba. Natura probelor este diferita. Uneori proba este 

însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. 
 În E.F., predomina verificarea practica, care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce 

se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. 
 2. Aprecierea. 
 Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). Se 

utilizeaza atât aprecierea verbala, care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
si utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este conditionata de natura probei la care 
este verificat elevul. Daca probele sunt masurabile, aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. Daca 
probele nu sunt masurabile, aprecierea poate sa capete influente subiective, depinde de competenta 
profesionala, experienta didactica, nivelul de cunoastere al modelului E.F.S. 

 3. Notarea. 
 Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. Se materializeaza prin acordarea de 

note sau calificative. 
Criterii de evaluare. 
 Decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem. 
- Performanta motrica, rezultatul probelor de control masurabile. 
- Progresul realizat de subiect. 



 

 

- Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. 
- Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. 
- Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însusite. 
- Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. 
- Atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecventa la lectii, participarea la actiunile competitionale 

sportive, modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). 
- Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. 

Fisa individuala. 

- Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. 
- Cuprinde: datele personale, probele prevazute de Sistemul National, probele de evaluare curente 

si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor, acestea fiind marcate cu un semn conventional). 
Notarea elevilor se realizeaza astfel : 
-elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota 

maxima 8 ; 
-elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 ; 
-elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10. 
Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului, cu conditia asigurarii 

pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara). 
Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. 
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 „Evaluarea este activitatea de valorificare, apreciere și interpretare a informațiilor rezultate din 

procesul de învățare; implică măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activități; 
se pune accent pe evaluarea formativă care însoțește procesul de învățare și conduce la optimizare” (Schaub 
Horst; Zenke Karl G. , 2001, pag. 100 – 101) 

 Având un rol important în eficientizarea activităților, evaluarea este permanentă în orice domeniu de 
activitate umană. Învățământul este un domeniu central și de maximă importanță socială, arie în care 
activitatea de evaluare se manifestă cu precădere și al cărei demers este profund justificat. Evaluarea 
rezultatelor școlare este componenta de verificare a oricărui sistem educațional. Învățarea cunoaște exigențe 
specifice în sensul obținerii unei eficacități majore și a unei adaptări la necesitățile lumii contemporane. 
Astfel, elevii trebuie să atingă anumite standarde, care sunt măsurabile prin metode de evaluare. În 
societatea actuală, performanțele nu se mai măsoară cantitativ, prin volumul de cunoștințe memorizate și 
reproduse de elevi, ci prin capacitățile acestora de a aplica competențele dobândite. Activitățile evaluative 
nu se mai limitează la verificarea și aprecierea rezultatelor școlare, ci se extind și la verificarea și aprecierea 
procesului, a modului în care s –a desfășurat activitatea care a condus la rezultatele constante. Conceperea 
actului de evaluare în conexiune cu procesul didactic relevă că rezultatele constatate pot fi apreciate și 
explicate corespunzător în măsura în care sunt puse în legătură cu diferite componente ale procesului 
didactic și cu activitatea în ansamblu.  

 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și are ca scop stabilirea 
nivelului de pregătire a elevilor și a condițiilor în care aceștia se pot integra în activitatea care va urma. Se 
dorește 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 
și dificultățile de învățare. Evaluarea inițială are și funcție prognostică pentru că sugerează profesorului 
condițiile prealabile ale noului program, conținutul și rezultatele prealabile ale acestuia.  

 Deși este contestată de unii profesori, evaluarea predictivă are un scop precis, de a stabili strategia 
didactică pe care profesorul trebuie să o elaboreze. 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.  

 Elevii pot fi stimulați să determine conștient și obiectiv distanța la care se află de performanțele 
așteptate și eforturile necesare pentru îndeplinirea lor.  

 Rolul evaluării în relațiile cu învățarea are efecte pozitive asupra însușirii temeinice a cunoștințelor, 
priceperilor, deprinderilor, prin repetarea, sistematizarea și întărirea pe care le prilejuiește. De asemenea, 
evaluarea are valențe formativ – educative, exercitând influență asupra dezvoltării psihice a elevilor; astfel, 
angajează efortul mental și fizic, formează motivația față de învățare și atitudinea responsabilă față de 
școală, favorizează formarea deprinderilor și obișnuințelor de muncă intelectuală și contribuie la formarea 
unor trăsături de personalitate precum perseverența și tenacitatea, cu rol decisiv pentru randamentul muncii 
școlare.  

 Pentru a înlătura aprecierea deseori considerată subiectivă și tradițională a cunoștințelor elevilor la 
disciplinele școlare și pentru a beneficia de o examinare științifică integrală, sistematică, omogenă și 
obiectivă, specialiștii au elaborat o tehnică a evaluării prin teste docimologice.  

 Evaluarea iniṭialặ utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile - model oferite până acum de 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de 
precizări referitoare la specificul testelor. Testele sunt programate după două săptămâni de recapitulare, cu 
scopul de a reîmprospăta cunoştinţele dobândite anterior. Toţi elevii primesc informaţiile şi recomandările 



 

 

necesare din timp (scris citeţ, ordonat, corect şi cu răspunsul adecvat cerinţei, aşezarea în pagină, margine 
în partea stângă, alineat de la marginea lăsată, răspunsuri complete, citirea cu atenţie a subiectului etc.). 

 Structura testului iniţial la Limba și literatura română constă, de fapt, într-o machetă cu două 
componente. Prima parte foloseşte ca suport un text literar la prima vedere sau studiat, pe baza căruia se 
formulează itemi obiectivi şi semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat, referitori la fonetică, 
lexic, ortografie si punctuaţie, morfologie, sintaxă, înțelegerea textului și elemente de stilistică. Partea a 
doua conține un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri.  

 Selecţia temelor și a conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât si a competenţelor de evaluat ţine 
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 
(evaluare naţională).  

 În concluzie, fenomenul evaluativ capătă valențe din ce în ce mai bogate, lărgindu - și sfera de 
cuprindere. Evaluarea performanțelor școlare nu mai este înțeleasă ca acțiune de control sau de sancțiune, 
limitată la verificare și notare, ci ca proces ce se întrepătrunde cu celelalte procese ale actului didatic, 
exercitând o funcție formativă, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de 
ameliorare a activității în ansamblu.  
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN ȘCOALĂ 
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La întrebarea: ”Ce este evaluarea?” primul cuvânt de care ne aducem aminte, va fi cuvântul ”nota”. 

Nu credem să existe cineva care a trecut prin școală și care să nu-și aducă aminte cu strângere de inimă de 
ea. Spre notă au fost (și sunt) ațintite privirile tuturor: elevi, părinți, (bunici, prieteni, vecini), profesori, 
directori, autorități, pentru că nota sancționează sau răsplătește. Și tot nota permite luarea unor decizii 
precum promovare, corigența sau repetenție, selecție pentru programe de instruire a elevilor supradotați sau 
măcar pentru clasele "bune" dintr-o anumită școală, acces spre fazele superioare ale diferitelor concursuri 
etc. 

Evaluarea curentă este necesară în școală, pentru că oferă posibilitatea de a cuantifica actul învățării 
din punct de vedere calitativ. Nu este ușor să faci acest lucru și adesea auzim critici dure referitoare la 
evaluare, fie pentru că nu este suficient de exactă, fie pentru că, aparent, nu constituie o bază serioasă de 
anticipare a performanțelor celor evaluați. Cu toate acestea, nu numai sistemul de învățământ nu se poate 
lipsi de evaluare, dar nici societatea în general. Evaluarea este, din toate punctele de vedere, un "rău" absolut 
necesar. Folosită corect și principial, pe baza unor criterii prestabilite, ea poate oferi un important feedback 
atât profesorului cât și elevului. Nu trebuie să uitam însă că focalizarea exagerată pe evaluare în procesul 
instructiv-educativ ne poate face să ignorăm aspecte sensibile ale acestuia, care nu se pot măsura usor. 

Evaluarea curenta are obiective diferite. Ea poate măsura nivelul atins de elevi la un moment dat, 
poate contribui la selecție, însă poate dovedi și eficiența unui curs/ metodă de predare/ profesor. Dar toate 
aceste ținte se aplică numai evaluării finale/ sumative a unui curs, căci, în acest caz, scopul este însumarea 
realizărilor elevilor/ profesorului. Atât pentru profesor însă, cât și pentru elev, scopul principal al evaluării 
curente este formativ. Acest tip de evaluare se utilizează de-a lungul întregului parcurs școlar pentru a 
analiza și judeca dacă învățarea a avut loc și în ce măsură. Pe baza informatiilor obținute cu ajutorul 
evaluării curente se pot lua decizii privind organizarea demersului didactic, precum și parcursul pe care îl 
va urma elevul într-o anumită unitate de timp. Aceste informații ne ajută totodată să urmărim progresul 
școlar, dar și să identificăm dificultatile întampinate de elev în învățare. Și tot cu ajutorul lor putem alege 
cele mai potrivite metode de predare care să permită atingerea obiectivelor/ competențelor stabilite de 
programele școlare.  

Profesorul bun nu este acela care îl ,,prinde" pe elev cu lecția neînvățată, fiindcă evaluarea n-ar trebui 
să sancționeze, ci să ofere informații despre ce știe și ce poate să facă elevul cu ceea ce a învățat. Dacă un 
test de evaluare nu oferă asemenea informații, ci doar ,,note", el este inutil din punct de vedere formativ (și 
educativ). Pe de altă parte, este evident că modul de evaluare influențează în mare măsură predarea. De 
aceea, excesele pot genera efecte negative, mai ales atunci cand evaluarea devine un scop în sine ori când 
se reduce doar la o metodă sau la un număr redus de metode.  

În realizarea unei evaluări, soluţia cea mai potrivită este îmbinarea metodelor de evaluare. / -- Metoda 
de evaluare prin probă orală favorizează dezvoltarea capacităţii de exprimare a elevilor, feed-back-ul este 
mai rapid, profesorul poate veni în sprijinul elevilor cerându-le precizări şi punând întrebări suplimentare. 
Astfel pot fi corectate imediat confuziile şi greşelile făcute. 

- Metoda de evaluare prin probă scrisă are o valoare multiplă. Într-un timp scurt se verifică 
randamentul unui colectiv de elevi, oglindind pregătirea acestora prin obligativitatea de a-şi etala 
independent cunoştinţele fără intervenţia profesorului. Proba scrisă avantajează pe elevii care se exprimă 
mai greu pe cale orală. Rezultatele obţinute se pot raporta la un criteriu unic de validare. Anonimatul lucrării 
diminuează subiectivitatea profesorului. 

- Evaluarea cu ajutorul calculatorului oferă atât profesorilor, cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi în evaluare. Astfel, este eliminată orice formă de subiectivism şi se diminuează emoţiile care-i 
însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi. Aceştia se pot evalua pe parcursul muncii independente pe care o 
depun zilnic. 

La fiecare evaluare trebuie prezentată şi argumentarea care are rolul de a facilita înţelegerea, la nivelul 
subiectului evaluat, a motivelor care au stat la baza acordării unei anumite note sau calificativ. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRESCOLAR 
 

PROF.INV.PRESCOLAR: FELOIU RAMONA 
 
 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 copilul 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. 

 Educatorul 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 copiilor, 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 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 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 educatorului cât 
şi copilului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
, 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 şi nici realizarea une ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele prescolarului 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 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 prescolar și 
pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copilului,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 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).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
copiii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

  
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 
 



 

 

WHY TO TAKE AN ENGLISH PLACEMENT TEST? 
 

PROF. EVA FENECHIU 
COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY , 

CLUJ NAPOCA 
 
An A2 Key qualification is proof of your ability to use English to communicate in simple situations. 
The exam tests all four English language skills – reading, writing, listening and speaking. 
It should give you the confidence to go on and study for higher-level exams such as B1 Preliminary 

and B2 First. 
 
Exam updates 2020 
To make sure our exams are up to date with the latest research in language learning and teaching, we 

update them regularly. A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools have 
undergone a thorough review to ensure that our exams continue to remain relevant to the needs of schools 
and learners. 

The new exam formats will start being used from January 2020. The changes include: 
• new and updated tasks across all of the papers 
• better alignment between the exams, showing clearer progression from one exam to the next 
• an update to the way that grades are reported, bringing the exams in line with higher level 

Cambridge English Qualifications 
• the separation of the Reading and Writing papers in B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools. 
You can find out more about the changes, including information on preparation materials, on our 

dedicated A2 Key and B1 Preliminary 2020 update website. You can also sign up to receive information 
and updates about the changes to the exams. 

  
 
Bibliografie  
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/index.aspx
https://keyandpreliminary.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/


 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
LICEUL SANITAR ANTIM IVIREANU, JUD.VALCEA 

PROF. FERA ELIZA 
 
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 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. 
 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. 

care urmează”. 
 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 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ PRIN FIȘE DE LUCRU 
 

PROF. FERDOSCHI LUMINIȚA DANIELA 
LICEUL TEORETIC “CAROL I” FETEȘTI, 

JUD. IALOMIȚA 
 
Evaluarea iniţială este folosită pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară studiului disciplinelor 

noi sau la inceputul unui nou capitol. 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. 

Dacă sunt anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au 
ocazia de a rezolva cu succes subiectele fără a considera că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu al 
activităţii de învăţare. 

Evaluarea inițială prin fișa de lucru se poate realiza la inceputul predării unei unități de învățare și se 
bazează pe fundamentul achizițiilor anterioare. Cu ajutorul fișelor de evaluare, elevul își formează priceperi 
și deprinderi practice, învață să descopere și să găsească o soluție. Descoperind și rezolvând sarcina primită 
în timpul orei de tehnologia informației, elevul află care îi sunt propriile disponibilități. Prin rezolvarea 
sarcinilor de învăţare de pe fişe, elevii se obişnuiesc cu munca şi gândirea independent și îl determină la o 
organizare şi prelucrare proprie. 

FIȘĂ DE LUCRU ACCESS 
1. Deschideți aplicația MS Access și creați baza de date CATALOG. Salvați-o. 
Pentru baza de date creată anterior realizați următorul tabel, după structura stabilită 

ELEVI: 

Câmp Tip data 
Cod_ELEV Text – (5) (Cheie primara) 
Nume_elev Text - (30) 
Pren_elev Text - (30) 
Cod_clasa Text - (10) (cheie externa) 
Data_elev Data scurta 
Foto_elev OLE Object 
Telefon Text – (15) 
Gen_elev Text – (1) 

2. Să se creeze tabela GEN dupa următoarea structură și cu următoarele date: 
Câmp Tip data 
Id_gen Text – (5)  
Gen Text - (10) 

 

 

  



 

 

3. Adăugați următoarele date în tabelul creat, folosind pentru câmpul gen, datele furnizate de tabela 
Gen: 

 

 

4. Să se mute câmpul foto_elev la sfârșitul tabelei. 
5. Să se adauge câmpul BURSIER (de tip Logic Yes/No) tabelei ELEVI și să se completeze pentru 

primul și ultimul elev că sunt bursieri. 
6. Să se creeze pentru tabelul ELEVI un formular, păstrând setările și denumirea implicite 
7. Folosind formularul creat să se adauge următoarele date în tabela ELEVI: 

 

Cod_ 
elev 

Nume_ 
elev 

Pren_ 
elev 

Cod_ 
clasa 

Data_elev Telefon Gen_ 
elev 

Foto_ 
elev 

Bursier 

004 Ionescu George 9D 12/12/2000 0723255541 Masculin  Da 
005 Spataru Alina 12A 10/12/1997 0741258963 Feminin  Nu 

 
8. Să se creeze un formular cu numele DATE_ELEVI, folosind FORM DESIGN astfel încât să 

conțină doar câmpurile Nume, Prenume, data_elev si foto_elev, fundalul formularului să conțină o imagine 
aleasă la alegere. 

9. În formularul DATE_ELEVI se va adăuga titlul Date initiale elevi astfel încât să fie formatat cu 
font Arial, dimensiune 18, culoare verde, va conține dată calendaristică în subsolul formularului cu 
actualizare automată. 

 

Barem de notare – 1 punct din oficiu, 9x1pct=9pct 

 



 

 

CURENTE METODOLOGICE ÎN PREDAREA EDUCAȚIEI FIZICE 
CENTRATE PE ELEV 

 
PROF. FERLOVICI MIRCEA FLORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, IORGU RADU” 
 
În cadrul instruirii centrate pe elev există mai multe curente metodologice raportate la obiectivele sau 

competențele vizate de programele de educație fizică. Educația fizică cross-curriculară sau integrată 
urmărește valorificarea ulterioară a cunoștințelor dobândite în urma creării unor situații de instruire în 
cadrul diferitelor discipline. Principalele avantaje ale acestei perspective sunt:  

 ● stimularea gândirii creative și critice; 
 ● permite consolidarea conceptelor comune din cadrul diferitelor discipline cu efect în creșterea 

eficienții instruirii;  
 ● realizează conexiuni între discipline. 
 Această perspectivă ar conduce la organizarea instruirii pe teme integrate ”care se centrează pe 

dezvoltarea personală și socială a elevilor; unități de studiu care își propun formarea competențelor, dar 
mai ales al unor valori și atitudini esențiale pentru viața cotidiană în societatea actuală; proiecte care își 
propun să valorifice potențialul elevilor și al comunității locale în vederea construirii unor experiențe de 
învățare semnificativă pentru elevi ”. Acest tip de abordare conduce la dezvoltarea și integrarea elevilor 
într-o societate bazată pe cunoaștere, ce necesită posibilitatea de a integra informațiile într-un cadru 
funcțional, operațional de cunoștințe.  

 Educația multiculturală 
 Elevii vor fi pregătiți pentru o societate diversă din punct de vedere etnic cultural și lingvistic, doar 

printr-un climat educațional integrat și intercultural. Prin educația multiculturale se urmărește: 
 a) familiarizarea, înțelegerea și respectarea diferitelor grupuri etnice;  
 b) înțelegerea diferitelor puncte de vedere și reducerea discriminării;  
 c) fiecare grup etnic să-și cunoască propriile valori și să respecte valorile altor grupuri Considerăm 

că sportul este un cadru favorabil de educație interculturală, iar la nivelul orei de educație fizică se pot 
introduce sporturi și dansuri practicate în diferite țări urmărindu-se și prezentarea culturii din acea țară. 
Aceasta se poate realiza prin prezentarea imaginilor dar și prin practicarea propriu-zisă, în care elevii să 
prezinte un program artistic cu elemente specifice unei culturi, în cadrul lecțiilor de gimnastică. Educația 
fizică incluzivă se referă la abordarea includerii copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, având 
la bază principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii. Profesorul de educație fizică trebuie să țină 
cont de următoarele pentru realizarea integrării copiiilor cu nevoi special: 

 ● Să ofere ajutor moral dar și prin asigurarea resurselor necesare;  
● Trebuie să aibă o atitudine pozitivă;  
● Să realizeze integrarea acestora în programe recreative de timp liber. În opinia multor specialist 

integrare nu poate fi realizată doar de către profesorul de educație fizică, el trebuie să primească ajutor de 
la consiliul de administrație al școlii, consilierul psihologic, cabinetul medical precum și de la comitetul de 
părinți al școlii.  

Profesorul de educație fizică va face modificările curriculare necesare, corespunzătoare procesului 
instructiv-educativ (predare/învățare sau dezvoltare/evaluare) astfel încât:  

● Pentru copiii cu disabilități ușoare curriculum pe mai multe nivele  
● Dacă programul de educație fizică nu este adecvat copiilor care trebuie să-și atingă obiective 

personale se va face selecția curriculară pe mai multe nivele 
 ● Când activitatea clasei nu poate fi suprapusă cu cea a clasei atunci se vor aborda activitățile 

alternative.  
Team-buildingul echipelor se bazează pe învățarea prin cooperare ” care este o strategie de instruire 

structurată și sistematizată, în cadrul căreia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un țel comun. 
Premisa învățării prin cooperare este aceea conform căreia subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să 
aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând în același timp mai temeinic 
decât în cazul lucrului individual” . 

 



 

 

Bibliografie: 
*Nichols, J., and R. Miller. 1994. Cooperative learning and student motivation. Contemporary 

Educational Psychology  
* Slavin, R., M. Leavy, and N. Madden. 1984. Combining cooperative learning and individualized 

instruction: Effects on student mathematics achievement, attitudes, and behaviors. Elementary School 
Journal  

*McBride, R. 1989. Teaching critical thinking in the psycho-motor learning environment: A 
possibility of a passing phase? The Physical Educator  

 
 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ - 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
ÎNV. FERLOVICI GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, M.C.EPUREANU” 
 
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 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. 
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RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ 
GRUPA MARE 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
 

PROF INV PRESC FESTEU MARCELA ALEXANDRA 
SCOALA STEFAN CEL MARE CETATEA DE BALTA/GPN TATARLAUA, 

JUDETUL ALBA 
 
Evaluarea iniţială la grupa mare am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise şi practice, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individual şi frontal pe parcursul primelor două săptămâni 
din anul şcolar 2019-2020.  

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 în perioada 9-20 sept 2019, unui număr de 12 copii (din care 9 
fetiţe si 3băieţi) şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Colectivul grupei este format în majoritate din copii proveniţi din familii defavorizate, cu venituri 
mici, cu părinţi cu educaţie precară, familii monoparentale situaţii care se reflectă şi în educaţia şi 
comportamentul preşcolarilor. Un caz special îl reprezintă o fetiţă ( M.M.) care are probleme 
comportamentale grave, o întârziere a dezvoltării proceselor psihice şi a limbajului, şi care are nevoie de 
sprijin de specialitate. Familia nu doreşte acest lucru, ceea ce înseamnă că sarcina îi revine educatoarei, să 
desfăşoare activităţi de dezvoltare a limbajului şi de stimulare psihică, care să o ajute pe fetiţă să îşi 
remedieze comportamentul şi să se integreze în colectivul grupei. 

Centralizarea rezultatelor relevă următoarele date: 
- pentru domeniul limbă şi comunicare - 7 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin 

activităţile de evaluare, 3 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile, iar 2 copii ( M.M. si M.A.) nu le-au 
realizat; 

- pentru domeniul ştiinţă - 5 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de 
evaluare, 4 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile, iar 3 copii (M.M., M.A. si S.A)nu le-au realizat; 

- pentru domeniul psihomotric - 8 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile 
de evaluare, 2 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile, iar 2 copii (M .M. si S.A.) nu le-au realizat; 

- pentru domeniul arte - 4 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de 
evaluare, 5 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile, iar 3 copii (M.M., S.A. si B.M.) nu le-au realizat; 

- pentru domeniul om şi societate - 5 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile 
de evaluare, 5 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile, iar 2 (M. M.si M. A) copii nu le-au realizat; 

 
Prezentăm în continuare un scurt inventar al principalelor lacune identificate la majoritatea 

preşcolarilor din grupa mare, lacune ce vizează atât cunoştinţele cât şi deprinderile, aptitudinile şi 
comportamentele acestora : 

- slabă mânuire a diverselor instrumente de lucru şi materiale individuale ; 
- insuficientă cunoaştere şi aplicare a regulilor de comportare şi convieţuire în cadrul grupului şi al 

grădiniţei ; 
- lacune în deprinderile de autoservire ; 
- lacune la nivelul cunoştinţelor specifice domeniului ştiinţe; 
- nu au deprinderi de organizare în formaţii de lucru ; 
- utilizare greşită a unor structuri verbale, frecvente greşeli în exprimare ; 
- prezenţa unor temeri în manifestarea liberă a creativităţii proprii. 
 



 

 

ANOTIMPUL RUGINIU 
 

FETICU MIHAELA 
 
 A sosit toamna! Un anotimp frumos, cu multe recolte și multe bucurii! Frunzele ruginii au acoperit 

asfaltul încalzit de ușoarele raze de soare, pe jos parcă este un covor țesut din aur și bronz. Totul în jur este 
incredibil ! Însă, totodata natura cedează, pleacă păsările, unele animalele hibernează, crengile pomilor 
ramân fară frunze! 

 Dansul frunzelor ruginii reprezinta un peisaj mirific! Parcă ai fi într-o poveste de vis, din care nu ai 
mai vrea să ieși! Totul este frumos, deși natura "moare", frunzele care au creat covorul pe jos încantă orice 
privire. 

 Ne-am aplecat , am adunat cele mai frumoase frunze ruginii și am plecat spre școală cu un singur 
gând: vom face cele mai reușite lucrări! 

 Iată ce am realizat din frunzele adunate... 
 

 
 

 
Toamna se va apropia de sfârșit, prin văi vântul 

sună neîncetat ducând cu el frunzele ruginii. 
Apare o liniște apăsătoare, o liniște rece care ne 

prevestește venirea iernii! 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
-PUNCT DE REFERINȚĂ ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS DIDACTIC 

MODERN- 
 

FIDEL-ILIE OANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ 

DAMBOVIŢA 
 
 Activitatea instructiv-educativă din şcoală presupune forme diverse de evaluare. După modul de 

integrare al actului evaluativ în desfășurarea procesului de învățământ și după nivelul la care se realizează, 
distingem mai multe forme sau tipuri de evaluare: evaluare inițială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) și evaluare cumulativă (sumativă). 

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar. 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 .  

 Fiecare profesor are stilul său de aplicare a teoriei evaluării , rezultat din modul de combinare a 
cerințelor , formelor , obiectivelor , metodelor , etapelor , particularităților grupei și activităților dar mai 
ales a experienței acumulate . Evaluarea inițială apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila noua 
unitate didactică sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior . 

 Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie, ȋn continua schimbare. Pentru a-l putea influența 
optim, cadrul didactic are menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale 
individualității sale. Evaluarea 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.  

 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 elevul, ci şi cadrul didactic.  

 Pentru profesor, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi 
arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu elevii, 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.  

 Astfel, prin intermediul evaluării, cadrul didactic poate afla ce au acumulat elevii, ce lacune există 
în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor.  

 În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de muncă independentă.  

 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. 
Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele pe care le realizează elevii în procesul de învăţare. 
De aceea evaluarea este gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii la clasă, nu ca o „probă” 
a ceea ce ştiu sau nu ştiu să facă elevii la un anumit moment dat.  

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire al elevilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţilor următoare deoarece oferă profesorului 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.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ȊN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ȊNV PRIMAR FIERĂSCU ALINA-CARMEN 

PROF. ȊNV PRIMAR BODESCU DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPEŞTI, JUD. GORJ 

 
 Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere spunea 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 (...)".  

 Misiunea noastră, ca ȋnvăţători, este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru 
independenţă, pentru autoeducaţie şi autoevaluare. Învăţământul românesc actual, impune o altă manieră 
de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de 
predare/învăţare/evaluare eficient, centrat pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva 
nevoilor de formare ale educabilului. Este imperios 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. Trebuie să se ţină cont de dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor, coccomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ea 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.  

 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 dintre 
metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele complementare) derivă din mai multi 
factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul evaluarii, specificul conţinuturilor, particularităţile elevilor,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 de evaluare predictivă. 

 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.  

 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. Evaluarea are rolul de a regla permanent 
și a forma în spiritul unor decizii realiste atât privitor 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.  

 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. 
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 îmbunătățirea proceselor de 
predare și învățare care au loc în sala de clasă. 

 Privitor 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: 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
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Evaluarea şcolară este partea integrantă a curriculumului ce asigură realizarea conexiunii inverse la 

nivelul structurii acţiunii didactice, în vederea autoreglării acesteia. Circulaţia informaţiei obţinute pe baza 
aplicării metodelor de evaluare specifice, dinspre elevi către profesori, reprezintă o modalitate de feedback 
deoarece în baza acestei informaţii se iau deciziile necesare pentru optimizarea procesului de învățământ, 
a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea inițială/ predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire, de regulă, la 
începutul anului școlar și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe ale elevilor. Fiind „impusă de 
necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de 
învăţare, precum şi crearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi”45 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. Astfel, evaluarea inițială se dovedește a fi foarte utilă la 
începutul clasei a V-a, pentru cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului de pregătire al elevilor cu care 
va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise, dar și prin metode alternative sau complementare.  

În cadrul orelor de Limbă și literatură română, ca formă tradițională a evaluării instrumentale, proba 
scrisă este deosebit de avantajoasă deoarece permite profesorului să verifice și să aprecieze toți elevii într-
un timp dat. Astfel, la testarea inițială în clasa a V-a, profesorul evaluează cunoștințele de receptare și 
redactare de texte, asimilate în cursul anului școlar anterior, identifică gradul de asimilare a cunoştinţelor 
de limbă română (ortografie, morfologie şi sintaxă) și stabilește gradul de implicarea a elevilor în activitatea 
de formare intelectuală. În ciuda avantajelor pe care le implică (timp scurt, obiectivitatea profesorului), 
această probă trebuie îmbinată cu metode moderne, alternative/ complementare care să surprindă și 
competențele de lectură și comunicare orală. 

Competenţa de lectură a fost considerată dintotdeauna o condiţie a reuşitei elevului în şcoală şi un 
mijloc de acces la cunoaşterea generală şi specializată. De aici rezultă importanţa actului lecturii şcolare şi 
necesitatea formării şi evaluării autentice a competenţei de lectură, o competenţă-cheie necesară atât 
elevului, cât şi adultului pe parcursul întregii sale vieţi. Astfel, în primele două săptămâni ale clasei a V-a, 
profesorul de limba română poate aplica metode de evaluare precum observarea activităţii de lectură. El 
observă cum decurge procesul de lectură în cazul fiecărui elev urmărind modul cum elevul se pregăteşte 
pentru activitatea de lectură sau cum îşi îndeplineşte sarcinile de lectură, atitudinea acestuia în procesul 
lecturii sau viteza cu care parcurge textul. Toate aceste aspecte pot furniza profesorului informaţii relevante 
asupra nivelului de formare a competenţei de lectură a elevilor săi. Unii elevi citesc cu atenție, fără 
întrerupere, expresiv, cu intonația potrivită, pe când alții au un ritm mai lent, urmărind cu degetul fiecare 
rând, manifestând plăcere, interes sau plictiseală pe parcursul lecturii. 

Toate informațiile obținute de profesor prin intermediul probelor scrise și orale în cazul evaluării 
inițiale îl ajută pe acesta să identifice nivelul achizițiilor acestora, dar îi oferă și un punct de plecare în 
planificarea activităților de predare și învățare viitoare. 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.”46 

 

 
45 Cucoș, Constantin, Teoria și metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69 
46 Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007, p. 120.   
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 ,,Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întodeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.” (D. Ausbel) 
 Învățământul preșcolar se află, ca și celelalte trepte de învățământ, într-un dinamic proces de 

restructurare și revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu. Dar cum orice reformă 
trebuie să înceapă și să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este și ea reconsiderată 
și reglementată pe criteria noi. 

 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, în cunoștință 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliolare, perfecționare a activității. Dupa D.Ausbel, ea este punctul 
final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, 
proiectarea și 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 educație 
și posibilităților reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, 
unui feed-back operativ între etapa parcursă și cea următoare. 

 În teoria și practica evaluării se înregistrează câteva tendințe de prim ordin: 
• extinderea evaluării, de la simpla constatare a rezultatelor la analiza procesului ce le-a produs, la 

analiza activității didactice însași; 
• integrarea organică, armonioasă a evaluării în procesul instructiv-educativ, în activitatea de 

predare-învățare; 
• raportarea rezultatelor la obiectivele definite și la evoluția societății. 
 La începutul fiecărui an școlar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoașterea fiecărui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt: 
• observarea copilului în timpul diferitelor activități și momente din programul zilnic, 
consemnarea în protocoale individuale sau fișe psihopedagogice; 
• dialogul cu copilul și cu părinții, pentru cunoașterea dezvoltării psihofizice, a nivelului de 

cunoaștere, a deprinderilor preșcolarilor. 
În timpul anului școlar, se realizează în mod implicit o evaluare continua a nivelului 
de cunoștințe și deprinderi prin oportunitățile oferite de regimul zilnic, fișele de evaluare, observație 

zilnică, prin convorbiri, studiul produselor activității, test. 
 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, copiii nu pot ,,păstra” în scris 

rezultatele cunoașterii și prin urmare și evaluarea se face oral sau prin probe (fișe) de evaluare grafice 
(desene, imagini). Preșcolarii trebuie evaluați unu câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, 
nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. 

 Evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, migală consemnarea răspunsurilor sau a 
observațiilor educatoarei. 

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspect ce necesită corectarea sau înbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (aprecieri). 

 Rezultatele evaluării se traduc în: priceperi și deprinderi fizice și intelectuale, capacității cognitive, 
trăsături de voință și caracter, conduită civilizată. Aria evaluării nu se referă doar la ce rezultate obțin copiii 
la un moment dat, ci la ce pot conduce aceste caracteristici în perspectivă, la aspect neobservabile precum: 
înțelegerea și prelucrarea informațiilor, traducerea lor în comportamente utile în adaptare, în modul de a 
gândi și simți, transferal de cunoștințe, priceperi și deprinderi, atitudinea față de învățătura. 

 Evaluarea în general, deci și cea initial, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritual unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Astfel o evaluare initial, 
urmată de o evaluare continua constituie un authentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia 
de perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului.  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
• Elisabea Voiculescu- Pedagogia preșcolară, Ediția XXI 
• Cunoașterea copilului preșcolar, Colecția Cathedra editat de ,,Revista de Pedagogie”, 1992 
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Cu toate că elevii uită în vacanța de vară ce au învățat în anul precedent, evaluarea inițială are un rol 

important în organizarea demersului didactic pentru anul școlar în curs. 
Sunt profesor de limba de limba română într-o școală din mediul rural, aproape de orașul Fălticeni. 

Și la noi a scăzut numărul de elevi, de la două clase paralele vom rămâne cu câte o singură clasă pe nivel, 
dar o clasă numeroasă. Eu nu le dau teme pe vacanță, aleg să citească ce doresc și uneori au avut de 
completat, facultativ, un caiet de vacanță.  

 Din acest motiv în primele zile din septembrie fac recapitularea noțiunilor din clasa precedentă. 
Elevii își aduc aminte de noțiunile legate de elementele de construcție a comunicării ( gramatică) destul de 
ușor dacă în anul precedent au înțeles bine aceste noțiuni. Pentru a-și reaminti trăsăturile textului 
literar/nonlite-rar se citesc diferite texte. Elevii identifică ușor tipul de text, își reamintesc trăsăturile textului 
literar și nonliterar. Majoritatea răspund la întrebările de înțelegere a textului. Este mai dificil să scrie despre 
un text, să-și exprime opinia. Cei mai buni reușesc acest lucru încă din clasele mai mici (a cincea, a șasea). 

Recapitularea și implicit pregătirea pentru testul inițial durează 3 ore, suficient pentru a-și reaminti 
noțiunile învățate în anul anterior și totodată de a intra în ritmul specific zilelor de școală. 

La toate clasele dau teste inițiale, teste pe care nu le trec în catalog. 
Am ales clasa a VII-a pentru că este clasa mea, clasa la care sunt dirigintă, dar și pentru că este o 

clasă mică cu 12 elevi și toți elevii au primit același test. La celelalte clase sunt nevoită să dau pe numere, 
teste apropiate ca formă și dificultate, pentru a nu se inspira unii de la alții. În clasă este un elev cu CES 
care dorește să fie tratat ca și ceilalți elevi din clasă. 

Plecând de la un text literar, elevii au avut de rezolvat mai mulți itemi obiectivi( cu alegere duală, 
multiplă, de completare), dar și itemi subiectivi: de explicat semnificația unui fragment și de alcătuit o 
compunere narativă cu titlu precizat, plecând de la textul dat. 

Media clasei a fost 6,75, promovabilitatea 75%. 
Situația pe medii: 
2- 2,99=1 7-7,99=2 
4-4,99=2 8-8,99=4 
6-6,99=2 9-9,99=1 
Am discutat cu elevii testul pentru a înțelege ce nu stăpânesc prea bine. Au greșit valorile morfologice, 

funcțiile sintactice. Din experiența celorlalți ani și clase, aceste noțiuni se însușesc mai greu și se uită 
repede. 

Au întâmpinat dificultăți atunci când au avut de explicat semnificația unui fragment din text. Elevii 
înțeleg textul în ansamblu, dar găsesc mai greu semnificațiile unor fragmente. 

Compunerea narativă a fost făcută de toți, dar pentru că avea titlul precizat și trebuia să pornească de 
la ideile din textul dat, nu a fost prea frumoasă. 

Și la redactare au fost probleme deoarece peste vară au cam fost uitate regulile de ortografie și 
punctuație. 

Elevii au înțeles ce nu știu, la ce se încurcă și cât mai au de recuperat. Cei care au luat 4,80 și 4,90 au 
fost fericiți că nu au uitat chiar tot, ei fiind slabi la învățătură. Băiatul cu CES a luat 2,20 și a înțeles că era 
bine dacă scria și compunerea, lucru pe care uneori îl face. Puteam să-i dau alt subiect, dar se supără și nu 
scrie nimic, sunt teste la care ia peste 5. 

Am început materia din clasa a VII-a urmând ca pe parcursul orelor să insist pe punctele lor slabe.  
E dificil de găsit timp pentru oră de pregătire suplimentară pentru că elevii au foarte multe ore în orar, 

de aceea am considerat că este bine să recapitulez materia mult mai des, să fac permanent legătura cu ceea 
ce ei nu au înțeles prea bine. 



 

 

 Pentru fixarea cunoștințelor, elevii trebuie să rezolve exerciții diverse, să citească cât mai multe texte, 
lucru dificil dacă ne limităm doar la manual, motiv pentru care am hotărât ca fiecare elev să aibă și culegeri, 
cărți pe care să le aibă în biblioteca personală, pe care pot să facă diverse însemnări.  

Testarea inițială pare o muncă în plus deoarece nu se trec notele, dar oferă informații despre ceea ce 
elevii stăpânesc, despre ce au uitat cu desăvârșire și bineînțeles despre felul cum comunică în scris. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

FILIP VERONICA 
 
Copiii sunt cele mai pure ființe de pe pământ. Ei se nasc cu foarte puține informații și se adaptează în 

funcție de situație. Însă pot face asta doar cu ajutorul nostru, al adulților. Și cum ne e cel mai simplu să le 
explicăm anumite situații și momente, decât cu ajutorul poveștilor. Copiii cresc cu sentimentul că poveștile 
sunt adevărate și de fapt asta ne dorim și noi. Să fie fericiți și să știe că indiferent de situație, totul se termină 
cu bine. Și oricât de diferite ar fi experiențele trăite de fiecare, ”viața însăși este cea mai bună poveste” 
(Hans Christian Andersen). Și cu ajutorul poveștilor și al jocului noi, cadrele didactice, putem urmări 
comportamentele copiilor, cadrul lor de dezvoltare, nivelul de asimilare al cunoștințelor și implicit putem 
să rulăm activitățile pentru evaluarea initială. În primele două săptămâni ale semestrului I, are loc această 
evaluare initială. Probele de evaluare sunt aplicate tuturor preșclarilor, iar comportamentele urmărite sunt 
stabilite pe domenii de dezvoltare. 

Evaluarea iniţială este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ deoarece aceasta ajută 
la măsurarea progreselor fiecărui preșcolar în parte, dar şi ale grupei în ansamblu. Un alt rol extrem de 
important al evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în 
primul rând socializarea copiilor. Evaluarea se realizează prin aplicarea unor probe orale și practice, atât 
individual cât și prin activități de grup. Finalitatea acesteia ajută educatorul să hotărască ce pași sunt 
necesari pentru fiecare preșcolar în parte, putând astfel decide care sunt activitățile și jocurile necesar a fi 
dezvoltate pentru progresul individual al fiecărui copil.  

Ca măsuri ameliorative în urma evaluării inițiale, educatorul urmăreste pe domenii experiențiale 
fiecare preșcolar. Și în funcție de rezultate, la educarea limbajului, el poate face activităti și jocuri pentru 
stimularea comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, povestiri, 
fabule, ghicitori, poezii, crearea de texte literare (povești și povestiri cu început dat sau create de copii (grup 
de copii), rime, poezioare cu rime, corectarea exprimării și expresivității verbale prin activități specific, 
măsuri ameliorative de specialitate (logoped), stimularea auzului fonematic, a articulării corecte a sunetelor 
și grupurilor de sunete (vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin “exercitii –joc de stimulare” specific, 
aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, afișarea lucrărilor 
corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii și autocorectare, 
neacceptarea comportamentelor negative. Din punct de vedere al activitătii matematice se poate axa pe 
lărgirea sferei de reprezentări despre mediu, stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice, 
observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de timp, cauză, spațiu 
(constante în timp), aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, 
afișarea lucrărilor), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii și 
autocorectare, neacceptarea comportamentelor negative. Din punct de vedere al domeniului estetic creativ, 
lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului, desenului, 
stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice, exersarea auzului fonematic și a aparatului 
fonoarticular necesar perceperii și reproducerii sunetelor muzicale înalte și joase. Din punct de vedere al 
domeniului om și societate, educatorul are că opțiuni, ascultarea și prezentarea celorlalți a unor idei, 
întâmplări trăite sau imaginate mai ales în etapa ADP (întâlnirea de dimineață), participarea tuturor copiilor 
la lucrări și activități de grup/ în perechi cu valențe casnice sau artistice, determinarea prin activități și jocuri 
a unor reguli de comportare civilizată: comunicare în grup și ascultare celuilalt ( nu au răbdare să se asculte 
unii pe ceilalți), participarea tuturor copaiilor la lucrări și activități de grup și în perechi cu valențe casnice 
sau artistice, aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor, aprecierea lucrărilor de către 
alții copii și autocorectare, determinarea prin activități și jocuri a unor reguli de comportare civilizată: 
determinarea părinților să rezolve problemele medicale privind coordonarea oculomotorie și amenajarea 
unor expoziții cu lucrările copiilor. Din punct de vedere al activitătilor fizice, măsurile ameliorative ar putea 
fi: dezvoltarea psihomotrica a copiilor și mai ales excutari motrice după îndrumări verbale, stimulare 
psihomotrica, acțiuni și activități cu valențe practice participare la întreceri și concursuri dar și educarea 
unor trăsături comportamentale: voința, perseverență, rigoare, disciplină, aprecierea unor comportamente 
pozitive: finalizarea sarcinilor, jocuri sportive și de mișcare pe echipe cu recompense, aprecierea 
rezultatelor de către alții copii și autocorectare.  



 

 

Indiferent de dificultatea pe care o poate avea un preșcolar, educatorul va decide ce este mai bine 
pentru el și pentru dezvoltarea lui armonioasă, deoarece „copiii trebuie invatati cum sa gandeasca, nu ce sa 
gandeasca.” Margaret Mead 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. FIŞCUCI MĂDĂLINA 

 
’’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)  
 
 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. 

 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 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 Va, 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. 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 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. 

 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,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. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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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. 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 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 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 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 pentru învăţământul primar 



 

 

şi 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 şi cea 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  

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se ţină seama de 
următoarele:tratarea diferenţiată a elevilor; selecţia riguroasă a conţinutului învăţarii; utilizarea a acelor 
metode şi procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacităţile intelectuale,care asigură învăţarea 
activă şi formativă;îmbinarea eficientă şi alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală şi 
pe grupe).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 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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Reformele şi demersurile de modernizare a învăţământului românesc au determinat deopotrivă 

reconsiderarea rolului evaluării în ansamblul procesului de învăţământ, precum şi demersuri de optimizare 
a strategiilor de evaluare, de creştere a eficienţei şi a relevanţei lor pentru relevarea progresului înregistrat 
de fiecare elev în formarea sa. Ca proces complex de măsurare şi emitere a unor judecăţi de valoare, 
evaluarea are și o ,,încărcătură morală”, deoarece conduce la ierarhizări, selecţii, ,,verdicte” ce hotărăsc 
traseul socio-profesional al educabililor. Învăţământul românesc are în vedere pregătirea unui om capabil 
să îmbrățișeze schimbarea, capabil să anticipeze, să o dorească și, mai ales, să fie capabil să se pregătească 
pentru ea.  

Reforma sistemului educaţional românesc a însemnat și reforma sistemului de evaluare a progresului 
şcolar. 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 evaluarea tradiţională 
încă le provoacă. 

Evaluarea vizează atât atingerea obiectivelor academice, cât și a celor referitoare la competențele 
sociale și de lucru în grup. Astfel, evaluarea într-un învățământ tradițional presupunea măsurarea și aprecierea 
cunoștințelor (ce știe și ce poate să facă elevul), aspectul cantitativ (cât de multă informație deține elevul) 
fiind vizat, pe când în învățământul modern, accentul este mutat pe măsurarea și aprecierea capacităților 
educabililor (ce știe și ce poate să facă elevul), cu accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente, 
atitudini etc.). 

Cele trei forme ale evaluării, privită din punct de vedere cronologic - evaluarea iniţială, evaluarea 
continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă - sunt cunoscute ca moduri de integrare a 
actelor evaluative în procesul didactic. 

 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. Aceasta îndeplineste 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. Ea poate fi realizată prin examinare 
orală, scrisă, probe practice, teste predictive, ce reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea 
activităţilor viitoare. Evaluarea poate fi practicată în forme innovative şi diverse, ea devenind terenul fertil 
de manifestare a ingeniozităţii didactice. 

 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 instruţi-l în 
consecinţă”. Cu alte cuvinte, scopul evaluării inițiale este să stabilească punctele forte, punctele slabe, 
amenințările și oportunitățile pe care beneficiarii primari ai educației, elevii, le dețin - competențele, 
abilitățile și cunoștințele pe care aceștia le posedă, pentru ca, ulterior, profesorul să aleagă cea mai potrivită 
strategie didactică în instruirea acestora. 

Așadar, evaluarea inițială are rolul esențial de a diagnostica, de a realiza o constatare a nivelului de 
la care profesorul trebuie să construiască traiectul educațional al clasei de elevi, dar și al fiecărui individ, 
ea permițând acestuia să își manifeste creativitatea și talentul pedagogic. Eficiența ei depinde, cu alte 
cuvinte, de măiestria, profesionalismul și inspirația celui care-o utilizează. 
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Toate teoriile moderne îndreptate asupra învăţării urmăresc să demonstreze faptul că accentul în 

educație trebuie să se plaseze pe elaborarea unor instrumente de învăţare. Repetarea în mod mecanic a unor 
reguli stricte trebuie să cedeze locul explorării din partea elevului a ariei de aplicare a acestor reguli, precum 
și căutărilor de soluţii, în mod independent. 

Un demers de învăţare modern se impune să fie astfel organizat, în sensul ajutării elevilor de a-și 
prezenta cunoştinţele într-o manieră personală, să caute și să identifice soluţii originale, să grupeze, să 
clasifice şi să ierarhizeze opiniile personale, drept dezideratele esenţiale pentru educarea unei gândiri 
creatoare la elevi. 

În clasele primare, elevul asimilează cele mai importante noţiuni şi deprinderi de bază, într-un ritm 
diferit şi la un nivel variat, în funcție de particularităţile individuale şi de vârstă, la care se adaugă şi alți 
factori educativi. 

Pentru a putea desfășura un proces instructiv educativ modern, în care elevul să descopere, să creeze 
și să exploreze, avem ca punct de plecare cunoașterea particularităților clasei de elevi, cât și a celor 
individuale, acest lucru realizându-se la clasa pregătitoare printr-un set de teste de cunoaștere a noului elev, 
continuând la clasele I-IV cu evaluările inițiale.  

Având ca reper aceste teste inițiale și de cunoaștere a elevilor, am parcurs etapa de învățare folosind 
cât mai multe metode prin care am încercat să stimulez creativitatea elevilor. Am folosit, în special, metoda 
Mozaic, metoda Cubul, metoda Cadranele și metoda Branstorming. Am alternat aceste metode cu cele 
tradiționale, iar rezultatele la evaluare au fost bune și foarte bune. De asemenea pe lângă evaluarea scrisă, 
am folosit foarte mult observarea sistematică, autoevaluarea, interevaluarea și metoda proiectului. Elevii 
au fost foarte încântați să participe activ și la procesul de evaluare. 

În urma efectuării acestui “experiment” am urmărit evidențierea rolului important pe care îl joacă 
implicarea elevului în situaţii diversificate de predare-învăţare-evaluare creativă și interactivă, care să 
pornească de la un efort gradat. În timpul evaluărilor, elevul știe exact cât, cum și ce anume se evaluează. 

Un punct slab al implicării active a elevilor și în procesul de evaluare este subiectivitatea elevilor, 
însă cu dirijarea și îndrumarea corectă a cadrului didactic, aceștia învață treptat să fie imparțiali și corecți. 
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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 (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 nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. 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. 

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. 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,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 – ‚‚ UN RĂU NECESAR’’ ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ. SCURTĂ ABORDARE TEORETICĂ 

 
PROF. FILIP FLOREAN 

COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ BECLEAN 
 
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 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 

Evaluarea inițială mai este numită și ”răul necesar”. Se realizează la începutul unui program de 
instruire și nu are rol de control ci este diagnostică și stimulantă indicând 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 recuperare). 

Procesul evaluării inițiale presupune parcurgerea următoarelor etape: stabilirea scopului şi a 
obiectivelor activităţii de evaluare răspunzând la întrebări de genul: de ce se realizează evaluarea?, ce se 
urmăreşte?, ce rezultate se aşteaptă? În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări se alege strategia optimă 
de evaluare, se stabilesc momentul/ etapa când va fi realizată evaluarea, conţinutul vizat şi grupul ţintă. 
Strategia de evaluare are în vedere opţiunea pentru o anumită formă de organizare a activităţii, propunând 
metodele şi tehnicile eficiente în concordață cu scopul și obiectivele evaluării. Se evaluează ce a învăţat 
elevul, optându-se pentru acele metode ca pun în valoare cel mai bine ceea ce el ştie şi poate să facă. În 
funcţie de strategia de evaluare, de conţinutul acesteia şi de particularităţile clasei, se va stabili nivelul 
minim al performanţei aşteptate. Pe această bază se construiesc itemii,apoi se aplică probele de evaluare 
stabilite şi se culeg informaţiile obţinute în urma aplicării acestora. Rezultatele se măsoară şi se apreciază 
pe baza unei scale de notare, fie prin raportarea la normă, fie prin raportarea la grupul de elevi ori la 
obiectivele propuse iniţial sau la performanţele individuale. Astfel, după ce a apreciat rezultatele obţinute 
de elevi, profesorul poate lua o decizie în conformitate cu acestea, urmărind în acelaşi timp oferirea 
feedback-ului (cel care a fost evaluat să cunoască ce a ştiut şi ce a greşit şi cum poate să-şi îndrepte greşelile) 
şi îmbunătăţirea operaţiilor (specifice proceselor de predare-învăţareevaluare) pentru activităţile următoare. 
În funcţie de rezultate, cadrul didactic va elabora programe de compensare (dacă performanţele au fost sub 
aşteptări) sau programe de progres pentru cei care au depăşit cu rezultate optime stagiul propus de pregătire. 
Punctul terminus al evaluării trebuie să aibă în vedere răspunsuri la întrebarea „Cum îmbunătăţim pe mai 
departe activitatea?". Nu este suficient să se constate; trebuie să se meargă mai departe şi să se dezvolte 
demersurile întreprinse, să se îmbunătăţească activitatea, să se informeze participanţii asupra rezultatelor 
obţinute şi asupra a ceea ce este de făcut în viitor. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-ESENȚIALĂ LA DEBUTUL CLASEI 
PREGĂTITOARE 

 
ÎNV. FLORENTINA TODEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAȘLOC, JUD. TIMIȘ 
 
“Ce să faci și ce să nu faci, ca să faci” Adrian Vascu 
 
Constantin Cucoș spunea că”Felul în care se face evaluarea în educație influențează educația 

insăși.[...]Ea va forța întregul să se replieze în consens cu exigențele clamate și formulele de validare a 
procesului educativ.” 

Din articolele de specialitate aflăm că evaluarea inițială stabilește premisele de la care se pornește 
studiul disciplinelor. Ea este importantă cu atât mai mult la clasa pregătitoare, unde, pornind de la rezultatele 
obținute de către elevi învățătorul poate stabili sarcinile de lucru în mod diferențiat , uneori chiar 
personalizat. 

Probabil că vă întrebați:“De ce ar proceda astfel dascălul?”Răspunsul derivă din însuși rolul 
introducerii clasei pregătitoare în ciclul primar-egalizarea nivelului de la care se va porni în minunata dar 
complicata lume a citit-scrisului și socotitului în clasa I. Dacă se reușește ca pe parcursul clasei pregătitoare 
să se aleagă pentru fiecare elev ceea ce are el nevoie să aprofundeze, să se închege colectivul clasei, să se 
combine activitățile în așa fel încât niciun copil să nu se plictisească și niciun copil să nu încheie activitatea 
fără a reuși să rezolve măcar o sarcină de lucru, atunci înseamnă că anul s-a încheiat cu o reușită. 

La clasa pregătitoare elevii vin cu bagajul de cunoștințe, priceperi, deprinderi diferit, în funcție de 
factorii și procesele care au dus la aceste finalități.Prin evaluarea inițială nu se măsoară doar cunoștințele 
dobândite, ci și modul în care elevul le folosește, le poate pune în practică, poate colabora , coopera cu 
ceilalți colegi pentru a obține soluții la diferite situații problemă mai mult sau mai puțin complicate. 

Evaluarea în învățământul primar reprezintă baza modelării, formării întregii personalități a 
școlarului. A măsura, a observa, a examina ceea ce copilul știe și știe să facă reprezintă premisa esențială 
în alegerea întregii strategii didactice. De la alegerea strategiei cu tot ceea ce implică aceasta la finalități și 
apoi la înlăturarea lacunelor, la reglarea și remedierea eventualelor nereușite, toate aceste activități , 
realizate cu responsabilitate și consecvență, duc la succesul activității didactice a tuturor părților implicate 
în acest proces complex-învățarea. 

Pentru a vedea dacă elevii sunt pregătiți să treacă în etapa următoare, evaluarea , cea formativă, alături 
de cea sumativă și bazată pe cea inițială reprezintă pași peste care nu se poate trece atunci când vorbim 
despre o învățare eficientă si despre succesul școlar.  

Metoda de bază folosită de mine a fost observarea continuă. Permanent am urmărit felul în care 
fiecare copil a reușit să își folosească cunoștințele, priceperile, deprinderile dobândite la grădiniță în 
rezolvarea sarcinilor de lucru, comportamentul acestora în cadrul grupelor atunci când erau puși în situația 
de a coopera cu ceilalți, interesul pentru a crea legături cu colegii, reacția copiilor atunci când erau puși în 
situația de a genera o părere despre compotamentul, atitudinea pe care au avut-o la un moment dat. Sigur 
că această metodă de evaluare am combinat-o cu altele, cum ar fi evaluarea scrisă prin completarea unor 
fișe de lucru, răspunsurile la întrebări , etc. 

Consider că evaluarea inițială la începutul anului școlar, cu precădere la începutul unui ciclu școlar 
este fundamentală pentru un demers didactic care să fie centrat pe elev, pe formarea de competențe, potrivit 
noului curriculum integrat, pe realizarea unui învățămant pentru toți și în același timp pentru fiecare copil. 

Ca o concluzie, în lucrarea despre evaluarea școlară realizata de ProForm despre tema dezbătută aici, 
citez:”Evaluarea școlară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine, [...]ea 
trebuie să îl ajute pe elev să se cunoască[...], să se facă în folosul copilului[...].Din perspectiva modernă „a 
evalua” înseamnă a desfașura o activitate care însoțește pas cu pas procesul de predare-învățare.” 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROFESOR PREŞCOLAR FLORESCU ANCA LOREDANA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MANPEL”, TÂRGU-MUREŞ 

 
Un rol aparte în cadrul managementului procesului de învăţământ, îl are evaluarea, care se defineşte 

ca un sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a 
procesului de învăţământ. 

Din perspectiva modului de interpretare a datelor cu privire la desfăşurarea procesului didactic, se 
conturează utilizarea în învăţământul preşcolar a următoarelor forme de evaluare: 

• Evaluarea iniţială- predictivă 
• Evaluarea sumativă 
• Evaluarea formativă  
 În demersul educaţional pentru cei mici este necesar să ştim că suntem pe un traseu corect, de aceea, 

este necesar să fie efectuată o evaluare în prealabil. Evaluarea oferă o oglindă a dezvoltării copilului şi a 
progresului acestuia. Prin observarea, analizarea şi evaluarea progreselor de activităţi de învăţare se pot 
observa unele lacune, piedici sau eventualele salturi neliniare apărute în evoluţia copilului preşcolar de-a 
lungul anilor de grădiniţă. De asemenea, oglindirea progresului global al copilului într-o fişă de evaluare îi 
asigură acestuia ,,paşaportul,, pentru intrarea în şcoală. 

 Evaluarea iniţală se realizează la începutul anului şcolar, în momentul iniţierii unui program de 
instruire şi are rolul de a stabili nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi a copiilor.  

Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective clare şi 
accesibile, elaborarea unei planificări instructiv-educative realizate pe baza rezultatelor şi utilizarea unor 
metode şi mijloace care să formeze copiilor priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active.  

Evaluarea formativă continuă se manifestă în toate activităţile derulate, de la observarea continuă a 
comportamentului copilului, a semnalării progreselor pe care le fac până la recompensarea succeselor pe 
care copiii le obţin. Evaluarea formativă este o formă de evaluare cu impact major şi imediat pentru procesul 
de învăţare. 

Evaluarea sumativă se realizează de regulă la sfârşitul unui semestru sau al unui an şcolar şi urmăreşte 
să realizeze un sondaj despre cunoştinţele şi achiziţiile copiilor până în acel moment.  

Metode şi procedee de evaluare 
În pedagogia modernă se caută în mod constant dezvoltarea de metode, tehnici şi instrumente care să 

ajute şi să sprijine copilul în procesul de învăţare. Metodele tradiţionale pentru activităţile preşcolarilor pot 
fi astfel îmbinate cu metode complementare.   

Observarea directă a activităţii copilului se foloseşte, în special, în cadrul evaluării formative 
continue. Observările realizate se consemnează în Fişa de observaţii psihopedagogice a copilului, pentru a 
realiza un tablou complex al dezvoltării copilului. 

Verificarea orală vizează cantitatea şi calitatea cunoştinţelor şi deprinderilor în raport cu obiectivele 
propuse şi sunt utilizate atât în cadrul evaluării iniţiale, cât şi în în cele continue sau sumative. Probele de 
evaluare orală, necesită răspunsuri ce pun în evidenţă gradul de însuşire a cunoştinţelor, dar şi gradul de 
concentrare al atenţiei, capacitatea de selecţie şi profunzimea gândirii.  

Examinarea prin lucrări practice se utilizează în actul educaţional în toate formele de evaluare. 
Portofoliul copilului este o metodă de evaluare care oferă date concludente cu care se poate opera în 

aprecierea evoluţiei pe care a înregistrat-o copilul într-o unitate mai mare de timp.  
Testul docimologic este un instrument de evaluare a performanţelor preşcolarilor, care vizează 

modificările produse prin învăţare, în principal în domeniul cognitiv. Această metodă permite o evaluare 
mai obiectivă a performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente. Această 
metodă de evaluare are următoarele avantaje: presupune un barem de verificare, sunt formate un set de 
întrebări, sarcini-itemi, asigură condiţii de evaluare asemănătoare pentru toţi copiii, sunt evitate formulările 
vagi şi se aşteaptă răspunsuri, rezultate măsurabile. 

  



 

 

Pe lângă informaţiile obţinute prin metodele tradiţionale de evaluare, am aplicat şi metode 
complementare, cum ar fi: interviul, investigaţia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, jocurile de rol, 
dramatizările, chestionarele, jocurile didactice, concursurile, albume, etc.  

Educatoarea îşi pune amprenta asupra tuturor operaţiilor evaluării prin propria-i personalitate, prin 
elaborarea instrumentelor de evaluare. Obiectivitatea şi corectitudinea depind de competenţa şi formarea ei 
profesională.  
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IMPORTANŢA EVALUǍRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

IONELA GEORGIANA FLORESCU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOŞ MARIN” 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, prin care sunt colectate, ansamblate şi interpretate informaţii 

despre starea, funcţionarea sistemului educaţional (instituţie, elev, cadru didactic). Aceasta urmăreşte dacă 
sistemul îşi îndeplineşte funcţiile şi dacă obiectivele sunt realizate. 

 După modalitatea în care evaluarea se încadrează în desfăşurarea procesului didactic sunt înregistrate 
trei forme de evaluare:  

- evaluarea iniţială (predictivă), care premerge un plan de instruire; 
- evaluarea formativă(continuă); 
- evaluarea cumulativă (sumativă). 
Evaluarea iniţială este denumită şi punctul de plecare, ea are rolul de a măsura nivelul de cunoştinţe al 

elevilor la începutul unei etape de instruire. Prin intermediul ei se verifică dacă elevii au pregătirea necesară 
creării premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.  

Evaluare iniţială vizează şi viitorul, prin stabilirea măsurilor de orientare, oferă elevului şi cadrului 
didactic cunoaşterea potenţialului de învăţare, a premiselor cognitive şi afectiv atitudinale.  

Pedagogul Ausubel consideră că învăţarea este influenţată cel mai mult de cunoştinţele pe care elevul 
le are la plecare.  

Evaluarea iniţială are funcţie diagnostică şi prognostică, astfel cadrul didactic are posibilitatea de a 
realiza modelul adecvat de predare-învăţare a unui nou conţinut, poate elabora un program de recuperare 
pentru fiecare elev sau pentru toată clasa. 

În procesul de evaluare, din cadrul învăţământul primar, cea mai folosită modalitate de a realiza acest 
tip de evaluare este testul diagnostic. El este orientat selectiv către conţinuturi deja parcurse.Acest test nu 
urmăreşte ierarchizarea elevilor. Prin intermediul lui se poate aduce corecţii strategiilor didactice. 
Învăţătorul este cel care stabileşte conţinutul ce trebuie evaluat, în funcţie de acesta îşi elaborează itemii şi 
modalităţile de răspuns. 

În funcţie de ceea ce urmăreşte cadrul didactic, testele pot fi punctuale (fiecare element de test va 
măsura un element cognitiv izolat sau teste integrative ( abordează un complex de cunoştinţe şi abilităţi 
cognitive).  

Testele de evaluare iniţială se pot utiliza la intrarea copilului la şcoală, la început de an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol sau al unei lecţii. 

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.  
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EVALUAREA ȘI AUTOEVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

FLORESCU LAURA MARIA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU”, CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ 

 
”Aprecierea este inseparabilă de măsură. Omul se naște sub egida măsurii , a comparației calitative 

și cantitative cu alții.” remarcă Vasile Pavelcu . Influențat de aprecierea școlară, în perioada claselor 
primare, elevul își formează o atitudine față de propria activitate. 

 Cultivarea capacității de autoevaluare a elevilor este necesară și în ceea ce privește organizarea 
activității școlare. Unii factori, precum : numărul mare al elevilor dintr-o clasă, timpul necesar pentru 
procesul didactic, programa încărcată , reduc mult posibilitatea cadrului didactic să evalueze performanțele 
elevilor astfel încât să determine exact evoluția acestora în activitatea școlară. Autoevaluarea , ca proces de 
autocunoaștere este un proces care se formează, pe baza însușirii de către elevi a criteriilor de valoare.  

 Conditii pentru formarea capacităţii de autoevaluare la elevi:  
• prezentarea încă de la începutul 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 unei 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.  
Tehnici de formare şi educare a capacităţii de autoevaluare: 
• Autocorectarea sau corectarea reciprocă ; 
• Autonotarea controlată ; 
• Notarea reciprocă ; 
• Metoda de apreciere obiectivă a personalităţii;  
Rezultatele școlare stabilite în urma evaluării efectuate – prin ele însele – nu vor reliefa valoarea 

activităților de învățare. Este necesar să se răspundă la întrebări de genul : sunt rezultatele satisfăcătoare? 
sunt în concordanță cu ceea ce se așteaptă? marchează un progress în pregătirea elevului? pot fi 
îmbunătățite/ameliorate?etc. 

Așadar, 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 autoapreciere 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. 
Scopurile și obiectivele concrete orientează clar procesul didactic oferind repere precise pentru 

proiectarea instruirii, fiind punctul de plecare în elaborarea instrumentelor de măsurare, realizând o imagine 
cît mai clară asupra rezultatelor așteptate și având rolul de criteria în evaluare.  

 
Bibliografie: 
• Vasile Pavelcu, Pricipii de docimologie, București, E.D.P., 1968 
• C. Cucoş, Pedagogie, (capitolul despre evaluare), Polirom, 2000 
• Manolescu Marin, Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente, Meteor Press, București, 2005 
 



 

 

TIPURI DE EVALUARE TRADIȚIONALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, FLORICAN MIRABELA CORINA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA 

 
Evaluarea tradițională școlară, de-a lungul timpului, a cunoscut o serie de definiții, de perspective, de 

abordări. Nu mi-am propus prin intermediul acestei lucrări să redau definițiile specialiștilor precum Skinner 
sau Meyer, ci să identific necesitatea utilizării a tuturor formelor de evaluare, care se pot aplica în 
învățământul preuniversitar, cu precădere în învățământul primar. În procesul de învățământ românesc sunt 
cunoscute trei forme de evaluare tradițională, din perspectiva integrării lor în procesul de evaluare: inițială 
sau predictivă, evaluare continuă sau formativă și evaluarea finală sau sumativă. Fiecare dintre aceste trei 
forme sunt importante, ca urmare a faptului că ele vizează aspecte diferite ale procesului.  

Evaluarea inițială, de pildă are caracter diagnostic. Ea este extrem de importantă deoarece acest tip 
de evaluare ne furnizează informații cu privire la nivelul de cunoștințe pe care le deține elevul la început de 
an școlar, de semestru sau de ciclu de învățământ. Așadar, în urma aplicării unui test de evaluare inițială, 
profesorul constată și stabilește un diagnostic asupra nivelului de cunoștințe, ceea ce știe elevul și ceea ce 
nu stăpânește. În acest fel, evaluarea inițială are rolul de a ghida sau orienta dascălul în procesul de 
proiectare, de predare, astfel încât învățarea elevilor să devină eficientă. De precizat este faptul că, 
rezultatele (calificativele/ notele) obținute în urma evaluării inițiale, de regulă, nu se consemnează în 
catalog, conform legislației din România, prin Legea Învățământului. Există și excepții, în sensul în care, 
dacă părinții sau reprezentanții legali, tutori ai elevilor doresc să fie trecut calificativul sau nota în catalog, 
se va face, doar la cererea acestora. Elevii însă, nu trebuie să se teamă de acest tip de evaluare, cu atât mai 
mult cu cât rezultatele lucrărilor nu sunt trecute în catalog. Evaluarea inițială trebuie să fie un ”prieten”, 
atât al elevului, dar și al profesorului, ”prieten” cu ajutorul căruia să treacă în etapa următoare. 

Puntea de legătură între evaluarea inițială și cea sumativă sau finală, o reprezintă evaluarea continuă 
sau formativă. Acest tip de evaluare se realizează pe tot parcursul anului școlar sau al fiecărui semestru. 
Spre deosebire de cea inițială, rezultatele obținute se consemnează în catalog. Ea presupune verificarea 
permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ. Un test de evaluare curentă sau 
formativă vizează secvențe mai mici de evaluat, adică o parte dintr-un capitol sau o temă. Scopul sau rolul 
evaluării continue este acela de a asigura o continuitate în dobândirea de cunoștințe, priceperi și deprinderi, 
printr-o pregătire sistematică și continuă. De pildă, dacă elevul nu obține un calificativ execelent sau o notă 
bună la o evaluare formativă, dascălul va adopta măsuri ameliorative, de consolidare a lacunelor, de fixare 
a unor noțiuni, acele noțiuni care le pun probleme elevilor. Avantajul acestei evaluări este acela că oferă 
profesorului un feed-back permanent asupra nivelului de cunoștințe pe care le deține copilul. Evaluarea 
formativă sau continuă se poate realiza atât în scris, prin teste docimologice, cât și oral. În cazul elevilor 
capabili de performanță, evaluarea continuă permite profesorului să acționeze exact pe sectorul favorabil 
copilului, să îmbunătățească procesul de învățare. Învățarea pas cu pas, pe părți mici, dar continuu, 
sistematic, conduce elevul spre obținerea unor rezultate excelente, determinându-l totodată să fie 
perseverent și constant în procesul de achiziționare a informațiilor, atât teoretice, cât și practice. Procesul 
evaluativ poate ajunge să îl motiveze pe copil, referindu-mă aici la motivarea intrinsecă, ca urmare a stării 
de satisfacție și de mulțumire pe care rezultatelor extraordinare. De regulă, motivația de natură intervine la 
cilul gimnazial și liceal; la ciclul primar primează motivația extrinsecă (stimulente palpabile pentru elevi 
venite atât din partea învățătorilor, cât și din partea părinților). În ambele cazuri, și de ameliorare și 
recuperare, dar și o de dezvolatre și performanță, profesorul vizează progresul școlar în timp, în raport cu 
obiectivele educative stabilite în etapa anterioară, etapa proiectării. 

A treia categorie de evaluare tradițională o constituie cea finală sau sumativă. Această evaluare vine 
să încheie procesul complex, amplu de evaluare. Evaluarea sumativă sau finală, de regulă, se realizeaza la 
finalul unui capitol mai mare sau periodic în timpul unui semestru, dar și la sfârșitul acestuia sau al unui an 
școlar, precum și al unui ciclu de învățământ. Profesorul trebuie să aibă în vedere conceperea unor subiecte 
cuprinzătoare, ample, care să acopere întreaga arie tematică abordată, întregul sistem de noțiuni vizate de 
programa școlară la disciplina respectivă de învățământ. Obiectivul major al evaluării finale este acela de 
verificare, dar și de punere în valoare a capacității de sinteză a elevilor privind cunoașterea întregii materii 
care a fost achizionată. Ea trebuie să vizeze majoritatea competențelor din programa școlară. 



 

 

Care este necesitatea utilizării de către profesori a celor trei tipuri de evaluare? Răspunsul este destul 
de complex. În primul rând, există o interdependență între cele trei tipuri: ele nu pot funcționa eficient una 
fără cealaltă, deaorece se completează reciproc. Prin urmare, ele sunt abordate ca un tot unitar, alături de 
predare și învățare, ca elemente componente ale procesului instructiv-educativ. Nu este suficient ca un 
profesor să aplice la clasă o evaluare inițială în urma căreia să ia niște măsuri remediale, dacă se oprește 
aici. Măsurile de remediere trebuie să se reflecte în evaluarea continuă pe care obligatoriu cadrul didactic 
trebuie să o aplice la clasă. Atât dascălul, elevul, cât și părintele au un feed-back asupra planului de măsuri. 
Mai mult decât atât, profesorul trebuie să dețină controlul cu privire la nivelul permanent de noțiuni pe care 
le deține elevul. Toate acestea sunt evidențiate cu ajutorul evaluării continue, pas cu pas. Dar procesul de 
evaluare este incomplet, câtă vreme nu se produce și o sinteză a tuturor cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor. Sinteza se realizează prin cea de-a treia formă a evalurării: sumativă sau finală, care vine să 
completeze, să întregească procesul complex de evaluare. Desigur, nu trebuie să uităm nici de formele 
moderne de evaluare are sunt extrem de importante și au succes în rândul elevilor generațiilor actuale. Poate 
că nu sunt atât de precise sau obiective precum evaluarea tradițională, dar sunt eficiente și acestea. 
Interevaluarea este preferată de elevi, chiar de la o vârstă freagedă.  

 
Bibliografie: 
Cucoș Constantin, Teoria și metodologia evaluării, Ed. Polirom, 2008; 
Meyer Genevieve, De ce și cum evaluăm (trad, Diana Samarineanu), Editura Polirom, Iași,2000; 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎNTRE NECESITATE ŞI RELEVANŢĂ 
 

PROF. FLORINA GOGE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AUGUSTIN BUZURA 

COPALNIC-MĂNĂŞTUR 
 
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. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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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. 
 



 

 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INITIALE ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. FODOR ELENA 

LICEUL CAROL I BICAZ 
 
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 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; 
- 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, trebuie 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 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 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 elevului. 



 

 

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. 
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*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, 
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METODE DE EVALUARE CLASICE VERSUS MODERNE 
 

FOTACHE CLAUDIA, 
LIC. TEHN. „HARALAMB VASILIU”, PODU ILOAIEI 

 
Evaluarea reprezintă una dintre etapele importante ale activităţii didactice, parte integrantă a 

procesului de învăţare, de aceea este un instrument util prin care să stabilim dacă finalităţile esenţiale au 
fost atinse sau nu. De calitatea evaluării depinde calitatea întregului proces didactic. Realizarea procesului 
didactic, rezultatele obţinute şi modul în care sunt acestea prezentate elevilor, concluziile formulate şi 
folosirea adecvată a acestora sunt determinante în abordarea ulterioară a demersului didactic. 

Evaluarea trebuie realizată continuu, integrată în toate etapele procesului didactic, elevii cunoscând 
în permanenţă ce se aşteaptă de la ei, ce au reuşit să realizeze, cât au reuşit să realizeze, ce pot face pentru 
a-şi îmbunătăţi activitatea şi rezultatele.  

Metode „tradiţionale” şi metode “complementare” de evaluare 

I. Metode de evaluare tradiţionale  

Tipologia metodelor tradiţionale de evaluare este bine-cunoscută în spaţiul educaţional şi include 
probe de evaluare orale, scrise şi practice.  

A. Probele orale, cele mai frecvente, se concretizează în examinări ale elevilor din lecţia de zi şi, 
eventual, din lecţiile anterioare, ale căror conţinuturi pot avea corelaţii cu lecţia curentă. 

Probele orale prezintă îndeosebi următoarele avantaje: flexibilitatea; 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 potrivit logicii şi dinamicii unui discurs oral; interacţiunea directă între evaluator şi 
evaluat (profesor şi elev).  

Dincolo de aceste avantaje incontestabile, metodelor de examinare orală le sunt specifice şi o serie 
de limite, precum: influenţa în obiectivitatea evaluării şi efectele acestora; nivelul scăzut de validitate şi 
fidelitate.  

B. Probele scrise se pot concretiza în mai multe tipuri de lucrări, pe care M. Manolescu (2010, p. 
172) le clasifică în felul următor: 

• probe scrise de control curent (extemporale), care cuprind întrebări din lecţia curentă şi cărora li 
se afectează 10 – 15 minute; 

• lucrări de control la sfârşitul unui capitol, prin intermediul cărora elevii sunt puşi să probeze ce 
achiziţii au dobândit ca urmare a parcurgerii respectivului capitol. 

• lucrări scrise semestriale pregătite, de obicei, prin lecţii de recapitulare, care pot releva la ce nivel 
se situează achiziţiile elevului la sfârşitul semestrului. 

Dintre avantaje, cele cu relevanţă maximă sunt următoarele: înlătură sau diminuează subiectivitatea 
notării, pentru că lucrările pot fi secretizate; se evaluează un număr mare de elevi şi o cantitate mare din 
materie; subiectele pot fi echilibrate în privinţa gradului de dificultate; metodele de examinare scrisă 
respectă în mai mare măsură ritmurile individuale de lucru ale elevilor; ajută elevii introvertiţi să probeze 
mai ușor calitatea cunoştinţelor dobândite.  

Dincolo de aceste avantaje trebuie avute în vedere şi unele limite, dintre care semnificative sunt 
următoarele: elevii nu pot primi sprijin din partea examinatorului pentru a-şi elabora răspunsurile; 
exprimarea în scris este mai constrângătoare pentru că este reglementată de respectarea unor reguli 
gramaticale; în unele cazuri, elevii nu pot proba profunzimea cunoştinţelor dobândite şi nici corelarea 
acestora cu alte tipuri de cunoştinţe asimilate în alte contexte de instruire; examinările scrise sunt mai 
costisitoare; relativa întârziere în timp a momentului în care se realizează corectarea unor greşeli sau 
completarea unor lacune identificate. 

C. Probele practice sunt modalităţi prin care elevii trebuie să demonstreze că pot transpune în practică 
anumite cunoştinţe, că le pot obiectiva în diverse obiecte, instrumente, unelte etc. 

În privinţa frecvenţei, examinările practice sunt mai des întâlnite la educaţie-fizică, la lucrările de 
laborator, în lucrările din ateliere. 



 

 

 Pentru probele practice este îndeosebi avantajul referitor la posibilitatea oferită elevului de a 
demonstra gradul de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor de ordin practic. Dezavantajele sunt generate 
de necesitatea asigurării unor condiţii specifice, dar şi de modul de aplicare a baremului de notare. 

II. În prezent, se constată o schimbare de concepţie în ceea ce priveşte evaluarea şi tendinţa de a 
evalua activitatea elevului în permanenţă, în toată complexitatea ei; există tot mai mult tendinţa de evaluare 
a activităţii elevilor folosind instrumente de evaluare complementare sau alternative, mult mai agreate de 
către elevi. În acest fel, prin realizarea evaluării, profesorul devine un „formator” care are ca obiective 
identificarea punctelor slabe, a dificultăţilor care apar în pregătirea elevilor şi găsirea de soluţii pentru 
remedierea acestora, oferind elevului puncte de sprijin, „punţi” care să-l ajute să-şi lămurească problemele, 
să-şi completeze informaţiile, „să se corecteze pe sine”. 

La dispoziţia profesorului evaluator stau numeroase metode alternative de evaluare, referatul 
reprezentând una dintre metodele cele mai folosite. Elevii pot realiza atât referate care au la bază activitatea 
experimentală, practică, desfăşurată în laboratoarele de chimie sau de specialitate, cât şi referate bazate pe 
informarea documentară, pe diferite teme de studiu primite. Indiferent de natura referatului, realizarea 
acestuia presupune implicare din partea elevilor, responsabilitate, capacitatea de a se organiza, de a se 
informa, de a selecta informaţii dintr-o bibliografie dată, de a colabora, de a lucra în echipă, de a redacta şi 
prezenta un material. Referatele bazate pe informarea documentară pot fi folosite pentru completarea şi 
dezvoltarea cunoştinţelor, în realizarea unor teme de sinteză, în cadrul participării la sesiuni de referate pe 
diferite teme etc. În realizarea acestor teme, elevii trebuie stimulaţi şi încurajaţi să-şi prezinte şi să-şi susţină 
propriile păreri, să aducă argumente pro şi contra, pe care să le prezinte în faţa colegilor şi a profesorului. 

Realizarea acestor referate presupune din partea elevilor înţelegerea clară a activităţilor pe care le-au 
desfăşurat, capacitatea de a-şi sintetiza şi organiza informaţiile, de a calcula şi de a formula concluzii pe 
baza rezultatelor obţinute practic. 

Indiferent de natura referatului pe care elevul trebuie să-l realizeze, folosirea acestei metode de 
evaluare are un puternic caracter formativ, dezvoltând la elevi capacitatea de a-şi folosi şi organiza 
cunoştinţele, de a sintetiza informaţiile, de a le transfera în situaţii de învăţare variate. În plus, metoda 
contribuie la creşterea încrederii elevului în capacitatea sa de învăţare, de recuperare, de progres şi reduce 
dezinteresul sau stresul produse de evaluarea tradiţională. 

Fiecare categorie de metode de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite, astfel încât niciuna dintre 
ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea rezultatelor obţinute de elevi ar fi afectată.  

Utilizarea metodele de evaluare trebuie să se fundamenteze pe o serie de premise precum: 
• metodele de evaluare sunt complementare, fără a se putea afirma că metodele tradiţionale sunt 

„depăşite”, iar cele alternative reprezintă unicul reper metodologic; 
• ele trebuie utilizate în strânsă legătură cu obiectivele educaţionale vizate şi în acord cu tipul de 

rezultate ce se doresc a fi surprinse (cognitive, afective, psihomotorii);  
• metodele de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, cât şi elevilor informaţii relevante cu 

privire la nivelul de pregătire a elevilor la calitatea procesului de învăţământ. 
Pentru elevi, evaluarea trebuie să fie stimulativă, să-i motiveze, şi nu să reprezinte un factor de stres, 

un „test” la care trebuie să ia o notă, fără să înţeleagă foarte clar ce reprezintă această notă, fiindcă aceste 
rezultate bune reprezintă un pas înainte în pregătirea şi formarea lor.  

Pentru profesori, evaluarea nu trebuie să reprezinte o modalitate de pedepsire a elevilor, prin 
acordarea unor note mici, ci un mijloc prin care elevii să fie motivaţi, stimulaţi să-şi îmbunătăţească şi să-
și depăşească rezultatele. 
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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 este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. 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 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.  

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. 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”. 

 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 școlarului. 

 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. 
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 Evaluarea este mai mult decât o operaţie sau o tehnică, ea este o acţiune complexă, un ansamblu de 

operaţii mintale şi acţionale, intelectuale, atitudinale , afective care precizează :obiectivele şi conţinuturile 
care trebuie evaluate, scopul şi perspectiva deciziei, momentul evaluării, cum se evaluează, cum se 
prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile, criteriile pe baza cărora se evaluează.  

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). 

 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. 
 Evaluarea iniţială implică operaţiile de măsurare, apreciere, decizie la începutul unui program de 

instruire – capitol, semestru, an şcolar.Se realizează prin examinări orale, probe scrise, probe practice. 
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. 

 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”. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 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. 
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