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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚA SPECIALĂ 
PENTRU COPII CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ SEVERĂ ȘI / SAU 

ASOCIATĂ 
 

PROF. PSIHOPEDAGOG: GAFIȚA LUMINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”CONSTANTIN PĂUNESCU” 

IAȘI 
 
 Grila de evaluare și monitorizare a progresului preșcolarului cu deficiențe mintale severe 

și/sau asociate a fost propusă pentru preșcolarii din grădinița specială și a apărut din lipsa unui 
alt mijloc de realizare a acestei etape în procesul educativ-terapeutic inițial fiind elaborată 
pentru preșcolarii cu autism, ulterior fiind extinsă pentru cei cu deficiențe mintele severe și / 
sau asociate (autism, sindrom Down).  

 Grila cuprinde evaluare inițială (Ei), de etapă (Ee) după ce s-a parcurs programul 
terapeutic sau programul de intervenție personalizat pentru semestrul I și evaluarea finală (Ef) 
oferind astfel posibilitatea evidențierii punctelor forte și slabe ale preșcolarului , dar în același 
timp se constituie și ca un mijloc de monitorizare a progresului sau regresului preșcolarului 
pentru fiecare domeniu de dezvoltare din grilă.  

 Grila este realizată pentru domeniul comunicare și limbaj, oferind astfel o imagine cât 
mai completă cu privire la abilitățile pe care le stăpânește preșcolarul precum și lacunele sale. 
În cadrul grilei sunt formulați itemi gradați ca dificultate, ce încearcă să acopere toate abilitățile 
specifice preșcolarului în domeniul propus. În același timp acești itemi se pot constitui ca 
obiective de realizat în cadrul programului terapeutic individualizat.  

 Cotarea se realizează cu 0 – când preșcolarul nu realizează itemul, chiar dacă i s-a oferit 
model de realizare, 1- când după ce i se oferă model îl poate realiza singur, 2 -când realizează 
independent itemul respectiv. Astfel itemii care au primit preponderent punctaj de 0 sau 1 ca 
punctaj se vor constitui ca obiective de realizat în programul terapeutic individualizat. 
Evaluarea de etapă se realizează doar pe itemii lucrați în cadrul programului terapeutic, având 
astfel posibilitatea evidențierii pașilor următori în intervenția terapeutică (itemii pe care nu a 
reușit să-i realizeze la evaluarea de etapă sau cei, din grilă, care au mai rămas de lucrat în 
următoarea etapă de terapie).  

Prof. Psihopedagog:  
Data: Numele copilului: 
Vărsta copilului: 

COMUNICARE ŞI 
LIMBAJ 
I.Limbaj receptiv 
 

I.1.Abilităţi de imitare non-
verbală 
-imită exerciţii pentru motricitatea 
aparatului fono-articulator 

Ei Ee Ef 

   

-imită suflatul cu sau fără 
instrumente muzicale 

   

-imită gesturi sau mișcări simple    
I.2.Abilităţi de ascultare 
-răspunde la nume (motric sau 
verbal) 

   

-răspunde la minim 2-3 comenzi 
verbale simple (arată nasul!, dă-mi 
mingea!, pune la loc!) 

   



 

I.3.Abilităţi de identificare 
-identifică obiecte uzuale (min. 3) 
din 3 categorii uzuale (mobilă, 
alimente, îmbrăcăminte) 

   

-identifică imagini ale obiectelor 
(min. 3) din 3 categorii uzuale 
(mobilă, alimente, îmbrăcăminte) 

   

-identifică acţiuni uzuale în 
imagini (min. 3) 

   

-identifică minim 2-3 sunete din 
mediu 

   

-arată funcţia a minim 2-3 obiecte 
implicate în rutinele zilnice 

   

-arată către alimentul/obiectul 
dorit; 

   

-identifică cifre    
-asociază cuvinte scise identice    

II.Limbaj expresiv II.1.Emisia sunetelor  
-imită sunete simple și 
onomatopee 

   

-pronunță silabe, cuvinte mono-
silabice în imitaţie 

   

-reproduce propoziții simple    
II.2.Abilităţi de denumire 
- denumeşte obiecte uzuale şi din 
mediul înconjurător (min. 3) din 3 
categorii 

   

- denumeşte imagini ale obiectelor 
uzuale (min.3) din 3 categorii 
diferite 

   

- denumeşte acţiuni în imagini 
(min.3) 

   

- numește sursa sunetelor din 
mediu (min. 2-3) 

   

-denumeşte funcţia obiectelor 
implicate în rutinele zilnice (min. 
3) 

   

-numeşte obiectul/alimentul dorit    
-discriminează întrebări    
-numește 1-3 obiecte când i se dă 
funcția 

   

-răspunde cu da/nu la întrebări    
-poate spune cum îl cheamă    



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GAIDOȘ CLAUDIA-ECATERINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AȘTILEU 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic.  

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

- Stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
- Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
- Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
- Evaluarea rezultatelor. 
A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 

de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp.  
Evaluarea, însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă 

un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, 
cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

Astfel, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există 
în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. 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.  

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. 

Activitatea din 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 inițială, evaluare 
formative (continuă), evaluare sumativă și finală. 

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. 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 finalul 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 scrisori 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-aplicativ, Târgu Mureş 
• Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca  
• Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca 
• Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 
 



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR: GAIDOȘ PETRU-VIOREL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AȘTILEU, JUD. BIHOR 

 
„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. Ausubel) 
 
Luând în considerare studiile lui D. Ausubel, 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 elevului. 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. 

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

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

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

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, 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 
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EVALUAREA INIȚIALĂ- NECESITATE SAU CORVOADĂ? 
 

GĂINĂ LĂCRĂMIOARA,  
PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” BUHUȘI, JUD. BACĂU 
 
Evaluarea inițială este o activitate strategică orientativă care se realizează la început de an școlar. 

“Angajează operații de măsurare, apreciere, decizie la începutul activităților de instruire, în vederea 
cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimate în termeni de performanță și 
competențe actuale sau potențiale”( Cristea, Sorin, Dicționar de pedagogie, p. 134). Strategia acestei 
evaluări cuprinde, de asemenea, referințe la un program psihopedagogic distinct, care evaluează nivelul de 
dezvoltare al copiilor în primele zile de școală. Evaluarea inițială are o importanță deosebită deoarece oferă 
posibilitatea cunoașterii potențialului de învățare al elevilor la începutul unei activițați, de a ști, aproximativ, 
posibilitatea pe care o are fiecare elev de a se integra în noul program de instruire, dacă va înțelege ce va fi 
predat. 

Evaluarea inițială realizează două funcții: 
• diagnostică: - ilustrează măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele și șansele pe care le au în cazul 

angajării lor într-un nou program. 
• prognostică: - permite anticiparea rezultatelor în cazul angajării într-un nou program. 
Evaluarea iniţială 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. 

Ca profesor de limba și literatura română, evaluarea inițiala a fost întotdeauna o prioritate pentru 
mine, deoarece mi-a plăcut sa stabilesc de la bun început un traseu corect si motivant pentru elevii mei, 
indiferent de nivelul de clasă. Cei din clasa a V-a privesc evaluarea inițială cu oarecare teamă, gândindu-se 
că prima notă este reprezentativă pentru nivelul lor de cunoștințe. Cei din clasele superioare au o atitudine 
degajată, căci privesc această formă de măsurare a achizițiilor cognitive ca pe un parcurs firesc la început 
de an școlar. Cei mai mulți sunt relaxați și pentru că nota nu se trece în catalog, ceea ce contribuie la sporirea 
confortului psihic al testelor, în general. Din punctul meu de vedere, un procent din nota testului de evaluare, 
fie ca este initial, formative sau sumativ, se datoreaza și relației dintre professor si elevii sai. Dacă aceasta 
este încordată sau tensionată, capacitatea de concentrare scade, latura emoțională fiind prea puternică. Din 
fericire, asemenea profesori sunt rari. Cei mai mulți sunt preocupați de a stabili o relație armonioasă cu 
elevii, bazată, pe de o parte, pe încredere si sprijin, iar pe de altă parte, pe seriozitate și exigență moderată.  

Un dezavantaj demn de discutat al evaluării inițiale este corvoada birocratică ce o însoțește. 
Profesorul este însărcinat șa întocmească grafice, interpretări, planuri remediale, care sunt total 
nesemnificative în raport cu menirea adevărata a acestei forme de evaluare. Dacă elevul este dornic să facă 
progres, iar profesorul dispus să-i ofere sprijin, hârtiile irosite cu planurile remedial ar fi doar o istorie… 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR GAIŢĂ ILEANA 
GPN MOŞTENI, LOGREŞTI 

 
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.  

Orice activitate de evaluare presupune parcurgerea anumitor etape: 
 măsurarea rezultatelor obţinute prin metode de evaluare variate, specifice scopului urmărit; 
 aprecierea rezultatelor pe baza descriptorilor de performanţă, a baremelor de corectare şi notare; 
 formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute, în vederea adoptării 

deciziei educaţionale adecvate. 
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 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 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 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 îmbunătățite. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 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 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 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. 

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). 
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.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GAL CRISTINA VIOLETA, 

LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU, ARAD 
 
Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi 

învăţare şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora.  
Constantin Cucoş a definit evaluarea didactică ca fiind activitatea prin care profesorul verifică 

pregătirea elevilor şi o apreciază prin note. 
Ioan Jinga susţine că evaluarea didactică este „barometrul” prin care este indicată în orice moment 

starea pregătirii şcolarilor, succesele si eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate prin 
curriculum. 

Steliana Toma consiferă evaluarea didactică ca fiind un proces de măsurare şi apreciere a valorii 
rezultatelor sistemului de învăţamânt 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. 

Pentru înţelegerea adecvată a naturii evaluării este necesară relevarea principalelor caracteristici. 
Astfel: 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. 

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

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

Evaluarea 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”. 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 

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 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 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). 
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). 

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 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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR GALAŢAN SANDA ANCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AFLOREI” IZVOARELE SUCEVEI 
 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

 Evaluarea 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. 
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) 

Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 
evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 

Metode şi instrumente de evaluare tradiţionale 
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). 
- î ul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic:n funcţie de mod 
  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).  

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 
Combinarea instrumentelor de 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. 

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. 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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PREZENTAREA GENERALĂ A METODEI “PUZZLE” CA METODĂ DE 
ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ 

 
AUTOR: PROF. MARIANA GANEA, 

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAIL KOGĂLNICEANU”, GALAŢI 
 
O activitate “Puzzle” (mozaic) reprezintă un set de sarcini de grup în cadrul unei structuri în care 

fiecare elev în fiecare grup are cel puţin o sarcină definită, un set de informaţii, resurse pe care, la un 
moment dat, nici un alt membru al grupului nu le are, resurse care vor contribui la scopul grupului. Se 
aşteaptă ca elevul să acopere una sau mai multe sarcini, asociate cu alte informaţii, resurse, şi să împartă cu 
ceilalţi din grup informaţia, abilităţile legate de sarcina sa astfel încât scopul grupului să fie atins. Este o 
metodă prin care se promovează învăţarea prin colaborare şi cooperare între elevi. 

Această tehnică de predare-învăţare presupune parcurgerea următorilor paşi: 
a) Construirea grupurilor de lucru iniţiale. 
b) Profesorul împarte textul ce urmează a fi citit / studiat în 4 sau 5 părţi (atâtea câte grupuri de lucru 

s-au construit iniţial). 
c) Construirea grupurilor de ”experţi” şi rezolvarea sarcinii de lucru. 
d) Revenirea elevilor în grupurile iniţiale şi predarea conţinutului pregătit celorlalţi colegi. 
Ipoteza cercetării: 
• prin aplicarea metodei de învăţare prin cooperare de tip “Puzzle cu grupuri de experţi” se urmăreşte 

îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare. 
• se pleacă de la presupunerea că toate modificările care se produc cât şi diferenţele înregistrate la 

sfârşitul activităţii s-ar datora factorului experimental. 
Prezentarea eşantioanelor supuse cercetării şi interpretarea rezultatelor cercetării: 
Eşantionul experimental – clasa a-XI-a E se caracterizează prin faptul că asupra lui se acţionează cu 

ajutorul factorului experimental – noua metodă de învăţare “Puzzle cu grupuri de experţi”. 
Eşantionul de control – clasa a-XI-a C folosit ca martor, asupra lui se acţionează cu metodele clasice 

de predare-învăţare pentru ca la încheierea cercetării să putem compara rezultatele obţinute de către ambele 
eşantioane.  

Asupra ambelor eşantioane se folosesc aceleaşi sarcini de lucru la acelaşi capitol. 
Clasa a-XI-a C folosită ca martor este formată din 27 de elevi, fiind o clasă omogenă din punct de 

vedere al rezultatelor şcolare. Elevii acestei clase prezintă interes asupra studierii chimiei, ca materie nouă 
pentru ei (studiul chimiei organice începe din clasa a-XI-a, în anul 2003). După prima evaluare efectuată la 
capitolul “Hidrocarburi” (testul numărul 1), la clasa a-XI-a C s-au înregistrat următoarele rezultate: 

3 note de 5; 6 note de 8; 4 note de 6; 4 note de 9; 7 note de 7; 3 note de 10 
Clasa a-XI-a E, clasa supusă experimentului, este formată tot din 27 de elevi, dar această clasă este o 

clasă eterogenă din punct de vedere al rezultatelor şcolare. După prima evaluare efectuată la capitolul 
“Hidrocarburi” (testul numărul 1), la clasa a-XI-a E s-au înregistrat următoarele rezultate: 

7 note de 5;  4 note de 8; 5 note de 6;  3 note de 9; 6 note de 7;  2 note de 10 
Reprezentarea grafică a notelor obţinute la testul numărul 1 

 
Gradul de interes asupra studiului chimiei după cum reiese din rezultatele prezentate este destul de 

scăzut.  
 Am ales această clasă pentru a fi supusă experimentului, datorită gradului mare de eterogenitate, 

datorită rezultatelor slabe la învăţătură şi interesului scăzut pentru obiectul chimie. 



 

 Prin aplicarea metodei “Puzzle cu grupuri de experţi” elevii vor lucra în grupuri maxim eterogene, 
adică grupuri formate atât din elevi slabi cât şi din elevi cu rezultate bune la învăţătură. Fiind conştienţi că 
numai printr-o intensă cooperare şi muncă în echipă, vor obţine rezultate bune, elevii vor lucra activ, 
eliminându-se diferenţele dintre elevi, cât şi dintre rezultatele anterioare la învăţătură. 

Activitatea I 
Se impart elevii clasei a-XI-a E în grupe de câte trei elevi - “grupe mamă”. Grupele trebuie să fie 

maxim eterogene. Fiecărui elev i se repartizează o sarcină bine determinată. 
Elevul numărul 1, primeşte sarcina de lucru I: să-şi însuşească definiţia alcoolilor şi clasificarea 

alcoolilor, folosind modele ace-bile. 
Elevul numărul 2, are ca sarcină de învăţare sarcina de lucru II: să determine proprietăţile fizice ale 

alcoolilor având la dispoziţie alcool etilic. 
Elevul numărul 3, primeşte ca sarcină de lucru III: pregătirea unei lucrări practice de laborator prin 

care să demonstreze proprietăţile chimice ale alcoolilor. 
Activitatea II 
 După repartizarea sarcinilor de lucru elevii se grupează în “grupuri de experţi” formate din câte trei 

elevi cu aceeaşi sarcină de lucru. Ei învaţă împreună devenind “experţi” în rezolvarea sarcinii de lucru 
respective - timp de lucru 15 minute. 

Activitatea III 
 După ce au devenit “experţi” în rezolvarea sarcinii de învăţare, elevii se grupează în “grupurile 

mamă” iniţiale. În aceste “grupuri mamă” fiecare elev le predă celorlalţi doi ceea ce au învăţat, astfel încât 
la sfârşitul activităţii cei trei elevi ai grupelor să fi învăţat toată lecţia, inclusiv partea experimentală 
prezentată de elevul numărul 3 în cadrul “grupurilor mamă” – timp de lucru 20 minute. 

La sfârşitul orei profesorul prezintă concluziile activităţi : anunţând că rezultatele testului (testul 
numărul 2) vor fi prezentate ora următoare. 

La clasa a-XI-a C s-a desfăşurat o activitate de predare-învăţare clasică în care profesorul a prezentat 
noile informaţii însoţite de exemple şi a executat o activitate experimentală demonstrativă în faţa întregii 
clase, prin care a pus în evidenţă proprietăţile chimice ale alcoolilor. La sfârşitul orei şi elevii clasei a-XI-
a C au primit acelaşi test (testul numărul 2), urmând ca rezultatele să fie prezentate ora următoare. 

Analiza testului de evaluare (testul numărul 2) 
 La clasa a-XI-a E, clasa la care s-a folosit metoda “Puzzle cu grupuri de experţi” s-au obţinut 

următoarele rezultate: 
2 note de 5;  6 note de 8; 4 note de 6; 3 note de 9; 8 note de 7; 4 note de 10 
 La clasa a-XI-a C, clasa martor s-au obţinut următoarele rezultate la acelaşi test de evaluare: 
5 note de 5; 4 note de 8; 7 note de 6;  3 note de 9; 6 note de 7; 2 note de 10 

 
Interpretarea rezultatelor: 
Diferenţele înregistrate s-au datorat faptului că elevii clasei a-XI-a E au fost mai puternic motivaţi să 

înveţe, activitatea fiind mai antrenantă. Învăţarea prin cooperare în grupe, interacţiunea productivă dintre 
elevi a condus la maximizarea învăţării academice orientată spre rezultate atât a propriei persoane cât şi a 
celorlalţi membrii ai grupului. 

Elevii au fost dublu responsabilizaţi: odată pentru învăţarea în “grupuri de experţi” şi a doua oară 
pentru procesul de predare a informaţiilor învăţate, în cadrul “grupului mamă”. Elevii au fost conştienţi că 
dacă nu predau bine, nu se fac înţeleşi de colegi, iar rezultatele finale ale grupului nu vor fi pe măsura 
aşteptărilor şi grupul nu va fi evidenţiat. 
  



 

Concluzii: 
În urma cercetării făcute în acest studiu privind predarea şi învăţarea folosind metode activ-

participative (metode moderne) la capitolul „Compuşi monohidroxilici” se desprind următoarele concluzii: 
• Rezultatele testului de evaluare demonstrează că ipoteza de la care a pornit cercetarea este 

confirmată: colectivul experimental la care s-au folosit metodele moderne a obţinut note mai bune decât 
colectivul de control unde s-au folosit metode clasice.  

• Competenţele vizate au fost realizate eficient prin folosirea metodelor moderne deoarece elevul este 
permanent ajutat să înveţe, iar producerea cunoştinţelor este stimulată şi indusă. 

Se crede, de asemenea, că rezultatele învăţării sunt mai bune atunci când învăţarea se desfăşoară prin 
cooperare. 

 Johnson (1989) îi defineşte rezultatele astfel: 
 • Performanţele superioare şi capacitatea de reţinere sporită; 
 • Concentrarea mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai redus; 
 • Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt; 
• Relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi intelectuale, clasă 

socială sau handicapuri fizice;  
 • Competenţe sociale sporite; 
 • Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, de învăţătură şi şcoală; 
 • Atitudine pozitivă faţă de profesori, directori şi alte persoane din şcoală. 
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EVALUAREA IN CADRUL PROCESULUI 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
PROF. GARDIN NICOLETA 

 
Exigenţele vieţii contemporane de a conferi activităţii de instrucţie şi educaţie o eficienţă sporită au 

dus la intensificarea eforturilor de a asigura procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional prin 
determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor in concordanţă cu 
principalele caracteristici şi tendinţe ale societăţii contemporane, stabilirea strategiilor de predare-învăţare 
in raport cu obiectivele vizate si conţinuturile stabilite, perfecţionarea acţiunilor de evaluare a rezultatelor 
şcolare. Preocupările privind perfecţionarea activităţii de evaluare a performanţelor elevilor sunt stimulate 
de recunoaşterea faptului că evaluarea este o componentă esenţială a activităţii didactice. 

 Esenţa evaluării constă în cunoaşterea rezultatelor activităţii desfăşurate în vederea perfecţionării 
procesului în etapele următoare. Evaluarea reprezintă un act necesar în conducerea unei activităţi, în 
general, în procesul luării deciziilor în desfăşurarea activităţii respective. Ea este menită să furnizeze 
informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii pentru ca aceasta să devină un demers în spirală, în 
sensul unei reglări şi perfecţionări continue. Rostul evaluării rezultatelor şcolare nu se limitează la 
cunoaşterea acestora şi la clasificarea şi selecţionarea elevilor în funcţie de performanţele obţinute, ci 
constă, mai ales, în stabilirea elementelor realizate ale procesului, care au asigurat succesul şi aspectele 
slabe, punctele critice care urmează să fie remediate. 

 In cadrul procesului instructiv-educativ sunt folosite 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 formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. 
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) 

 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 cu un grad de obiectivitate crescut comparabil cu evaluarea orala. Testul este 
metoda traditionala de evaluare scrisă cea mai des intalnita in cadrul procesului instructiv-educativ. Testul 
este folosit la sfârşitul fiecărei unităţi sau a unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, 
având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. In cadrul orelor de limba engleza, exista competenţe 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 sunt itemi subiectivi. Testele ajuta la 
identificarea eventualelor probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au 
aprofundat. 

 Eseul , o alta modalitate de evaluare scrisa, 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, exista două tipuri de eseuri care pot fi folosite 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.  

 
 



  

 

IMPORTANȚA ȘI ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, GÂRȚU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BLĂGEȘTI, JUDEȚUL BACĂU 

 
Evaluarea școlară reprezință o acțiune complexă, un ansamblu de operații mintale și acționale, 

intelectuale, atitudinale, afective care trebuie să precizeze: 
- obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate; 
- scopul și perspectiva vizate de evaluare; 
- momentul evaluării (inițial, pe parcursul învățării, la finele acesteia); 
- procedurile de evaluare; 
- modalitățile de prelucrare a datelor și de valorizare a informațiilor. 
Evaluarea înseamnă: măsurare (procedee specifice, instrumente de măsură), interpretarea și 

aprecierea rezultatelor (criterii unitare și obiective), adoptarea deciziei (judecata expertă). 
A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de 

învățământ au fost realizate, precum și eficiența strategiilor didactice utilizate. Astfel, evaluarea facilitează 
reglarea și autoreglarea procesului de învățământ, informația urmând o cale inversă de la efecte la cauze, 
de la ieșire la intrare. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

Evaluarea inițială (predictivă) implică operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul unui 
program de instruire (ciclu curricular, an școlar, semestru, unitate de învățare etc.). Astfel, se realizează un 
diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor (nivelul dezvoltării psihointelectuale, capacitatea de 
învățare, nivelul cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor) exprimat în termeni de performanțe, competențe 
actuale și potențiale. Se realizează prin examinări orale prin întrebări-răspunsuri și prin îndeplinirea unor 
sarcini de lucru; în învățământul primar și preșcolar se utilizează frecvent verificarea pe baza unui suport 
vizual (imagini, scheme grafice), probe scrise (îndeosebi la începutul anului școlar) sau probe practice. 

Îndeplinește două funcții:  
- diagnostică: cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele, priceperile, deprinderile, 

capacitățile necesare angajării lor într-un nou program de instruire. Pe baza acestei diagnoze, cadrul didactic 
cunoaște potențialul de învățare al elevilor, lacunele ce trebuie remediate, în vederea conceperii unui 
program adecvat de recuperare. 

- prognostică: sugerează educatorului condițiile probabile ale desfășurării noului program și îi 
facilitează anticiparea rezultatelor. 

Evaluarea inițială are un rol foarte important, deoarece fundamentează psihopedagogic activitatea 
didactică viitoare, programul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar pentru unii elevi. Poate fi realizată 
prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. 

La începutul unui an școlar se face o recapitulare de 1-2 săptămâni a materiei predate în anul 
precedent. Accentul se pune pe acele noțiuni ce vor fi utilizate în predarea noilor cunoștințe. În această 
etapă, evaluarea se face prin examinări orale. La finalul perioadei de recapitulare, se administrează un test 
de evaluare scrisă ce conține aplicații la materia actualizată. Pe baza analizei rezultatelor obținute de elevi, 
profesorul identifică lacunele acestora și își proiectează activitatea următoare, stabilind un plan de 
recuperare pentru cei care au nevoie.  

Rezultatele obținute sunt utilizate și pentru a evalua progresul elevilor la sfârșitul anului școlar. 
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 (...)".  

BIBLIOGRAFIE: 
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• Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 



  

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. GĂTEJ MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI – DRAGOMIREȘTI 

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

cel mai mult învăţarea este ceea ce ştie elevul la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi intruiţi-l în 
consecinţă!" (David Ausubel) 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, ea venind în 
completarea firească a celorlalte două activități, predarea și învățarea, cu care se află în strânsă legătură. 

,,Evaluarea este mai mult decât o operație sau o tehnică, fiind o acțiune complexă, un ansamblu de 
operații mintale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective, despre care se presupune că precizează: 
conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate, în ce scop și în ce perspectivă se evaluează (perspectiva 
deciziei de evaluat), când se evaluează (la începutul învățării, pe parcursul acesteia, la sfârșit de bilanț), 
cum se evaluează; în ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile, pe baza căror criterii 
se apreiază."(I. T. Radu) 

Încercând o ,,radiografie" a evaluării, Alan Kerlan (apud Radu 2000), consideră că evaluarea 
presupune o concepție sistematică și operatorie pornind de la mai multe întrebări-cheie: 

● Pentru ce se face? (ccea ce pune în evidență funcții ale evaluării); 
● În raport cu ce ? (,,referințele" –criterii ale evaluării); 
● Pentru cine? (destinatarii evaluării); 
● Ce? (ce se evalueză); 
● Cum? (instrumentele și procedurile de evaluare). 
Scopul fundamental al evaluării, acela de cunoaștere și apreciere a stării fenomenelor evaluate și de 

reglare a activității, face ca evaluarea să îndeplinească mai multe funcții generale și specifice:  
● cunoașterea stării fenomenului, a activității și a rezultatelor acesteia, însoțită de aprecierea situației 

constatate pe baza unor criterii; din această perspectivă, evaluarea este o reflectare a fenomenului evaluat; 
● funcția de diagnoză, constând în relevarea condițiilor, factorilor care au generat situația constată; 
● funcția de ameliorare și prognoză/ funcția predictivă, ce se realizează prin deciziile de ameliorare 

pe care le sugerează și le fundamentează, precum și în predicția evoluției activității și a rezultatelor 
constatate.  

 Clasificarea celor trei categorii de evaluare – evaluare iniţială, evaluarea continuă/ formativă, 
evaluare sumativă- are la bază trei criterii importante: 

 ● cantitatea şi calitatea informaţiei sau experienţei pe care trebuie să o acumuleze elevul şi care 
trebuie evaluată; 

 ● axa temporală la care se raportează evaluarea: la începutul, pe parcursul şi la finalul instruirii; 
 ● sistemul de referinţă pentru emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultateor evaluate. 
Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an 

şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). Este impusă de necesitatea anticipării 
procesului de formare prin cunoaşterea nivelului la care se situează elevii, a nevoilor de învăţare, precum 
şi de crearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.  

Existenţa unei eterogenităţi în ceea ce priveşte pregătirea elevilor, asigurarea continuităţiiîn 
asimilarea unui ansamblu de cunoştinţeşi în formarea unor capacităţi, când ceea ce urmează a fi învăţat se 
întemeiayă pe ceea ce a fost însuţit, nevoia de a anticipa un proces de intruire adecvat posibilităţilor de 
învăţare ale elevilor sunt circumstanţe reale caredetermină necesitatea realizării evaluării iniţiale. 

Caracteristici ale evaluării iniţiale: 
- obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele cunoştinţe şi capacităţi care repreyintă puncte de plecare 

pentru formarea noilor competenţe şi asimilarea noilor conţinuturi; 
- urmăreşte cunoaşterea potenţialului de învăţare, a capacităţilor, intereselor, motivaţiilor necesare 

integrării în activitateace uremează; 
- vizează idetificarea lacunelor în pregătirea şi depistarea unor deficienţe, dificultăţi în învăţare, 

îndeplinind astfel o funcţie diagnostică; 



  

 

- sugerează condiţiile în care elevii pot asimila noile conţinuturi şi permite anticiparea rezultatelor, 
oferindu-le o funcţie prognostică. 

Pornind de la datele evaluării iniţiale se pot stabili:  
- obiectivele programului următor; 
- demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor; 
- ritmul convenabil de desfăşurare a activităţii didactice. 
Structura testelor iniţiale trebuie să respecte atât nivelul de vârstă al elevilor, cât şi programa şcolară 

în vigoare pentru fiecare disciplină de învăţământ.  
În elaborarea subiectelor sunt utilizaţi itemi variați (cu alegere multiplă, de completare, cu alegere 

duală, itemi de tip pereche, de tipul adevărat/ fals, eseul liber, eseul structurat), fapt ce va permite evaluarea 
mai multor competențe dobândite pe parsursul anilor școlari anteriori.  

Fiecare test iniţial este însoţit de baremul de corectare şi de notare. În urma evaluării testelor iniţiale, 
se realizat pentru fiecare clasă fişe de interpretare, care conţin: rezultatele obţinute, greşeli frecvente, 
aprecieri ale profesorului şi măsuri ameliorative, ce vor constitui premisa următoarelor acţiuni didactice.  

Aşadar, evaluarea iniţială este indispensabilă unui demers didactic riguros, constituind o acţiune 
pedagogică esenţială pentru reuşita activităţii.  

  



  

 

METODE ȘI TEHNICI ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR: GAVRILĂ ALEXANDRA MARIANA 

CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ 
 
În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 

eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. Acţiunea de evaluare instrumentează o serie de “metode variate 
după obiectul de studiu” . Una dintre aceste metode este: 

1. Jurnalul reflexiv 
Jurnalul reflexive, se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde însemnările 

elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşterii. Este o “excelentă strategie de evaluare pentru 
dezvoltarea abilităţilor metacognitive”, constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare 
şi cuprinzând reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării acestuia. (vezi Inmaculada Bordas, 
Flor Cabrera, 2001, p. 41). 

Se poate centra pe aspectele următoare:  
1) dezvoltarea conceptuală obţinută; 
2) procesele mentale dezvoltate;  
3) sentimentele şi atitudinilor experimentate (trăite). Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate 

îmbunătăţii învățarea viitoare. 
În jurnalul reflexiv se trec în mod regulat, experienţe, sentimente, opinii, gânduri împărtăşite cu un 

punct de vedere critic. Elevul este îndemnat să răspundă la întrebări de genul:  
− Ce ai învăţat nou din această lecţie?  
− Cum ai învăţat? 
 − Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare?  
− Care din ideile discutate ţi s-au părut mai interesante? 
 − Care necesită o clarificare?  
− Ce dificultăţi ai întâmpinat? 
 − Cum te simţi când înveţi la o anumiţă materie? 
 − Cum poti utiliza în viitor această experienţă de învăţare? 
 − În ce măsură ceea ce ai studiat la cursuri ţi-a satisfăcut aşteptările? 
 − Cum îţi place să înveţi în viitor următoarea temă (capitol, lecţie)? 
 − Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare)? Dacă nu, de ce?  
− Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face? 
 − Adaugă alte comentarii care te preocupă. 
Jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu sine însuşi, din care învaţă despre propriile 

procese mintale. Prin această metodă alternativă se urmăresc trei probleme:  
• autoreglarea învăţării (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în direcţia 

depăşirii unei sarcini de învăţare);  
• controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a demer-

surilor metodologice de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute);  
• controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a 

cauzelor acestora). Avantajele aplicării acestei metode: ¾ jurnalul reflexiv este o modalitate reflexivă, 
deschisă şi flexibilă de evaluare; ¾ elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri, dar şi expectaţiile, 
exprimându-şi dorinţele şi satisfacţiile; ¾ profesorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte 
care influenţează procesul învăţării şi astfel să-l ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii; ¾ cunoscând 
aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între profesor şi elev, acesta din urmă simţindu-se înţeles 
şi conştientizând faptul că sunt luate în consideraţie circumstanţele;  

Dezavantajele jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa. Pentru a fi eficient jurnalul reflexiv trebuie 
completat periodic. Acest lucru solicită disciplină şi notarea cu regularitate a reprezentărilor elevilor, 
precum şi a punctelor de vedere critice. Nu este o muncă uşoară, deoarece elevii nu sunt obişnuiţi să reflecte 



  

 

asupra muncii lor. Ei trebuie învăţaţi şi îndreptaţi treptat pe acest drum al analizei proprii, pentru a înţelege 
de ce este necesară şi cum trebuie făcută. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

GAVRILĂ GEORGIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

JUDEȚUL GORJ 
 

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 INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: GAVRILĂ IRINA VALENTINA 
 
Docimologia este ştiința evaluării, care studiază procesul de elaborare şi de aplicare a probelor de 

evaluare necesare pentru notarea şi examinarea cât mai obiectivă a celor implicați (elevi, studenți, 
profesori). 

Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 
învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora.  

Una dintre operațiile evaluării didactice este măsurarea. Ea constă în atribuirea de simboluri (cifre, 
litere, calificative) unor elemente care constituie obiectul măsurării (subiecți, caracteristici, însuşiri). 
Obiectul măsurării trebuie definit în mod clar prin comportamente sau caracteristici observabile. Exactitatea 
măsurării poate fi determinata de calitatea instrumentelor utilizate (probe, teste). 

Se estimează calitativ rezultatele măsurate prin aprecieri (de genul foarte bine, bine etc.), laude, 
observații critice.  

Decizia prelungeşte actul aprecierii într-o notă, caracterizare, hotărâre, recomandare şi vizează măsuri 
de îmbunătățire a activității în etapele următoare.  

Din punct de vedere pedagogic evaluarea oferă informații referitoare la relațiile dintre componentele 
interne ale procesului educațional, în special a celor dintre profesor şi elev. Cunoscând performanțele 
elevilor putem aprecia dacă activitățile proiectate şi-au atins scopul. 

Evaluarea inițială este impetuos necesara în momentul în care un cadru didactic preia o clasa de elevi 
(la începutul unei perioade de instruire: semestru, an şcolar, ciclu de învățământ sau la începutul unui 
program de instruire), cu scopul de stabili nivelul de pregătire al elevilor. 

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. Deoarece elevilor le este 
transmis faptul că notele/calificativele obținute nu vor fi trecute în catalog, ei se vor concentra în mod 
expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci 
un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, 
ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru 
progresele ulterioare. 

În funcție de rezultatele obținute la evaluările inițiale, cadrul didactic își poate elabora documentele 
necesare, adaptate nivelului clasei, pentru mapa personala,dar își poate dapta și metodele folosite la nivelul 
clasei si strategiile didactice. Această evaluare ne ajută în proiectarea activității viitoare şi pentru stabilirea 
modalităților de intervenție care se impun. În cadrul acestui tip de evaluare se utilizează testul de evaluare 
inițială, probe scrise şi/ sau verificări orale.  

 
 



  

 

DIAGNOSTIC ASSESSMENT 
 

GAVRILA-JIC ALEXANDRA 
 
Introduction 
Diagnostic Assessment is most frequent at the beginning of an academic year and is a form of pre-

assessment with a two-fold purpose. On one hand, it is meant to help teachers diagnose the pupils’ language 
proficiency by identifying their strengths and current knowledge, one the other hand, it aims at helping 
teachers identify the problematic areas that need improvement. It is this last consideration that is of great 
interest for teachers because diagnostic tests “can be used to expose learner difficulties, gaps in their 
knowledge and skill deficiencies during a course. Thus when we know what the problems are, we can do 
something about them” (Harmer, 2009 :380). In other words, diagnostic tests are absolutely necessary in 
order for the teachers to be able to identify and do away with the pupils’ language deficiencies. 

 However, there is little research carried out on the topic of ”diagnostic assessment” and few resources 
are available in order to help teachers gain insight into it: while the word „diagnosis” is ”common in 
discussions in language education and applied in linguistics and the term „diagnostic test” is not unusual in 
discussions of language testing, (...) it lacks exemplification (much less explanation) and even definitions 
of the term fail to go beyond the superficial ”identification of strenghths and weaknesses and their 
„remediation” ” (Alderson, 2005 :1). 

As Hughes points out (1989) , the diagnosis of linguistic strengths and weaknesses is extremely 
difficult because ”the size of such a test would make it impractical to administer” and such tests „do not 
provide very detailed information” on a pupil’s command of a language.Therefore, diagnostic tests are 
arguably the most difficult to design and their reliability depends on the test items that they contain. The 
present paper will mainly draw on Jeremy Harmer’s (2009) description of the test items that may be 
included in diagnostic tests. 

Types of test items: 
Direct test items 
According to Harmer (2009 :381) direct items are those that ask pupils to perform a skill that is being 

tested e.g. writing a report, giving an oral presentation, attending an interview etc. Harmer (2009 :384) also 
pinpoints the fact that in order for the direct test items to be valid and reliable, teachers need to do the 
following: 

• Creating a ”level playing field’’, i.e. creating a situation in which everyone has an equal chance of 
succeeding. To this end, teachers should avoid making use of a pupil’s general or specialist knowledge, 
otherwise they can no longer be sure that it is the language skill alone that is being tested (Harmer, 2009 
:384). An example of an unreliable question in an opinion essay would be: „Why was the Great Depression 
so important for the U.S. economy? In this case pupils would have to resort to their historical knowledge 
on the topic, which might be little and consequently might prevent pupils from writing the essay.  

• Replicating real-life interaction, i.e. being as realistic as possible even if they are not authentic 
(Harmer, 2009 :384). For example: a dialogue between an interviewer and a candidate during a job 
interview, a telephone conversation between two friends  

1.  Indirect test items are those that ask pupils to work with specific language items e.g. multiple-
choice questions, cloze procedure, transformation and paraphrase, etc. (Harmer, 2009: 382) 

• Multiple-choice questions: There are both advantages and disadvantages to using them in 
diagnostic tests. One the one hand, they are short and sharp and thus are extremely easy to mark, leaving 
no room for scorer subjectivity. On the other hand, their reliability is limited for several reasons. Firstly, 
multiple choice questions are difficult to design in terms of the incorrect choices, or as Harmer (2009 :382) 
puts it, the distractors may ”put ideas into students’ heads that they did not have before they read them”. 
Secondly, they provide almost no qualitative data for the scorer. In addition, in MCQs students do not have 
to produce any language, which makes them unreliable. All in all, in spite of their limited reliability, they 
are still widely used in diagnostic tests. 

• Cloze procedure is a technique in which words are deleted from a text either randomly or according 
to a set of criteria. They are particularly useful in diagnostic tests as they can be used in order to test 
anything: vocabulary, grammar, reading comprehension etc, Harmer (2009:382-383). However, they 



  

 

reliability is suspect because in some cases there may be several possible answers or students may get 
confused because of ”distractors”.  

• Transformation and paraphrase is a technique in which students are asked to express (an idea or 
question) in an alternative way, retaining the exact meaning of the original. Harmer (2009:382-383). They 
are very common in tests as the focus may be both grammatical and lexical and they thus effectively test 
students’ resourcefulness in the use of language.  

Conclusion: 
Since success in learning depends on the teacher’s ability to diagnose students’ difficulties, designing 

reliable and valid tests should represent one of the main concerns of teachers. 
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PROBĂ PENTRU DETERMINAREA 
SENSIBILITĂŢII CROMATICE 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR GAVRILOAE MARINELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IEREMIA IRIMESCU” BRUSTURI 
JUDEŢUL NEAMŢ 

 
 DATA:  
 ACTIVITATE: DEC – act.art.pl 
 SCOP: demonstrarea existenţei sensibilităţii cromatice 
 MATERIALE: fire de lână colorată ( albastru, verde, negru , galben , roşu, maro, portocaliu, roz, 

mov)  
 DESFĂŞURARE: Aşez în faţa copilului cartonul cu fire de lână şi-i explic: ,, Vezi, pe acest  
  carton avem fire de lână colorată. Eu îţi voi spune pe rând câte o culoare şi tu mi-o vei arăta cu 

degetul.” Se va proceda şi invers: educatoarea va arăta copilului o culoare şi acesta o va denumi. 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

 
 

 
 

 
 

      

           
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
INTERPRETARE: 

 
 
 
 



  

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE LA CLASA A-III-A. 
UTILITATEA APLICĂRII TESTULUI DE EVALUARE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,  

GĂZDAC CRISTINA-SABINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEŞTI, MUREŞ 

 
” Ne putem evalua progresul după curajul întrebărilor noastre și după profunzimea răspunsurilor 

noastre, după disponibilitatea noastră de a îmbrățișa ceea ce este adevărat, mai degrabă decât ceea ce te 
face să te simți bine.”(Carl Sagan) 

În procesul conducerii unei activităţi, în general, şi în special în procesul luării deciziilor, evaluarea 
reprezintă o secvenţă absolut indispensabilă.  

Definită la nivel macro, evaluarea este parte a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, 
și semnifică “ un act psihopedagogic complex de stabilire a relevanţei şi a valorii unor procese, 
performanţe,comportamente, prin raportarea acestora la un sistem de indicatori de performanţă, respectiv 
crtiterii şi standard prestabilite ”.( Ionescu & Bocoş, 2009) 

Evaluarea îi ajută pe elevi să își formeze o reprezentare justă despre nivelul activităților lor școlare și 
să îi ajute în conturarea intereselor, aspirațiilor și opțiunilor școlare și profesionale. 

Mai mult de atât, evaluarea poate constitui o pârghie spre formarea gândirii critice și dezvoltarea 
abilităților necesare în învățarea autoreglată, prin raportarea permanentă la feedback. Particularizând 
evaluarea inițială, aceasta se desfășoară la începutul unui ciclu de învățământ, an școlar, semestru, început 
de capitol sau chiar al unei lecții. 

Obiectivul principal al acestei forme de evaluare este diagnosticarea nivelului de pregătire, pentru a 
cunoaște de unde se pornește, ce se știe, care sunt lacunele, ce sunt capabili să învețe elevii pe baza 
capacităților anterioare , capacitatea de a lucra independent , dificultățile de învățare. Evaluarea inițială are 
funcție prognostică pentru că sugerează învățătorului condițiile prealabile ale noului program, conținutul și 
rezultatele prealabile ale acestuia. 

Scopul evaluării inițiale este unul precis: de a stabili cât mai concret aspectele de care învățătorul 
trebuie să țină cont în elaborarea strategiilor didactice optime, la o clasă specifică. 

Este de preferat ca evaluarea inițială să conducă spre oferirea unor răspunsuri precise la următoarele 
întrebări: au elevii cunoștințe anterioare necesare învățării viitoare? cât poate să învețe un elev la această 
disciplină? cât este de dispus să învețe ficare dintre elevii mei, materiile pe care le predau? 

În ceea ce privește impactul evaluării inițiale în calitatea actului didactic, feedbackul pe care aceasta 
îl oferă cadrului didactic reprezintă un reper cu ajutorul căruia se stabilește nivelul îndeplinirii obiectivelor 
operaționale și gradul de formare al competențelor vizate. 

La nivelul ciclului primar, clasa a-III-a reprezintă o etapă în care elevii își formează noi priceperi și 
deprinderi și achiziționează cunoștințe noi, pe fondul celor dobândite în clasele pregătitoare, a-I-a și a-II-a. 
Devine din ce în ce mai greu de recuperat baza formată în clasele anterioare, deoarece volumul de cunoștințe 
cuprins în programele școlare este mult mai mare, iar schema orară se diversifică. 

La această etapă, evaluarea inițială relevă nivelul de pregătire al clasei și necesitatea de a aborda într-
o manieră diferențiată activitatea ulterioară de predare-învățare-evaluare. 

La clasa a-III-a am utilizat ca instrument de evaluare inițială testul, definit ca fiind “o probă complexă 
cu ajutorul căreia se verifică și se evaluează nivelul asimilării cunoștințelor și al capacităților de a opera cu 
ele, prin raportarea la o scară etalon, elaborată în prealabil” 

 ( Nicola,1994, p. 335). Demersul metodic al unui test are în vedere: proiectarea testului, aplicarea 
testului, evaluarea răspunsurilor, analiza rezultatelor testului și valorificarea rezultatelor testului. În 
realizarea testelor pentru disciplinele matematică și limba și literatura română am utilizat atât itemi 
obiectivi, cât și semiobiectivi și subiectivi. Elaborarea testului a fost succedată de elaborarea baremului de 
cotare al itemilor care, la nivel primar este format din descriptori de performanță. După aplicarea și 
corectarea testelor, am prelucrat rezultatele într-un tabel cu dublă intrare, ce oferă posibilitatea evidențierii 
la nivel de grup și individual al gradului de realizare al obiectivelor.Centralizarea rezultatelor mi-a oferit 
posibilitatea observării calității activității realizate și efectul acesteia la nivel de pregătire. Deasemenea, 



  

 

centralizarea rezultatelor a pus în evidență conținuturi pe care elevii nu le-au însușit, făcând necesară 
aplicarea unor măsuri recuperatorii. 

La finalul demersului evaluativ inițial, s-a făcut o analiză la nivel de clasă și la nivel individual care 
a pus în evidență calitatea, dificultățile, cauzele, modalitățile de recuperare sau obținere a unor performanțe 
ulterioare. S-a urmărit ca prezentarea rezultelor să ofere elevilor o perspectivă obiectivă a nivelului 
progresului dobândit până în prezent și să afișeze măsurile ameliorative necesare pentru viitoarele achiziții 
pe care le oferă clasa a-III-a. 

 În concluzie, evaluarea inițială poate fi asociată cu linia de start a maratonului pe care îl 
parcurgem,atât ca elevi cât și ca profesori, fie el la început de an școlar, semestru, capitol sau lecție și oferă 
întâi de toate o viziune obiectivă alături de care pornim în procesul ulterior de predare- învățare- evaluare, 
cu misiunea de a câștiga acest maraton și a crește progresiv calitatea actului individual de învățare al fiecărui 
elev. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNTOCMIT DE: 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR GĂZDACU CRISTINA-EUGENIA 
GRĂDINIȚA CU P.P ALBINUȚA FĂGĂRAȘ, JUD.BRAȘOV 

 
 Orice intervenție formativă a adultului asupra unui copil are nevoie imperativă de date referitoare la 

personalitatea acestuia.Cunoscându-și partenerul,educatorul va ști cum să procedeze pentru a scoate la 
lumină din individualitatea lui ceea ce are mai bun.  

“Evaluarea inițială integrează demersurile sau operațiile specifice oricărui act apreciativ în intervalul 
temporal ce poate fi numit generic începutul,debutul,introducerea unui program de formare 
/instruire.”(Stan,L. 2014,pag192)..Necesitatea realizării evaluării inițiale decurge din existența grupurilor 
eterogene de preșcolari dar și asigurarea continuității in formarea de capacități și asimilarea de cunoștințe 
care se întemeiază pe ceea ce a fost însușit,pentru ca preșcolarul să parcurgă cu eficiență următoarea etapă 
de invățare de aceea evaluarea inițială satisface și nevoia de a anticipa procesul de instruire adecvat 
posibilitătilor preșcolarilor.Rezultatele evaluarii inițiale sunt fundamentale pentru educatoare deoarece 
sugerează modalităti și stiluri diferite de predare-învățare a noilor conținuturi dar și conceperea unor 
programe de recuperare.  

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,probele scrise și lucrările 
practice. 

Examinarea orală se realizează mai ales prin întrebări –răspunsuri și prin îndeplinirea unor sarcini 
de lucru oral sau scris,sub supravegherea educatoarei.Examinarea orală se intrepătrunde cu demersurile de 
instruire și cu activitatea de învățare astfel încât funcția de instruire/învățare și cea de evaluare sunt 
indisociabile.Ea poate fi curentă și finală,cea curentă se realizează în cadrul oricărei activități, iar 
examinarea orală finală în activități destinate recapitulării, sistematizării cunoștințelor. 

Probele scrise 
Probele scrise oferă educatoarei nivelul de pregătire a preșcolarilor,un mijloc obiectiv de apreciere și 

selecție,evidențiază capacitățile de organizare a cunoștințelor,disciplina în muncă și gândire.La nivel 
preșcolar evaluarea scrisă se realizează prin utilizarea fișelor,care pot îmbina munca frontală cu cea 
individuală dar pot fi folosite cu eficiență și în variante de organizare a muncii diferențiate.Cele patru 
categorii de fișe concepute de Dottrens vin ca o completare și un corectiv adus învățământului colectiv 

-fișe de recuperare destinate să completeze lacunele și să corecteze cunoștințele preșcolarilor,folosite 
frecvent la activitățile de educarea limbajului,activitățile matematice ; 

-fișe de dezvoltare,cuprinzănd un supliment de informații și de exerciții,față de programul comun, 
menite să dezvolte interesele și aptitudinile preșcolarilor ; 

- fișe de exerciții,folosite la activitățile matematice,cuprinzând aplicații cu dificultăți crescânde-fișe 
de autoinstruire,cele mai cuprinzătoare,ce prezintă materia pentru a putea fi asimilată de copii,în mod 
independent sub îndrumarea educatorului.(A.Burcă,Strategii de evaluare utilizate în înmățământul 
preșcolar,2011,p.26) 

Lucrările practice 
Lucrările practice evaluează capacitatea preșcolarilor de a aplica cunoștințele dobândite în practică 

dar și gradul de stăpânire al priceperilor și deprinderilor formate.În didactica actuală acentul se pune pe 
trecerea progresivă de la” a ști, la a sti să faci”(apud.C.Dumitru 2003)În cazul lucrărilor practice se 
evaluează atât acțiunea realizată(procesul)cât și rezultatul acțiunii(produsul) 

Metode și tehnici alternative /complementare  
Metodele și tehnicile alternative vin în completarea celor tradiționale și permit o mai bună înțelegere 

a evaluării,stimulează motivația învățării și dezvoltă capacitatea de autoevaluare,fiind elaborate prin 
strategii și proceduri de evaluare care pot măsura obiective complexe ale domeniilor cognitiv și afectiv,greu 
de cuantificat prin metodele tradiționale.  



  

 

 
1.Observația sistematică a activității și a comportamentului constă în investigarea sistematică pe 

baza unui plan dinainte stabilit în scopul obținerii unor informații relevante cum ar fi :atitudini,capacitatea 
de a acționa,competențe,abilități..Eficiența metodei crește dacă se respectă anumite condiții :utilizarea 
fișelor de evaluare,scara de clasificare și lista de control/verificare ca instrumente de înregistrare și 
sistematizare a datelor culese.Orice observație sistematică a comportamentului și a activității trebuie să aibă 
un scop dinainte stabilit, să se utilizeze repere de control din observațiile anterioare, să operaționalizeze 
conținuturi și să identifice indicatori observaționali relevanți pentru scopul observației. 

2. Investigația oferă preșcolarului modalitatea de a aplica cunoștințele însușite in mod creativ dar și 
realizarea unor activități practice aplicând capacitățile dobândite.Ca metodă de evaluare ,investigația pune 
în valoare potențialul creativ al preșcolarilor,inițiativa,cooperarea,comutativitatea, flexibilitatea gândirii, 
receptivitatea ideatică, capacitatea de argumentare de punere și rezolvare a problemelor (C. Dumitru, 2003, 
pag.98).Demersul investigativ are trei etape esențiale: definirea problemei,alegerea metodei/metodologiei 
adecvate și identificarea soluțiilor. Învestigația antrenează cunoștințe,abilități,atitudini însușite într-o 
perioadă lungă de timp,având un caracter sumativ dar și un pronunțat caracter formativ. 

3.Proiectul 
Proiectul asigură o învățare activă,oferă posibilitatea copiilor să arate ce stiu să facă cu ceea ce au 

învățat ,să-și pună în valoare anumite capacități.Prin folosirea acestei metode copiii intră în contact cu 
realitatea iar procesele,fenomenele obiectele sunt investigate în dimensiunile și caracteristicile lor reale,așa 
cum le vedem în realitate. 

4.Portofoliul denumit și „cartea de vizită a preșcolarului ”reprezintă o colecție de informații care 
oferă posibilitatea emiterii unei judecăți de valoare,bazată pe un ansamblu de rezultate.Definițiile 
portofoliului,așa cum reiese din literatura de specialitate sunt: 

„Portofoliul reprezintă un veritabil portret pedagogic al elevului,relevând nivelul general de 
pregătire,rezultatele deosebite obținute în unele domenii,ca și rezultatele slabe în altele,interese și aptitudini 
demonstrate,capacități formate,atitudini,dificultăți de învățare întâmpinate”.(I.T.Radu,2000,p.105) 

5.Autoevaluarea este o metodă care stimulează efortul copiilor, îi învață pe preșcolari să se 
autoaprecieze,să se compare cu ceilalți copii.Pentru a se autoevalua preșcolarii trebuie să-și poată raporta 
lucrările realizate la niște criterii stabilite dinainte de educatoare.  

 
 



  

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR- GĂZDARU MIORIŢA 
ŞC. GIMN.,,ALEXANDRU VECHIU 

LOC. ZĂVOAIA, JUD. BRĂILA 
 
 Evaluarea iniţială este o strategie didactică 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 pe care o 
îndeplineşte(de diagnoză, de prognoză), mai poate fi intâlnită şi sub denumirea de evaluare predictivă.În 
procesul de învăţământ,abordat din perspectiva paradigmei curriculumului,strategia de evaluare iniţială 
reprezintă premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 

 Funcţia sa generală de diagnoză şi de prognoză este îndeplinită cu succes dacă sunt proiectate corect 
obiectivele 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), 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”. 

 Operaţia de evaluare nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie 
un act integrat activităţii pedagogice. 

 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 diverse 
aspecte cum ar fi:  

 a)competenţele şi conţinuturile ce trebuie evaluate; 
 b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
 c) momentul propice pentru a realiza evaluarea ; 
 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 sau predictivă în învăţământul primar, 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 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. GEANĂ MARIA CRISTINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

 
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. 

Actul evaluativ implică operații de măsurare a fenomenelor pe care le vizează (utilizarea unor 
procedee și instrumente de lucru prin care se stabilește o relație funcțională între un ansamblu de simboluri 
și un ansamblu de obiecte sau evenimente) și de apreciere a datelor obținute (emiterea unor judecăți de 
valoare asupra rezultatelor măsurării, pe baza unui cadru de referință, a unui criteriu). 

Exactitatea măsurării depinde de calitatea probelor aplicate, dar și de priceperea evaluatorului. 
Volumul și calitatea achizițiilor reprezintă factorul de succes în activitățile viitoare, fundamentul pe care se 
clădește personalitatea preșcolarilor. Prin urmare, acțiunile de evaluare a cunoștințelor însușite vor urmări 
atât cantitatea acestora, cât și calitatea lor, concretizat în precizie și durabilitate, aplicabilitate și transfer.  

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate evaluarii inițiale și cuprinde 
toate secvențele zilnice (activități pe domenii experiențiale, activități de dezvoltare personală, activități 
liber alese), educatoarea axându-se pe identificarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor preșcolarilor, 
cunoașterea capacităților de învățare. Momentul acesta reprezintă punctul de plecare pentru proiectarea și 
desfășurarea activităților didactice, pentru stabilirea obiectivelor și strategiilor adecvate în scopul obținerii 
performanțelor. 

Metodele utilizate pentru realizarea evaluării predictive în scop de diagnoză sau prognoză, se aleg 
atât în funcție de obiectivele urmărite, cât și în raport cu particularitățile preșcolarilor. Evaluarea acestora 
permite prognoze pe termen scurt și este importantă pentru educatoare pentru cunoașterea nivelului atins în 
dezvoltarea personalității, în scopul individualizării și eficienței în activitate. 

Deoarece în învățământul preșcolar nu există teme pentru acasă, evaluarea se face, în special, oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii sunt evaluați unul câte unul, educatoarea fiind nevoită să rețină ceea ce a 
spus fiecare copil sau să urmărească fiecare comportament în parte. Creativitatea, spontaneitatea, spiritul 
critic sunt mai dificil de evaluat în comparație cu fișele pentru o activitate matematică. 

 În funcţie de particularitățile de vârstă, metodele de culegere a datelor pentru evaluare sunt: 
observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta.  

Prin observaţia spontană, dar și prin observaţia sistematică, se obţin date însemnate despre preşcolari, 
educatoarea stabilindu-şi obiectivele de urmărit și mijloace de realizare a activităţilor, dispunând de metode 
de înregistrare, ordonare și prelucrare a acestora. Se notează, în special, frecvenţa, periodicitatea sau durata 
comportamnetului observat, ținând seama de factorii perturbatori (oboseala, plictiseala copilului, 
subiectivismul), folosindu-se grile, coduri pentru o înregistrare mai rapidă.  

O altă metodă eficientă este conversația dirijată, axată pe problemele care ne interesează, după care 
datele sunt prelucrate și sistematizate. 

Ancheta, chestionarea adulţilor, fişele de muncă independentă, împreună cu cele descrise, fac posibilă 
evaluarea, eficientizând procesul instructiv-educativ. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, trebuie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a preșcolarilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze capacitățile intelectuale, îmbinarea eficientă și alternarea 
formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  

Obiectivele evaluării inițiale sunt mai bine atinse, cu cât se reușește determinarea preșcolarilor de a 
fi receptivi, de a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, de a fi motivați spre soluționarea corectă 
a acestora.  

În cadrul procesului de evaluare, prevenirea și monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea educatoarei.  

Urmând paşii unei evaluări eficiente și perfecționând activitatea în beneficiul preșcolarului, putem 
sporii rolul educaţiei în formarea personalităţii acestuia.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, GECZI ADINA-ELENA 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

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

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

Evaluarea inițială 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 acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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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DOSARUL DE ÎNGRIJIRE AL PACIENTULUI- 
INSTRUMENT DE LUCRU ȘI ÎN EVALUARE A ELEVULUI AFLAT ÎN 

STAGIU CLINIC 
 

AUTOR: PROF. ANDREEA-ROBERTA GEORGESCU, 
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”SAN-ECO-MED” CRAIOVA 

 
Evaluarea, componentă a procesului instructiv-educativ, este reprezentată de totalitatea activităţilor 

prin care: se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode 
şi instrumente de măsurare, în conformitate cu obiectivele urmărite, conţinut şi grupul de lucru vizat, în 
scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Funcţiile evaluării:  
 1. Funcţia educativă: urmăreşte stimularea obţinerii de performanţe superioare în pregătirea 

elevilor; 
 2. Funcţia selectivă: asigură clasificarea elevilor sub raport valoric şi al performanţelor în cadrul 

grupului; 
 3. Funcţia diagnostică şi prognostică: Funcţia diagnostică pe bază de testare evidenţiază valoarea, 

nivelul şi performanţele pregătirii elevului la un moment dat. Funcţia prognostică prevede probabilistic 
valoarea, nivelul şi performanţele ce ar putea să le obţină elevul în perioada următoare de pregătire; 

 4. Funcţia de feed-back(cibernetică): are rol în optimizarea procesului de predare-învăţare; 
 5. Funcţia social-economică: evidenţiază eficienţa învăţării în plan socio-economic.  
În concluzie, principalele atribuţii ale evaluării constau în măsurarea eficienţei şi autoreglarea 

procesului de învăţare, profesorii putând controla achiziţiile şcolare, elevii luând cunoştiinţă de reuşitele şi 
progresele lor iar comunitatea de a se informa asupra direcţiei în care evoluează şcoala şi orientarea tinerei 
generaţii.  

Pregătirea de calitate a asistentei medicale începe prin activitate practică în cadrul sălilor de 
demonstraţie şi se continuă la nivelul spitalelor în saloanelele cu bolnavi. 

Scopul evaluării practicii clinice este acela de a verifica nivelul cunoştiinţelor acumulate de elev pe 
perioada stagiului. Acest lucru se face prin observarea elevului care participă activ la îngrijire şi cu ajutorul 
dosarului de ingrijire al pacientului. Misiunea asistentei medicale în societate este de a ajuta indivizii, 
familiile şi grupurile să-şi determine potenţialul fizic, mental şi social, să planifice şi să acorde îngijiri în 
timpul bolii şi în timpul convalescenţei, competenţe care se regăsesc în dosarul de îngrijire al pacientului. 
Din acest motiv dosarul de îngrijire constituie un instrument de evaluare al elevului aflat în stagiu clinicș 

DOSAR DE ÎNGRIJIRE A PACIENTULUI 
 La sfârşitul perioadei de practică elevul va prezenta un dosar care va cuprinde: 
 1. Responsabilităţile elevului aflat în stagiu practic  
 2. Responsabilităţile coordonatorului de stagiu 
 3. Obiectivele specifice stagiului  
 4. Planurile de nursing întocmite şi conduse la zi 
 5. Obiective individuale propuse de elev pentru completarea cunoştiinţelor şi deprinderilor. 
 6. Lista intervenţiilor de nursing realizate în stagiu 
 7. Autoevaluare 
 8. Evaluarea coordonatorului de stagiu 
 9. Evaluări parţiale şi evaluare finală întocmite de profesorul instructor impreună cu elevul 
 Dosarul va mai cuprinde aprecieri asupra a ceea ce ştie să facă şi să fie elevul: evaluarea teoretică a 

cunoştiinţelor de nursing, fiziologice, patologice, tehnice şi relaţionale conform modulului de studiu, 
aplicate pe caz concret, evaluarea practică a deprinderilor şi abilităţilor practice, evaluarea 
comportamentului relaţional al elevului în raport cu echipa, pacientul, familia, comunitatea.  
  



  

 

RESPONSABILITĂŢILE ASISTENTEI MEDICALE 
 1. Primeşte eleva şi o integrează în echipa de nursing 
 2. Cunoaşte şi ţine cont de nivelul de pregătire teoretică şi practică al elevei 
 3. Este responsabilă de aplicarea cunoştinţelor elevei la patul bolnavului 
 4.Verifică îndeplinirea sarcinilor de lucru care i-au fost încredinţate elevei 
 5. Este disponibilă pentru a ajuta cu explicaţii pregătirea acesteia 
 6. Încurajează progresul în formarea elevei  
 7. Informează şcoala (instructorul/îndrumătorul ) asupra rezultatelor evoluţiei elevei, eventual 

propuneri pentru ameliorarea acestora 
 8. Elaborează evaluarea asupra stagiului (prezenţă, punctualitate, interes, ţinută, comportament, 

relaţie cu pacientul, cunoştinţe, execuţie) 
 RESPONSABILITĂŢILE ELEVEI AFLATE ÎN STAGIUL PRACTIC 
 1. Se prezintă cu regularitate la stagiu conform programului 
 2. Identifică rolul şi responsabilităţile sale în menţinerea şi promovarea sănătăţii 
 3. Identifică măsurile de protecţie şi securitate a pacientului şi a sa în timpul stagiului 
 4. Efectuează activitate de educaţie pentru sănătate 
 5. Cunoaşte obiectivele de stagiu, cere ajutor pentru îndeplinirea lor 
 6. Identifică şi înţelege resursele persoanei îngrijite în relaţie cu mediul său 
 7. Propune mijloace adaptate de îngrijire/ conservare a sănătăţii 
 8. Participă la îngrijiri, tehnici conform obiectivelor stabilite sub supravegherea directă a asistentei 

calificate  
 9. Aplică cele 4 criterii obligatorii în executarea unei intervenţii: confort, securitate, eficacitate, 

economicitate. 
 10. Execută numai tehnicile învăţate, respectând cu rigurozitate protocolul corect al fiecăreia: 

gândire, pregătire, execuţie, reorganizare, transmitere, notare în documente. 
 11. Asigură ingrijirii/tehnici pentru 1-3 pacienţi în funcţie de gradul dependenţă al acestora 
 12. Înţelege fenomenele patologice, degenerative pe aparate şi sisteme şi este capabil să execute 

îngrijiri adaptate 
 13. Evaluează actele autonome şi delegate îndeplinite în timpul stagiului 
 14. Practică profesiunea conform Codului deontologic al asistentei medicale, respectă drepturile, 

valorile, credinţa persoanei îngrijite. 



  

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 

 
Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în sine, un 

mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare capătă noi 
conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă atât domeniile cognitive cât 
şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare. 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. Elevul este evaluat pentru ceea ce ştie, nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie.  

La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unor metodologii 
complexe, şi a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de 
cdrele 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 insistenţa deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activităţii de învăţare. 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). 
Autoevaluarea poate fi considerată la ciclul primar, scop al activităţii formative si mijloc de stimulare a 
motivaţiei şi de autoreglare a activităţii de învăţare a elevului. Utilizate într-o varietate de forme ele dau 
eficienţă actului de evaluare prin compensarea dezavantajelor unor metode cu avantajele ce decurg din 
aplicarea altora. 

Sistemul tehnicilor şi instrumentelor de evaluare s-a îmbogăţit substanţial. În practica evaluativă 
curentă dar şi în dezbaterile teoretice şi în lucrări de specialitate se solicită expres integrarea în probele de 
evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, în deplina corespondenţă cu complexitatea 
competenţelor şi performanţelor vizate prin programe şi manuale şcolare etc. 

Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte 
de tehnicile de testare pentru care există un model complet al răspunsului corect, iar pe de altă parte, de 
tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al răspunsului corect. Instrumentele de evaluare 
sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o legătură indisolubilă cu tehnicile şi instrumentele 
de evaluare. 

Intr-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea metodelor 
noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la 
disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a le 
folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe 
care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu). 

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 actual în învăţământul românesc 

sunt:  
*Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice;  
*Referatul; 
*Portofoliul;  
*Proiectul;  
*Autoevaluarea. 
Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor 

didactice furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea 
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele 
în fluxul lor natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a 
intereselor şi preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în 
public. Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin asociere 
cu alte metode de evaluare. 

Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale din clasă, 
evidenţiindu-se ca foarte utilăîn situaţia elevilor cu cerinţe speciale, 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 sau studenţii şi-au însuşit un 
anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată. 

Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 



  

 

uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc. Deoarece aceasta 
conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă cartea de 
vizită a elevului.  

Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elev, 
uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la altu sau chiar de la un 
ciclu de învăţământ la altu. 

Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică abordarea completă a unei 
teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală. Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi 
în grup şi necesită o perioadă mare de tip pentru realizare. 

 Această formă de evaluare este preferată în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au posibilitatea să 
conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, astfel aceştia sunt foarte motivaţi să realizeze un 
proiect bun şi nu percep această metodă ca fiind una de evaluare. Proiectul permite astfel evaluarea unor 
capacităţi superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi:  

*capacitatea de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului; 
*capacitatea de identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 
*abilitatea de a utiliza corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare conceperii proiectului; 
*abilitatea de a finaliza un produs; 
*lucru în echipă (în cazul proiectelor în echipă); 
*capacitatea de a susţine proiectul realizat, evidenţând aspectele relevante. 
Printre avantajele utilizării proiectului ca modalitate de evaluare se numără faptul că stimulează 

creativitatea, creşte încrederea elevului în forţele proprii, dezvoltă abilităţi de gestionare a timpului, a 
emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în faţa clasei), dezvolta capacitatea de a lucra în echipă. Faptul 
că necesită mult timp pentru organizare, desfăşurare şi evaluare, existând astfel riscul ca interesul elevului 
faţă de proiect să scadă, reprezintă cel mai mare dezavantaj al acestei metode.  

Autoevaluarea 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. 

 



  

 

IMPORTANŢA EVALUǍRII INIŢIALE 
 

PROF. ȊNVӐŢӐMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR- GEORGESCU CARMEN 
ŞCOALA GIMNAZIALӐ NR.1 BRAŞOV 

 
A evalua ȋnseamnǎ a emite judecǎţi de valoare privind ȋnvǎţarea de cǎtre elev, pe baza unor criterii 

adecvate obiectivelor fixate, ȋn vederea luǎrii unor decizii. 
Dupǎ modul cum se realizeazǎ: la ȋnceputul, pe parcursul sau la sfârşitul unei unitǎţi de ȋnvǎţare, se 

evidenţiazǎ urmǎtoarele forme de evaluare: 
1. evaluarea iniţialǎ (predictivǎ) 
2. evaluarea continuǎ (formativǎ) 
3. evaluarea sumativǎ (finalǎ) 
Unii specialişti numesc evaluarea iniţialǎ ,,rǎul necesar”, pornind pe de o parte de la adevǎrul cǎ orice 

evaluare este stresantǎ, iar pe de altǎ parte de la dorinţa tot mai pregnantǎ de a face din aceastǎ activitate 
un demers cât mai firesc, cât mai normal, cât mai uman. 

Evaluarea iniţialǎ se realizeazǎ la ȋnceputul unui program de instruire şi nu are rol de control. Este 
ȋnsǎ diagnosticǎ, stimulantǎ şi indicǎ planul de urmat ȋn procesul de ȋnvǎţare. Evaluarea iniţialǎ este 
necesarǎ, asigurând o pregǎtire optimǎ a unui program nou de instruire. 

Evaluarea iniţialǎ este necesarǎ pentru: 
 Cunoaşterea nivelului de realizare a ȋnvǎţǎrii prealabile, a nivelului comportamentului iniţial.Este 

foarte utilǎ la intrarea copiilor ȋn clasa pregǎtitoare, pentru cunoaşterea de cǎtre cadrul didactic a nivelului 
pregǎtirii elevilor cu care va lucra. 

 Determinarea liniei de pornire la ȋnceputul unui program de instruire (an şcolar, intrarea ȋn clasa 
pregǎtitoare etc.); 

 Este indispensabilǎ pentru a stabili daca elevii ȋn cauzǎ dispun de pregǎtirea necesarǎ creǎrii de 
premise favorabile unei noi ȋnvǎţǎrii. 

 Aceastǎ formǎ de evaluare se vrea o punte de legǎturǎ ȋntre o stare precedentǎ şi una viitoare. 
 Eventual este utilǎ pentru refacerea sau remediererea unei stǎri de fapt, pentru aplicarea unui 

program scurt de recuperare sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi implicate ȋn susţinerea 
ȋnvǎţǎrii ulterioare, pentru a omogeniza oarecum fondul de cunostinţe şi abilitǎţi indispensabile unui nou 
parcurs. (Ioan Cerghit, 2002). 

 Evaluarea iniţialǎ realizatǎ la ȋnceputul unui program de instruire urmǎreşte sǎ arate condiţiile ȋn care 
elevii se integreazǎ ȋn activitatea de ȋnvǎţare care urmeazǎ, fiind una dintre premisele ȋnceperii programului. 
Evaluarea iniţialǎ se realizeazǎ prin examinǎri orale, dar mai ales prin probe scrise, Aceste probe realizeazǎ 
un diagnostic al pregǎtirii elevilor şi totodatǎ ȋndeplinesc o funcţie predictivǎ, indicând condiţiile ȋn care 
elevii vor putea asimila conţinuturile noului program de instruire. 

Valoarea/funcţia predictivǎ (prognosticǎ) a acestei evaluǎri constǎ ȋn aceea cǎ datele obţinute prin 
evaluarea iniţialǎ ajutǎ la conturarea activitǎţii urmǎtoare ȋn trei planuri: 

• modul adecvat de predare/ȋnvǎţare a noului conţinut; 
• aprecierea oportunitǎţii organizǎrii unui program de recuperare pentru ȋntreaga clasǎ; 
• adoptarea unor mǎsuri de sprijinire şi de recuperare doar a unor elevi; 
 Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare trebuie ȋnsoţitǎ, ȋn mod sistematic, de o 

autoevaluare a procesului pe care cadrul didactic l-a desfǎşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev ȋn parte, 
pentru obţinerea rezultatelor şcolare evidenţiate prin evaluare. Numai astfel poate fi descris nivelul de 
formare al fiecǎrui elev şi pot fi stabilite modalitǎţile prin care va fi reglatǎ, de la o etapǎ la alta, activitatea 
de ȋnvǎţare-formare a elevilor ȋn mod diferenţiat, pentru ca toţi cei cu o dezvoltare normalǎ sǎ poate atinge, 
ȋn final, standardele de performanţǎ curricularǎ. 
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FUNCȚIILE ÎNDEPLINITE DE EVALUARE 
 

AUTOR: PROF. LUMINIȚA-FILOFTEIA GEORGESCU, 
LICEUL ”CHARLES LAUGIER” CRAIOVA 

 
Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii care sunt activate prin diverse forme de evaluare şi prin 

diverse metode de examinare a elevilor care se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare a instruirii. 
Ca şi în cazul altor probleme de pedagogie, nici în privinţa funcţiilor evaluării nu există un consens 

terminologic din partea diverşilor autori care abordează acest subiect şi, aș putea adăuga, nici un interes 
major în toate cazurile în a aprofunda tema aceasta care este fundamentală pentru întreaga problematică a 
evaluării. 

Pentru a exemplifica aserţiunile anterioare, voi cita câţiva autori pentru a vedea punctul lor de vedere 
referitor la funcţiile îndeplinite de evaluare şi, eventual, pentru a sublinia diferenţele care există între ei în 
tratarea acestei chestiuni. 

De exemplu, I. Radu (1995, pp. 257 - 260) identifică următoarele funcţii ale evaluării: moment al 
conexiunii inverse în procesul de instruire; măsurare a progresului realizat de elevi; valoarea 
motivaţională a evaluării; moment al autoevaluării, al formării conştiinţei de sine; factor de reglare. 

I. Jinga şi Elena Istrate (1998, pp. 322 - 323) consideră că principalele funcţii ale evaluării sunt 
următoarele: funcţia de control; funcţia de reglare a sistemului; funcţia de predicţie; funcţia de clasificare 
şi selecţie; funcţia educativă; funcţia socială. 

Autorii citaţi concluzionează că aceste funcţii se întrepătrund, iar ,,în practică, în raport de scopul 
evaluării, unele funcţii vor avea o pondere mai mare decât altele sau se vor urmări în exclusivitate” (op. 
cit., p. 323). 

Alţi autori reduc numărul funcţiilor evaluării, cum se întâmplă şi în cazul lui J. Vogler (2000, p. 31) 
care consideră că, cel puţin în forma ei tradiţională, evaluarea are trei funcţii principale, şi anume: 

1) recompensarea sau pedepsirea elevilor în funcţie de natura performanţelor obţinute de aceştia în 
activitatea de învăţare; 

2) clasarea şi compararea rezultatelor în funcţie de probele comune cu scopul de a provoca emulaţia; 
3) informarea autorităţilor şcolare şi a părinţilor în legătură cu meritele sau deficienţele fiecărui 

elev. 
Într-adevăr, această reducere semnificativă a funcţiilor face ca din rândul acestora să fie omise unele 

foarte importante, cum ar fi funcţia diagnostică sau cea de reglare a instruirii, cu rol fundamental în 
perfecţionarea întregului proces de instruire-învăţare. 

Continuând incursiunea pentru a surprinde şi alte puncte de vedere ale unor autori referitoare la 
funcţiile evaluării, constatăm că C. Cucoş (2002), I. Cerghit (2002), M. Laurier (2005) identifică mai 
multe funcţii, ceea ce înseamnă că respectivii pedagogi conştientizează complexitatea specifică evaluării 
şi, implicit, importanţa pe care o are aceasta în desfăşurarea întregului proces de instruire-învăţare. 

De exemplu, C. Cucoş (2002, p. 373) consideră că principalele funcţii ale evaluării sunt următoarele: 
de constatare; de informare; de diagnosticare; de pronosticare; de selecţie; pedagogică.  

Tot un număr mai mare de funcţii ale evaluării identifică şi I. Cerghit (2002, pp. 301 - 303), şi anume: 
funcţia constatativ-explicativă sau de diagnoză; funcţia de supraveghere (de control sau monitorizare); 
funcţia de feed-back; funcţia de ameliorare; funcţia de motivaţie, de stimulare; funcţia de prognoză; funcţia 
de stimulare a dezvoltării capacităţii de autoevaluare la elevi. 

În ceea ce ne priveşte, consider că, principalele funcţii ale evaluării sunt următoarele: funcţia de 
diagnosticare; funcţia de prognosticare; funcţia de reglare; funcţia de clasificare; funcţia de selecţie; 
funcţia motivaţională; funcţia de certificare; funcţia socială. 

În literatura psihopedagogică sunt identificate mai multe forme de evaluare, astfel încât există un 
consens în rândul specialiştilor care consideră că cele mai importante dintre acestea sunt evaluarea iniţială, 
evaluarea continuă şi evaluarea sumativă sau certificativă.  

Evaluarea inițială, este menită să stabilească nivelul de cunoștințe esențiale ale elevilor din perioadele 
anterioare care constituie ”ancore” ale activității viitoare a profesorului. Se realizează de obicei prin probe 
scrise la începutul unui program de instruire. Profesorul realizează testul pornind de la o listă ce cuprinde 
elementele esențiale de conținut din materia parcursă, pe baza căreia el elaborează itemii corespunzători și 



  

 

modalitățile de răspuns. După aplicarea testului și corectarea lui, profesorul face un inventar de greșeli 
tipice, confuzii, lacune, pe baza căruia acesta își va proiecta activitatea de instruire diferențiată la clasă 
și/sau suplimentar. 

R. Ausubel afirma că ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le 
posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce știe el și instruiți-l în consecință”. 

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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ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE ÎN 
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
PROF. GEORGESCU MIHAELA SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALEȘU 
 
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. 

Metodele și tehnicile moderne de evaluare au următoarele avantaje: 
 stimulează elevii; formează și dezvoltă diverse competențe: abilitatea de sistematizare, de 

prelucrare a datelor, de utilizare și reutilizare în practică a cunoștințelor; 
 formează și dezvoltă capacitatea de investigare, creativitatea, gândirea logică; 
 stabilesc cu mai multă acuratețe progresul în învățare al elevilor; 
 formează și dezvoltă capacitatea de cooperare, spiritul de echipă; 
 ajută la formarea unui stil de învățare eficient, stimulează motivația de învățare; 
O metodă alternativă de evaluare o reprezintă metoda R.A.I. 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. 

Metoda 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; 

Eficacitatea metodelor interactive în învățământul românesc și nu numai este dovedită de utilizarea 
acestora atât la nivelul învățământului primar, gimnazial, cât și la nivelul învățământului liceal. Elevul nu 
este un simplu actant sau participant al demersului didactic, ci devine propriul formator. 

 
 
 



  

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ MODULE DE SPECIALITATE 
 

PROF. GEORGESCU OTILIA – 
COLEGIUL TEHNIC P.TC. „GHEORGHE AIRINEI” 

 
Numele şi prenumele elevului: 
Data susţinerii testului: 
• Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 puncte. Din 

oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 40 minute. 
 Partea I (35 puncte)  
1. În imaginile de mai jos sunt reprezentate simbolurile unor componente pasive de circuit. Precizaţi 

denumirea fiecărei componente şi mărimile fizice care le caracterizează. 9 puncte 

 
 
2. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice, iar în coloana B unităţile de măsură ale acestora. Scrieţi 

pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.  
20 puncte  

  

3. Clasificaţi, în funcţie de rezistivitatea electrică, materialele folosite în electronică.  
6 puncte  
Partea a II-a 55 puncte  
1. În figura de mai jos este redat cadranul unui aparat de măsură. Precizaţi semnificaţia simbolurilor 

inscripţionate pe cadran şi numerotate. 24 puncte 

 
 
2. Un circuit electric este format atunci când este construit un drum prin care electronii se pot deplasa 

continuu. Prima, şi poate cea mai importantă, relaţie dintre curentul, tensiunea şi rezistenţa circuitului a fost 
descoperită de Georg Simon Ohm şi publicată în 1827. 21 puncte 

a. Enunţaţi legea lui Ohm;  
b. Pentru circuitul electric din figura de mai jos se cunosc: tensiunea electromotoare a bateriei 1,4 V, 

rezistenţa internă a bateriei r= 4 Ω şi rezistenţa conectată la bornele bateriei R = 10 Ω. Să se determine 
intensitatea curentului prin circuit şi tensiunea la bornele rezistorului.   

Coloana A Coloana B 
1. intensitatea curentului electric a. ohm 
2. puterea electrică b. hertz 
3. rezistenţa electrică c. volt 
4. tensiunea electrică d. watt 
5. frecvenţa e. amper 
6. inductanţa  



  

 

3. În circuitul din figura de mai jos sunt montate 2 aparate de măsură notate cu 1 şi 2. Precizaţi tipul 
fiecărui aparat. 10 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 în barem. Nu se acordă 

fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat la 10. 
 
 Partea I (35 puncte)  
 
1. 9 puncte 
a. rezistor – rezistenţă electrică 
b. condensator – capacitate electrică 
c. bobină - inductanţă 
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (1 punct pentru recunoaşterea componentei 

şi 2 puncte pentru mărimea fizică ) 
 
2. 20 puncte 
1 – e 2 – d 3 – a 4 – c 5 – b 
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
 
3. 6 puncte 
- Materiale conductoare 
- Materiale semiconductoare 
- Materiale elecroizolante 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
 
Partea a II-a 55 puncte 
1. 24 puncte 
1 Aparat magnetoelectric cu redresor 
2 Curent continuu şi alternativ  
3 Clasa de precizie 2,5 
4 Poziţie de lucru orizontală 
5 Tensiunea de încercare a izolamentului 3 kV 
6 Voltmetru  
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

  



  

 

2. 21 puncte 
a. 7 puncte 
Intensitatea curentului pentru o porţiune de circuit este egală cu raportul între tensiunea aplicată şi 

rezistenţa porţiunii de circuit. 
Se acordă 7 puncte pentru răspuns corect. 
b. 14 puncte  

A
rR

EI 1,0=
+

=  7p. (4 puncte pentru formulă, 1 punct pentru calcul corect şi 2 puncte pentru 

unitatea de măsură.) 
 VIrEU 6,3=⋅−=  7p. (4 puncte pentru formulă, 1 punct pentru calcul corect şi 2 puncte pentru 

unitatea de măsură.) 
 
3. 10 puncte 
1 – ampermetru 5p. 
2 – voltmetru 5p. 



  

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN TERAPIA 
 TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG GHENEA CODRUȚA-RALUCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “C-TIN PUFAN” GALAȚI 

 
 Evaluarea în procesul de terapia limbajului,presupune un amplu program de cunoștere a copilului,a 

mediului din care acesta provine , dar mai ales a starii sale de sănătate.Copilul ajunge în școala specială de 
obicei mai târziu, după ce trece bariera mentalităților greșite, supus unui lung șir de consultații,investigații 
și comisii ,primind cu intarziere diagnosticul corect și orientarea școlară.Rolul profesorului psihopedagog 
constă astfel în intervenția eficientă și aplicarea unor metode de terapie specifice fiecărei logopatii 
,personalizând planul de intervenție pe o anumită perioadă,pentru un prognostic favorabil corectării și 
îndeplinirea obiectivelor propuse.  

 Cabinetul logopedic este mediul în care profesorul și copilul dezvoltă o relație de colaborare și joc 
continuu,ce oferă intimitate în efectuarea exercițiilor specifice,discreție pentru dezvoltarea stimei de sine 
in activitățile de consiliere,un întreg proces ce are ca scop captarea copilului și a interesului pentru orele de 
terapie,găsirea de către profesor a celor mai eficiente metode de intervenție,conștientizarea de către familie 
a problemelor și implicarea acesteia în continuitatea exercițiilor și a exempelor de bună practică acasă.  

 Evaluarea inițială este primul factor important în intervenția logopedică.Profesorul desfăsoară 
activități și aplică teste corespunzătoare fiecărei deficiențe : observarea directă şi indirectă a 
copilului,culegerea de informaţii de la factorii educogeni,examinarea reacției la diverși stimuli,examinarea 
analizatorului vizual prin exerciții de percepere a diverselor obiecte, imagini, culori, forme, examinarea 
aparatului fono-articulator.executarea unor acțiuni simple: „du-te la ușă”, „deschide fereastra”, „lovește 
masa”, „aprinde lumina”, „închide dulapul”.examinarea lexiei și grafiei prin probe specifice, adaptate le 
nivelul de dezvoltare mintală şi educaţională a elevului.examinarea motricităţii generale şi fine prin exerciţii 
de imitare a unor mişcări.analiza produselor activității (caiete, fișe, produsele activităţii practice),analiza 
documentelor (dosare, caiete de observație) in colaborare cu profesorii clasei ,parinți sau reprezentanți 
legali. 

 Se urmăresc și se parcurg următoarele etape: Cunoaşterea copilului şi înregistrarea cazului 
.Consemnarea anamnezei. 

Examinarea vorbirii: 
- examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii; 
- examinarea funcţiei auditive (examenul audiometric); 
- examinarea articulării verbale; 
- examenul vocii; 
- examinarea structurii gramaticale; 
- examinarea vocabularului activ. 
 Examenul lexic şi grafic. 
Examinarea motricităţii. 
Cunoaşterea particularităţilor proceselor psihice şi a personalităţii. 
Cunoaşterea investigaţiilor medicale. 
Examinarea rezultatelor activităţilor şcolare. 
Stabilirea diagnosticului logopedic. Precizarea anamnezei cazului şi studierea dosarului. 
  
  
 Evaluarea corectă și realistă a tulburilor de limbaj și a copilului în ansamblu ,este un factor esențial 

ce influențează realizarea unui program de intervenție eficient , îngreunând uneori evoluția în funcție de 
starea de sănătate a copilului și de frecventa la cabinet. 

 Studiu de caz:Andrei G.are 7ani și diagnosticul Sindrom Down cu retard psihic sever. În urma 
anamnezei am aflat că s-a născut prematur,după o sarcină grea la 36 de săptămâni,într-o familie de 
intelectuali,bine organizată, sprijinită de bunici în creșterea copilului.La 1an este depistat cu 
dispnee,cianoza extremităților și suferă o intervenție chirurgicală la Târgu Mures.La 3ani ,la reevaluare 
prezintă hipotonie musculară generalizată ,pliu palmar mic,degete pătrate,facies mongoloid,nivel de 



  

 

dezvoltare motorie=6luni,urmeaza terapie recuperatorie, masaj, kinetoterapie, terapie ocupatională, 
meloterapie, toate zădărnicite de conjunctivita cronică cu inflamarea frecventă a sinusurilor.Gângurește la 
6 luni si apare zâmbetul la 8 luni,la 3 ani face primii pași dar stă in șezut mult mai târziu.Frecventează 
grădinița specială,familia conștientizează bine problemele copilului, se ocupă de educația și recuperarea 
lui. 

 Vocabularul se rezumă la silaba „ma” și” na”,este deranjat de sunetele stridente,iubește desenele și 
ilustrațiile animate,este înscris la Fundația”Inimă de copil” Galați,unde benefeciază de servicii de 
kinetoterapie,ludoterapie,socializare si logopedie. 

 Programul de intervenție urmăreșțe limbajul și comunicarea, motricitatea fină(pensa 
digitală),coordonarea oculo motorie,aria cognitivă și senzorială,conduita cognitiv ludică,socializarea ,prin 
joc de preînvățare, atenție, motivație.Planul de intervenție personalizat, cuprinde 4 secțiuni:obiective 
generale,obiective specifice, activități concrete, mijloace și strategii pe o anumită perioadă de timp . 

 La stimularea limbajului s-au executat exerciții pentru gimnastica fonoarticulatorie,educarea 
respirației,emiterea sunetelor,stimularea comunicării nonverbale,educarea expresivitații,dezvoltarea 
auzului fonematic. Din punct de vedere cognitiv se urmarește formarea și dezvoltarea operativitații gândirii 
și a atenției,stimularea senzorială,a conduitei ludice prin acțiuni de identificare, asociere, înșiruire, 
descoperire dirijată. 

 Motricitatea globală cuprinde exerciții de echilibru static și dinamic,educarea mâinii 
dominante,fixarea lateralității,acțiuni de motricitate fină , antrenarea în programul de compensare perceptiv 
motrică Marianne Frostig.Coordonarea oculo- motorie a urmărit educarea atenției, diminuarea agitației . 

 Limbajul oral,a necesitat un timp îndelungat dar s-au însușit deprinderi și abilități de recunoașterea 
numelui,a celor din jur, a obiectelor din mediu familiar ,a unor alimente preferate,obiecte de îmbrăcăminte 
jocuri ,jucării. 

Concluzie: Andrei este acum clasa a IIa ,răspunde adecvat la o serie de comenzi verbale,menține 
conactul vizual,cere ajutor prin manipularea persoanei,reușește cu sprijin să execute o parte importantă din 
sarcinile primite.Cu multă răbdare și diverse recompense dulci sau senzoriale,copilul execută exercitii si 
realizează semne grafice pe contur punctat ,necesită suport fizic pentru mobilitate,are însușite 
comportamente ludice complexe,ce duc la valorizarea structurilor operaționale de natură perceptiv- 
motrică:”danseaza ca mine”,hora,jocuri cu mingea,obstacolele,sortarea dupa un criteriu dat,ansamblarea 
păpușii,etc.Se acordă prognostic favorabil datorat implicării familiei,frecvenței bune la scoală și respectarea 
medicației primite. 

 „Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de a acţiona!” Albert Einstein 



  

 

FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ 
DOMENIUL OM SI SOCIETATE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. GHENESCU ALEXANDRA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”STEP BY STEP” 
 NR 12, ALBA IULIA, ALBA 

 
GRUPA: MICĂ 
DATA: septembrie 2019 
PROBA APLICATĂ: „Ne jucăm împreună”,  
 „Sunt mic, dar binecrescut”  
 „Mâncăm singuri” 
 
INDICATORI COMPORTAMENTALI:  
 
- Demonstrează independența în igiena personală (se spală și se șterge singur pe mâini, folosește 

independent toaleta, folosește batista, mănâncă singur). 
- Interacționează din proprie inițiativă cu copiii, în diferite contexte. 
 
ITEMI DE EVALUARE: 
1. Se joacă singur sau împreună cu alți copii. 2p 
2. Mănâncă singur. 2p 
3. Salută când vine sau pleacă de la grădiniță. 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 



  

 

Numele .................................................... 
Data........................... 
 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
AN ȘCOLAR 2019-2020 

DISCIPLINA: MATEMATICĂ CLASA A IV-A B 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR GHEORGHEVICI DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI 

 
1.Completați șirul cu numerele care lipsesc:  2.Comparați următoarele numere:  
a) 1909, 1910, ......... , .......... , .........    a) 11 259 ....... 111 259 
b) 9991, 9990, ......... , .......... , .........    b) 25 025 ....... 25 025 
c) .......... ,........... , ........... , 11 115 , 11 120  c) 9 988 ........ 8 998 
3.Să se calculeze: 
3569 + 1 130 =    9 236 – 3 125 + 2 102 = 
6210 – 4 195 =    4 579 + 1 869 – 2 898 = 
8 000 – 2 255 =    5 333 + 1 255 + 2 566 = 
4. Aflați numărul necunoscut: 
a) a x 9 = 45   b) 49 : a = 7   c) a : 6 = 7 
   a =     a =     a = 
  a =     a =     a = 
............................  .............................  ................................... 
5.Efectuați: 
a) 36 : 6 + 7 x 8 + 5 x 4 - 15 = b) 2 402 – (72:8+35:7) = c) 685+(81:9:3x10:6)-2x10= 
=....................................... = .................................. =......................................  
= ................................  = ..............................  = .................................. 
= ..............................  = ...............................  = ................................ 
= ........................  =............................  =............................... 
= ................   =.................   = .................. 
6.Adrian a economisit 22 de euro, Mihai dublu față de Adrian, iar Flaviu triplu față de Adrian 

și încă 19 euro. Câți euro au economisit în total cei trei băieți? (rezolvați problema cu plan de 
rezolvare)     

Rezolvare: 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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



  

 

7.Priviți cu atenție desenul următor: 

 
 
• Calculați: 
a)Diferența nr. din interiorul triunghiului este:  
......................................................................................................................................... 
b) Suma nr. din exteriorul triunghiului: ............................................................................................... 
c)Diferența dintre nr. din exteriorul dreptunghiului și suma nr. din interiorul triunghiului: 
.......................................................................................................................................................... 
8.Uniți prin săgeți noțiunile următoare: 
metrul    masa corpurilor   ceasul 
kilogramul   timpul    ruleta   
ora    lungimea    cântarul 
9.Mircea are la pușculiță 2 bancnote de 50 lei, o bancnotă de 10 lei și 6 monede de 50 de bani. 

El își cumpărăun elicopter cu 78 de lei. 
Câți lei îi rămân băiatului? 

 
Rezolvare: 

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

 
*****Dacă ai terminat rezolvă și următoarea problemă! 
 
La produsul numerelor 8, 3 și 10 adăugați câtul dintre cel mai mare nr. de trei cifre identice și 

cel mai mare nr. de o cifră. 
Rezolvare: 
................................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................... 
 
OBIECTIVELE EVALUĂRII:  
O1 – să completeze un șir de numere crescător sau descrescător; 
O2 – să compare două numere folosind corect semnele <, = , >; 
O3 – să efectueze corect calculele; 
O4 – să găsească numerele necunoscute; 
O5 – să rezolve corect o problemă cu plan de rezolvare; 
O6 – să realizeze corect corespondența între elemente; 
O7- să rezolve corect problema cu unitățile monetare. 

  



  

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:  
Itemul Calificative 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 
1 Răspuns corect și 

complet: 
completează corect 
șirul cu 3 numere. 

Răspuns parțial 
corect: completează 
corect șirul cu 2 
numere. 

Răspuns parțial 
corect: completează 
corect șirul cu un 
număr. 

Răspuns incorect: nu 
scrie corect niciun 
număr / le 
greșește pe toate. 

2 Răspuns corect și 
complet: scrie 
corect toate cele trei 
semne matematice 
(<, =, >). 

Răspuns parțial 
corect: scrie corect 
două semne 
matematice. 

Răspuns parțial 
corect: scrie corect 
un singur semn 
matematic. 

Răspuns incorect: nu 
scrie corect niciun 
semn matematic/ le 
greșește pe toate. 

3 Răspuns corect și 
complet: calculează 
corect cele 6 
exerciții. 

Răspuns parțial 
corect: calculează 
corect 4 exerciții. 

Răspuns parțial 
corect: calculează 
corect 2 exerciții. 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă niciun 
exercițiu corect. 

4 Răspuns corect și 
complet: găsește 
toate cele trei 
numere 
necunoscute. 

Răspuns parțial 
corect: găsește 
două numere 
necunoscute. 

Răspuns parțial 
corect: găsește un 
singur număr 
necunoscut. 

Răspuns incorect: nu 
găsește niciun 
răspuns corect/ 
greșește toate 
răspunsurile. 

5 Răspuns corect și 
complet: Rezolvă 
corect 3 ex. 
respectând ordinea 
operațiiilor. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă corect 
2 ex. respectând 
ordinea operațiilor. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect un ex. 
respectând ordinea 
operațiiilor. 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă niciun ex. 
sau le greșește pe 
toate. 

6 Răspuns corect și 
complet: rezolvă 
problema cu plan 
si calculul corect. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
problema cu plan, 
dar greșește 
calculul. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect problema, 
dar fără plan sau o 
rezolvă parțial. 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă problema 
cu plan și greșește 
sau nu efectuează 
calculul. 

7 Răspuns corect și 
complet: rezolvă 
corect toate 
cerințele. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă corect 
2 cerințe. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect o cerință. 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă nicio cerință 
sau le greșește pe 
toate. 

8 Răspuns corect și 
complet: unește 
corect toate 
noțiunile. 

Răspuns parțial 
corect: unește corect 
2 seturi de elemente. 

Răspuns parțial 
corect: unește 
corect un set de 
elemente. 

Răspuns incorect: nu 
unește niciun set de 
elemente sau le 
greșește pe toate. 

9 Răspuns corect și 
complet: rezolvă 
problema cu plan 
si calculul corect. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
problema cu plan, 
dar greșește 
calculul. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect problema, 
dar fără plan sau o 
rezolvă parțial. 

 Răspuns incorect: nu 
rezolvă problema 
cu plan și greșește 
sau nu efectuează 
calculul. 

 
 
 
 



  

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
 PROF.INV.PRIMAR GHEORGHIŢĂ CEZARINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI” BUHUŞI 
 

 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. 

 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 p 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. 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: 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. 
 Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul liber 
dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode.  

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

 Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi 
explicarea sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, 
colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o 



  

 

prezentare a proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a 
investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și 
cunoştinţe din diverse domenii. Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din 
clasă, compuneri, fişe de lucru, răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul 
singur în afara școlii sau sub îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, 
cât și un instrument de autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. 
Avantajele acestei metode sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, 
dezvoltarea simțului critic și a motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă 
folosită de mine.  

 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, EdituraMirton, 2005; 
MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura 

MeteorPress,2006; 
MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 

2010. 
 



  

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. GHEORGHIȚĂ IOANA 
COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU”, TIMIȘOARA 

 
Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ, prin care se verifică nivelul cunoștințelor 

academice ale elevului, raportat la procesul de predare-învățare, realizat de către profesor. În sistemul de 
învățământ, se regăsesc mai multe forme de evaluare. După momentul evaluării, se disting: 

• Evaluarea inițială 
• Evaluarea formativă sau continuă 
• Evaluarea sumativă sau finală 
Evaluarea inițială are relevanță doar pentru profesor, în momentul în care preia o clasă nouă, la o 

materie care are continuitate cu cele studiate anterior.  
Pentru elevi, evaluarea inițială, care se practică la majoritatea materiilor, nu este de interes, deoarece 

ei știu că rezultatele nu se notează în catalog și nu-i afectează la medie. Aceasta ar fi o explicație a faptului 
că, în general, aceste evaluări au rezultate destul de scăzute. 

 Eu cred că, indiferent de câte ore de recapitulare se alocă în planificare, pentru evaluarea inițială, nu 
se poate recapitula întreaga materie dintr-un an întreg. În plus, elevii se întorc dintr-o vacanță de câteva 
luni, iar capacitatea de concentrare și reamintire a unor cunoștințe asimilate cu aproape un an în urmă, este 
scăzută.  

La modulele de specialitate, cum sunt cele de tehnologii în liceele tehnologice, în clasa a IX-a, elevii 
sunt evaluați pe baza cunoștințelor de la educație tehnologică din gimnaziu, sau pe baza culturii generale a 
elevilor. Programa de gimnaziu nu are legătură cu materiile de specialitate, așa că o astfel de testare mi se 
pare nerelevantă. 

Cred că singurele situații de evaluare inițială, care pot fi relevante, sunt acelea în care elevii urmează 
să susțină examene naționale la anumite obiecte de studiu, și trebuie să recapituleze cunoștințele din anul 
școlar precedent, care sunt în programa de examen, sau atunci când vin elevi noi într-un colectiv și se 
dorește să se verifice pregătirea lor anterioară, pentru a vedea unde au nevoie de ajutor. 

Eu aplic teste inițiale elevilor mei, pentru că se cer a fi aplicate, dar încerc să-i evaluez doar din unul 
sau două capitole, din materia anului anterior, care are legătură directă cu materia ce urmează să o predau 
în acel an. Aloc două sau trei ore pentru recapitulare și prezint elevilor importanța fixării acelor cunoștințe. 
În situația în care unii elevi au rezultate foarte slabe la această evaluare, stabilesc un plan remedial cu aceștia 
și lucrăm până mă asigur că au dobândit minim 75% din cunoștințele necesare. 

Foarte interesant este faptul că același elev, este evaluat de mai multe ori pe aceleași conținuturi, o 
dată prin evaluare formativă, apoi la final de capitol sau unitate de învățare, prin evaluare sumativă, în anul 
în care sunt predate acele cunoștințe, iar anul următor, în cadrul evaluării inițiale, se verifică aceleași 
conținuturi și rezultatele sunt mai scăzute. Am căutat explicațiile științifice în cerecetările specialiștilor 
legate de activitatea creierului uman și memorie. Specialiștii în domeniu spun că ”memoria de lungă durată 
se formează printr-un proces care începe cu memoria de scurtă durată şi care prin consolidarea, repetarea 
şi asocierea informaţiilor asigură o memorare pe termen lung. Atunci când o memorie de scurtă durată este 
transformată într-o memorie de lungă durată, noi proteine şi molecule de ARN sunt generate de către 
hippocampus şi acestea modifică un grup select de neuroni. În continuare aceşti neuroni trimit semnale 
electrochimice prin spațiile libere dintre neuroni, creând alte căi neuronale. Cu cât sunt folosite mai mult 
aceste noi căi neuronale, cu atât mai mult legăturile neuronale se întăresc, ceea ce consolidează memoria.” 
De asemenea, ” spre deosebire de memoria de scurtă durată, în care informaţia memorată se pierde atunci 
când impulsurile nervoase se opresc, informaţiile din memoria de lungă durată se pot pierde dacă 
reţelele neuronale asociate acesteia nu sunt folosite o perioadă mai lungă de timp (în acest caz 
legăturile neuronale nu mai sunt întărite în mod continuu) sau dacă alte reţele neuronale se suprapun peste 
acestea.” Așa se explică, faptul că, după o vacanță mare, multe dintre cunoștințele elevilor nefiind utilizate, 
se estompează sau au fost înlocuite cu alte informații mai recente. 

În concluzie, evaluarea inițială nu este un instrument suficient de relevant , decât în anumite situații, 
și nu ar trebui utilizat decât dacă se justifică acest tip de evaluare .  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. GHERASIM ADELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. POIENIȚA, CLUJ-NAPOCA 

 
Se știe că la începutul fiecărui an școlar, la orice nivel de vârstă, are loc evaluarea inițială. Pe perioada 

a 2-3 săptămîni se culeg date despre copil, prin observarea sistematică a comportamentului acestuia, în 
diferite momente ale programului școlar, prin dialoguri cu părinții, iar la final, se consemnează datele în 
fișele de progres, punându-se accent pe evoluția copilului în raport cu el însuși. 

În anul 2019 s-au adus modificări în noul curricululum, modificări ce vizează, pe lângă alte aspecte 
și pe cele legate de evaluarea inițială, care trebuie să țină seama de indicii comportamentali, menționați în 
fișa de progres, pe cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea fizică, a 
sănătății și igienei personale, dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, 
dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii și capacități și atitudini de învățare).  

Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale am folosit jocul – sub toate formele lui - 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. Anul 
acesta am grupă mare, astfel că am ales de la fiecare domeniu de dezvoltare, două, trei sau patru 
comportamente, după caz, pe care le-am urmărit, la fiecare preșcolar, în cadrul jocurilor, mai sus amintite. 

Astfel, la dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale, comportamentele pe care le-am avut în 
vedere, pe perioada evaluării inițiale sunt (comportamentele au fost selectate din „Curriculumul pentru 
educația timpurie, 2019): își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice 
vârstei; participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; își coordonează mișcările 
în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii; manifestă deprinderi de păstrare a igienei 
personale. 

La dezvoltarea socio-emoțională comportamentele vizate au fost: își însușește și respectă reguli; 
înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare; exersează, cu sprijin, asumarea 
unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate; exprimă recunoașterea și respectarea 
asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni. 

În ceea ce privește capacitățile și atitudinile de învățare am făcut referire la următoarele 
comportamente: inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat; 
demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 
creative; realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

La domeniul dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, am avut în vedere 
următoarele comportamente: demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 
emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă); demonstrează capacitate de comunicare clară a unor 
idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă); demonstrează extinderea progresivă 
a vocabularului; completează o poveste cunoscută privind imaginile acesteia; participă la experiențe de 
lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții.  

La domeniul dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii am evaluat următoarele tipuri de 
comportamente: realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 
şi metode specific; efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; demonstrează 
cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială. 

Toate aceste comportamente au fost observate și notate în fișa de progres și în caietul de observații și 
au servit drept suport pentru caracterizarea grupei. 

Voi menționa, în continuare, și câteva activități desfășurate de la primirea copiilor în sala de grupă și 
până la plecarea lor acasă: „Spune unde-ai fost în vacanță!”, „Eu spun una, tu spui multe”, „De-a grădinița”, 
„De-a vacanța”, „Răspunde repede și bine”, „Jucăria preferată”, „Recunoaște și descrie”, „Găsește 
diferențele”, „Grămăjoare, grămăjoare”, Castele de nisip”. „Lanț, lanț”, „1,2,3 așa copii” etc. 
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ASSESSING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS 
 

PROF. GHERASIMESCU TAMARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 

 
Assessing our English Language Learner students can be a minefield, especially in the face of 

potential outside-of-class pressures from school and parent pressure. What assessment practices can we use 
that might be relatively objective and useful to everyone?  

When schools and teachers are data-informed, they use assessment data to make thoughtful decisions 
which directly benefit students. If schools are data-driven, they might make decisions which are less helpful 
to students, like focusing a lot of energy on teaching a “strand” that is heavy on the tests — even though it 
might not help the student become a life-long reader or learning of English. Or emphasizing speed in 
reading instead of prosody (reading with feeling). Or demand perfect grammar instead of making the ability 
to be communicative a priority. In other words, the school can tend to focus on its institutional self-interest 
instead of what’s best for the students. However, in schools that are data-informed, "tests" are broadly 
defined, and results are just one more piece of information that can be helpful in determining future 
directions. Teachers who are data-informed will use assessment data to reflect on their practice, identify 
areas to modify and adjust, and seek out the resources and knowledge needed to enact those changes. 

Here are a few of assessment practices: 
a) Initial/Diagnostic Assessments 
When students enter a class it's essential to assess their reading, writing, and speaking skills to get an 

idea of their current proficiency level. The purpose of these initial assessments is to gain information about 
students’ levels of English in order to tailor future instruction to meet students’ language needs. 

b) Writing 
Having students produce a piece of writing either in response to a prompt or on a certain topic is a 

way to get an idea of students’ writing abilities. For example, after showing students a letter from the 
teacher, students could be asked to write a letter to the teacher about themselves. 

c) Cloze Assessments 
Giving students cloze passages with fill-in-the-blanks (or gap-fill) can give the teacher useful 

information about students’ vocabulary levels and reading comprehension skills. As students read a passage 
and make guesses about which words could go in the blanks, they need to employ comprehension strategies 
like using context clues, as well as draw on their own vocabulary knowledge. The level of the passage can 
be adjusted according to the overall proficiency level of the student or entire class.  

d) Reading Fluency (and Speaking and Listening) Assessments 
Sitting down with each student and listening to them read aloud in English can be a useful practice at 

the beginning of the year to get an idea of students’ reading abilities in English. This is also a valuable 
opportunity for the teacher to have a brief one-on-one conversation with each student which also serves as 
an informal assessment of students’ speaking and listening skills (the teacher could ask a few questions 
about students’ lives and interests). 

It's important that teachers choose an appropriate level of text for students to read aloud and that it is 
done in a sensitive, safe way so that students do not feel like they are being “tested.” The teacher can have 
students read for about a minute and discreetly keep track of the time, mark the errors made, and make 
notations about the students’ reading. 

e) Formative Assessment Throughout The Year 
Formative assessment is not a type of test or assessment, but is a process which combines teaching, 

learning, and assessment. It's an on-going process where teachers and students evaluate assessment 
evidence in order to make adjustments to their teaching and learning. It's different from a summative 
assessment, which is typically used at the end of a unit or semester to gauge a student's overall mastery of 
a skill or knowledge about what has been studied. 

The tools used for formative assessment include: 
• Weekly very low-stakes formal tests that can take many forms. 



  

 

• Regularly checking for understanding by asking students to show a thumbs-up, thumbs-down, or 
thumbs-level periodically, accompanied by my saying something like "It's fine to say you don't understand 
what we just talked about." 

• Short writing prompts, with sentence-starters, paragraph frames, and/or graphic organizers as 
scaffolds. 

• Student Self-Assessment and Reflection 
When students are asked to think about what they have learned and how they have learned it (the 

learning strategies they’ve used), they are better able to understand their own learning processes and can 
set new goals for themselves. Students can reflect on their learning in many ways: answering a set of 
questions, drawing a picture or set of pictures to represent their learning process, talking with a partner, 
keeping a learning log or journal, etc. Having students regularly identify their own goals, their plans for 
achieving them, and their ongoing progress can also be an important element of self-reflection. 

Source: https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/larry-ferlazzo/larry-ferlazzo-assessing-english-
language-learners 

Larry Ferlazzo teaches English and Social Studies at Luther Burbank High School in Sacramento, 
California. He has written six books on education, writes a teacher advice blog for Education Week Teacher, 
and has his own popular resource-sharing blog. He writes a monthly post for the New York Times on 
teaching English Language Learners. Portions of this post were adapted from the book, The ESL/ELL 
Teacher's Survival Guide, co-written by Katie Hull Sypnieski and Larry. 

 
 

https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/larry-ferlazzo/larry-ferlazzo-assessing-english-language-learners
https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/larry-ferlazzo/larry-ferlazzo-assessing-english-language-learners
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=larry+ferlazzo&x=0&y=0
http://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2011/09/response_several_ways_to_help_students_develop_self-control.html
http://www.larryferlazzo.edublogs.org/
http://learning.blogs.nytimes.com/author/larry-ferlazzo/
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118095677,descCd-buy.html
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118095677,descCd-buy.html


  

 

ALGORITMIZAREA 
 

GHERCĂ EDUARD,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI, IAȘI 

 
În mod cu totul general, algoritmizarea este definită ca metoda de predare-învăţare constînd din 

utilizarea şi valorificarea algoritmilor; algoritmii reprezintă, la rîndul lor, suite de operaţii săvîrşite într-o 
ordine aproximativ constantă, prin parcurgerea cărora se ajunge la rezolvarea unei serii întregi de probleme 
de acelaşi tip. Mai concret, pe plan didactic, algoritmizarea ar însemna găsirea de către profesor a 
înlănţuirii necesare (şi în acelaşi timp cea mai accesibilă pentru elev) a operaţiilor fiecărei activităţi de 
învăţat, ce se pretează unei astfel de ordonări. Din partea elevului, algoritmizarea ar implica însuşirea de 
către acesta a respectivelor conţinuturi, exact în înlănţuirea în care ele au fost programate de către educator. 
Odată însuşit, algoritmul ar urma să fie aplicat cu uşurinţă de cîte ori vor apărea, spre rezolvare, probleme 
similare. 

Situaţiile algoritmizabile sînt numeroase şi se pot identifica din abundenţă în orice domeniu de 
activitate, nuanţîndu-se în forme caracteristice pe schema aproximativă a categoriilor de algoritmi 
(algoritmi de recunoaştere, de rezolvare, de transformare etc.), prezentă deja în lucrările de specialitate. 
Algoritmii presupun cu necesitate două lucruri: forma sau succesiunea aproximativ fixă a operaţiilor 
săvîrşite de elev, pe de o parte şi prestabilirea lor de către profesor, pe de altă parte. Considerînd acestea în 
cadrul actului de învăţare şi în raport de activitatea elevului, vedem că acesta din urmă se află într-o situaţie 
contrară aceleia cînd învăţarea este de tip euristic. Altfel spus, elevul îşi însuşeşte pe calea algoritmizării, 
cunoştinţele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere a unei căi deja stabilite, pe cînd în cadrul învăţării 
de tip euristic însuşirea are loc pe baza propriilor căutări. 

De ce ar fi necesară utilizarea algoritmilor în procesul de învăţămînt, de vreme ce aceştia ar tinde să 
uniformizeze activitatea şi gîndirea elevului, împiedicîndu-l, aşadar, cînd este vorba să se mobilizeze, 
pentru a găsi singur adevărul? Diferiţii autori consideră că algoritmizarea îşi are rostul ei. Pe de o parte, ea 
pune la îndemîna elevului un instrument simplu şi operativ, scutindu-l de efortul de a-l căuta singur şi 
lăsîndu-i disponibilă energia spre a o mobiliza în alte direcţii. Pe de altă parte, prin structura lor precisă şi 
prin mînuirea repetată de către elev, acesta din urmă găseşte în algoritmi un sprijin permanent în sensul 
disciplinării propriei gîndiri şi asigurării acurateţei propriei activităţi (Preoteasa, P., 1972). 

Dintre problemele pe care le formulează lucrările actuale de pedagogie în legătură cu algoritmizarea, 
două sînt puse, de regulă, pe primul plan. Una, potrivit căreia folosirea algoritmilor trebuie fundamentată 
mai riguros ştiinţific, în raport cu practica pedagogică a trecutului, iar odată cu aceasta să fie mai mult 
extinşi, în comparaţie cu acelaşi trecut, cînd valorificarea lor se limita doar la matematică şi gramatică (V. 
Ţîrcovnicu, 1975, p.235). Alta, după care algoritmii să nu fie daţi elevilor de-a gata (sau măcar nu 
întotdeauna de-a gata), ci elevii să fie antrenaţi în descoperirea algoritmilor, pe care să-i însuşească în mod 
activ (C. Căşeru, 1975; I. Nicola, 1980). 

Ambele probleme ni se par de mare interes. Lucrările în care sînt formulate se limitează însă la 
enunţarea lor, soluţionarea fiind sugerată doar în mod abstract. Cît priveşte prima dintre ele, într-adevăr, 
este posibil ca în trecut aplicarea algoritmilor didactici să fi fost mai restrînsă, deşi este greu de susţinut că 
profesorii de cultură fizică, de pildă, procedau altfel decît mai ales algoritmic, cînd trebuiau să formeze 
elevilor deprinderile de bază, în domeniul respectiv; sau profesorii de muzică, sau de îndeletniciri practice 
etc. Ceea ce credem că ar reclama mai mare atenţie decît extinderea algoritmilor, ar fi fundamentarea lor 
ştiinţifică, stabilindu-se odată cu aceasta şi raportul dintre ei şi învăţarea de tip euristic (prevalentă în 
învăţarea din şcoală astăzi), precum şi momentul sau etapa cînd sînt necesari, în fiecare domeniu al 
activităţii didactice. 

Fiindcă la fiecare obiect de învăţămînt este posibilă utilizarea algoritmizării, în speţă în faza de 
început a însuşirii materiei. Concret, fie că este vorba de limba română, fie de matematică, fie de limbile 
străine etc., elevul trebuie să-şi însuşească mai întîi nişte scheme operaţionale relativ fixe, pe care i le indică 
profesorul. Fără însuşirea acestor scheme date de profesor, practic nu ar fi posibilă învăţarea obiectului, 
decît cu mari dificultăţi. Între acestea se pot enumera: schema operaţională a adunării, scăderii, analizei 
gramaticale, a studierii unui capitol de istorie literară, a studierii unei plante etc. Ceea ce trebuie să sesizeze 



  

 

pedagogul este tocmai momentul cînd trebuie renunţat la însuşirea algoritmică, respectiv cînd, pe baza 
schemei operaţionale deja însuşite, elevul poate adopta o atitudine euristică. 

Se ştie, de exemplu, că mersul operaţiei de adunare pe care şi-l însuşeşete elevul este la început relativ 
fix. Se pune problema cînd poate el încerca să găsească, pe acest fond, aspectele mai subtile ale acţiunii sau 
situaţiei de învăţat, ce urmează însuşite prin căutare proprie. Aceasta coincide, pe plan psihologic, cu etapa 
cînd se încearcă să se treacă de la deprindere la pricepere, adică la capacitatea de aplicare în condiţii 
variabile a deprinderilor şi cunoştinţelor deja posedate de elev (Ana Tucicov-Bogdan, 1967, p.144). 

Trecerea respectivă se poate realiza, însă, numai în condiţia cînd însuşirea schemei iniţiale, pe cale 
algoritmică, s-a ridicat la nivelul necesar. Altfel spus, elevul poate încerca diversele artificii de calcul în 
cadrul operaţiilor aritmetice (lucru de altfel necesar în vederea perfecţionării deprinderii respective), dar 
aceasta numai după ce şi-a însuşit bine algoritmul operaţiei ca atare. Este ceea ce ne conduce la ideea unei 
unităţi dialectice între algoritmic şi euristic în procesul de învăţare. Probabil această idee a fost şi punctul 
de plecare al celei de a doua probleme expuse mai sus, a cărei concluzie nu pare cea mai potrivită, fiindcă 
este greu de înţeles cum şi cu ce folos i s-ar putea cere elevului să descopere singur algoritmul uneia sau 
alteia dintre situaţiile de rezolvat. 

O altă problemă, pe care ne-o sugerează literatura concepută pe această temă, se referă la statutul 
algoritmizării: este ea o metodă de sine stătătoare, sau este mereu îmbinată cu celelalte, sau inclusă în ele? 
Lucrările de pedagogie o consideră cînd metodă (de pildă, unii autori o includ între metodele active, adică 
bazată pe acţiune) (V. Ţîrcovnicu, 1975, p.233), cînd o modalitate de învăţare în limitele căreia sînt 
valorificate celelalte metode (de unde opoziţia: strategii algoritmice - strategii euristice) (I. Nicola, 1980, 
p.233, 270). Părerea noastră este că ar fi mai exact să considerăm algoritmizarea nu o metodă de sine 
stătătoare, ci o latură a fiecăreia dintre metodele cunoscute, dîndu-le acestora o coloratură specifică. Spre 
exemplu: exerciţiul este o metodă cu o foarte bine reprezentată nuanţă algoritmică la începutul practicării 
lui, într-un scop sau altul; la fel, învăţarea programată este realizată în bună parte pe baza algoritmizării. Şi 
ideea se poate extinde, în acelaşi sens, asupra multor metode, dacă nu chiar asupra tuturor într-o măsură 
variabilă. Pentru că nu putem contesta faptul că însăşi observarea ca metodă de învăţămînt, poate să îmbrace 
în faza iniţială, aspectul algoritmizat, care, treptat are să cedeze locul celui euristic. Altfel spus, putem să 
predăm prin metoda expunerii, sau demonstraţiei, sau observării etc. nişte conţinuturi ce pot fi iniţial 
algoritmizate, apoi transpuse în formule euristice; ceea ce ne determină să facem consideraţiile de mai sus, 
privind o fază algoritmică a învăţării, urmată de o fază euristică, metoda de predare fiind oricare din cele 
menţionate. 



  

 

STUDIUL DE CAZ 
 

GHERCĂ LIDIA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI-STRUCTURA IZVOARELE, IAȘI 

 
Studiul de caz se extinde în învăţămîntul preuniversitar. Ca definiţie aproximativă s-ar putea formula: 

metodă ce constă din confruntarea elevului cu o situaţie reală de viaţă, prin a cărei observare, înţelegere, 
interpretare, urmează să realizeze un progres în cunoaştere. Spre exemplu, un curent literar, un filosof sau 
curent filosofic, o situaţie economică dată, un elev care se comportă într-un anumit fel, toate la un loc pot 
constitui punctul de plecare pentru nişte studii de caz. Sunt exemple care ne conving că metoda are 
aplicabilitate în toate componentele de educaţie: intelectuală, morală, estetică etc. 

Autori interesaţi de problemă (I. Cerghit, 1980) recurg la sistematizări şi detalieri dintre cele mai 
minuţioase. Rezultă astfel: 

1. Variante ale studiului de caz (după gradul de angajare a elevilor): 
a) Metoda situaţiei. Când elevii primesc toate informaţiile, cînd sunt mai mult receptori la prezentarea 

de către profesor a diferitelor aspecte ale cazului vizat; este specifică pentru începutul activităţii de învăţare 
a elevilor. Pare să fie o variantă specială a demonstraţiei îmbinată cu expunerea. Deosebirea este că elevii 
pot interveni cu întrebări în timp ce profesorul soluţionează problema prezentată. Am numit-o, în alt loc, 
studiul dirijat de caz. 

b) Metoda studiului analitic al cazului. De această dată, deşi se face o prezentare completă a cazului 
şi a unei părţi din informaţie, restul activităţii cade în sarcina elevilor. Aceştia sînt obligaţi să caute şi partea 
de informaţie care nu le-a fost prezentată, să efectueze şi analizele cauzale necesare şi corelaţiile de tot 
felul, existente în cadrul "cazului" (cf. I. Cerghit, 1980, p.205). 

c) Când elevilor li se propun doar sarcini de rezolvat concret, indicîndu-le eventual sfera din care să 
aleagă cazurile de lămurit. Identificarea şi analiza, interpretarea, concluziile de stabilit revin în exclusivitate 
elevilor. Este caracteristic fazei de cea mai înaltă dezvoltare a capacităţilor de cercetare ale elevilor. 

2. Autorul român I. Cerghit creionează câteva trepte ale prelucrării unui caz, respectiv: descoperirea 
situaţiei semnificative; examinarea sub aspectul posibilităţii utilizării în procesul didactic; alegerea situaţiei 
potrivite scopului de realizat prin studiu; sesizarea situaţiei de fapt şi a informaţiilor utile în cadrul 
studiului; organizarea pedagogică şi prelucrarea; experimentarea. 

După cum reiese şi din alte surse, etapele studiului de caz s-ar putea trasa mai clar după modelul:  
a) alegerea cazului şi conturarea principalelor elemente semnificative;  
b) lansarea cazului, care poate avea loc în mai multe forme, între care lansarea ca o situaţie 

problematică;  
c) procurarea informaţiei în legătură cu cazul (prin oricare din metodele de culegere a datelor: 

observare, anchetă, experiment etc.); 
d) sistematizarea materialului, prin recurgere la diverse metode între care cele statistice;  
e) dezbatere asupra informaţiei culese, care poate avea loc prin diverse metode (dezbatere tip masă-

rotundă, brainstorming);  
f) stabilirea concluziilor şi valorificarea cea mai proprie: un referat, o comunicare, o suită de ipoteze 

de verificat în viitor, o hotărîre de luat. 
Această suită de operaţii este sugerată de schema de mai jos a mersului studiului de caz, după 

germanul K. Heinze. 
  



  

 

 
 
3. Avantajele esenţiale ale studiului de caz se sintetizează în:  
a) situarea elevului chiar în mijlocul realităţii concrete, de unde înţelegerea esenţei adevărurilor şi 

reţinerea lor durabilă, precum şi aplicarea în contexte reale;  
b) caracterul prin excelenţă activ al metodei, atîta vreme cît toţi elevii se pot angaja în rezolvarea 

cazului;  
c) cultivă spiritul de responsabilitate în grup şi capacitatea de iniţiativă; 
d) favorizează socializarea elevului şi capacitatea de colaborare. 
Studiul de caz există şi se practică, deci nu-i putem nega calitatea de metodă între alte metode. Dar 

întrebarea este: în care categorie se încadrează şi prin ce se deosebeşte de altele? Fiindcă după cîte se 
constată, el poate porni de la punerea unei probleme, poate continua cu documentare, observare, 
experimentare, dezbatere etc. Este ceea ce ne obligă să o considerăm o metodă compozită, sintetizînd în 
sine, după caz, o suită întreagă de alte metode (considerate separat), fără de care nu poate exista ca atare. 
Drept urmare, a respecta nişte cerinţe ale studiului de caz înseamnă a însuma cerinţele tuturor metodelor 
simple, incluse în el. 

 



  

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROFESOR: GHERGHINOIU ADINA-RALUCA 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI, BÂLTENI 

 
’’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 se extinde și la activitatea de predare și la măiestria profesorului 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.  

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. 

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 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.  

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 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). 

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.  

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 elevului. 

 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.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1) Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca;  
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PORTOFOLIUL- INSTRUMENT DE EVALUARE EFICIENTĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GHERMAN ELENA CORNELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN, JUD. NEAMŢ 

 
Evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de instrucţie şi educaţie, fiind punctul final în 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. Destinatarul cel mai important al acţiunilor educative este 
elevul, căruia evaluarea şi autoevaluarea îi oferă posibilitatea de a cunoaşte nivelul de performanţă obţinut 
în raport de cel aşteptat de el, de şcoală, de familie. 

Clasele I-IV constituie perioada din viaţa de şcolar în care evaluarea este privită cu oarecare teamă, 
considerând-o un mijloc de descoperire şi sancţionare a greşelilor. Nu rareori învăţătorii sunt nevoiţi să 
asiste la adevărate şocuri pe care le trăiesc , mai ales şcolarii din clasa I la primirea unui calificativ mai 
slab.Este foarte important sa-i ajutăm pe copii să depăşească temerile, evident nejustificate, să-i orientăm 
spre activităţi de autoinformare, făcându-i să înţeleagă că totul porneşte de la ei înşişi. În acest sens, este 
necesar să asigurăm un climat de încredere şi siguranţă, pornind de la ceea ce poate elevul să facă mai bine. 

În vederea depăşirii obstacolelor arătate mai sus, poate fi utilizată o metodă de evaluare flexibilă, 
complexă şi integratoare, care asigură promovarea interdisciplinarităţii: portofoliul. Privit ca metodă 
complementară de evaluare, dar şi ca mijloc de valorizare a muncii individuale, portofoliul acţionează ca 
un factor de dezvoltare a personalităţii elevului. 

Conţinutul portofoliului va oferi informaţii despre: 
- rezultatele şcolare ale elevului (teste, probe practice, selecţii din temele pentru acasă, rebusuri şi 

integrame completate, rezultate ale unor competiţii şcolare la care elevul a participat sau a unor probe de 
evaluare semnificative); 

- activităţi extraşcolare ale elevului (investigaţii şi informaţii individuale sau de grup, recenzii, 
biografii, eseuri şi impresii din excursii sau vizite, colecţii de vederi, fotografii, timbre, compoziţii şi creaţii 
literare, plastice etc.); 

- contribuţii la reviste şcolare; 
- interesele şi aptitudinile elevilor; 
- monitorizarea şi evaluarea activităţlor desfăşurate. 
Utilitatea portofoliilor: 
- Elevii devin parte a sistemului de evaluare, urmărindu-şi pas cu pas propriul progres pe multiple 

planuri; 
- Cadrele didactice comunică elevilor calităţile şi defectele diferitelor activităţi desfăşurate şi stabilesc 

măsuri pentru îmbunătăţirea acestora; 
- Părinţii pot primi informaţii concrete despre ce pot realiza proprii copii, precum şi atitudinea 

acestora faţă de o anumită disciplină de învăţământ sau de o activitate. 
- factorii de decizie pot avea o imagine mai bună asupra activităţilor şcolare şi extraşcolare ale elevilor 

şi cadrelor didactice. 
Criterii de evaluare a portofoliilor: 
- respectarea paşilor şi a tematicii stabilite; 
- originalitatea şi creativitatea compoziţiilor; 
- produsele care indică interesele, stilul elevului şi aptitudinile sale; 
- selecţiile din texte literare, ghicitori, proverbe, compoziţii plastice, colaje, curiozităţi, rebusuri. 
Voi exemplifica cele arătate mai înainte prin explicarea modului de realizare a unui portofoliu la clasa 

a IV-a, la obiectul Ştiinţe ale Naturii. 
Tematica portofoliului: 
1.Elemente ale mediului natural: 
- imagini, vederi, fotografii personale cu peisaje de munte, câmpie, deal; 
- selecţii, fragmente din opere literare care descriu frumuseţea formelor d erelief; 
2. Plante şi animale 
- plante şi frunze presate; 
- colecţii de seminţe de legume, cereale; 
- imagini sau desene cu plante, fructe sau legume realizate de ei; 



  

 

- curiozităţi selectate din reviste, ziare şi din alte surse biografice despre plante şi animale; 
- fragmente d etexte literare, ghicitori, proverbe, 
- lucrări realizate din plastilină, conuri de brad, ghindă, castane,, ca activităţi practice; 
- colecţionarea de imagini şi ilustraţii despre plante şi animale din alte zone ale lumii. 
3. Fenomenele naturale 
 - fragmente din lecturi care să ilustreze fenomene ale naturii; 
 - realizarea calendarului naturii pe o perioadă determinată de 1-2 săptămâni; 
 - ilustraţii în care sunt redate semnele anotimpurilor; 
4. Protejarea mediului înconjurător 
 - imagini şi informaţii despre plante şi animale ocrotite de lege, despre rezervaţii naturale, grădini 

botanice şi zoologice; 
 - impresii personale din excursii şi vizite (locale şi în ţară). 
Portofoliul vizează formarea unor atitudini pozitive faţă de învăţare. Consider că este o metodă 

complexă şi reprezintă un mijloc eficient de a valoriza munca elevului, fiind şi un factor de dezvoltare a 
personalităţii. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. GHERMAN OLIMPIA 
 
Evaluarea este verificarea, măsurarea si aprecierea rezultatele școlare ale elevilor obșinute intr-un 

anumit interval de timp. Orice tip de achizitie școlară este condiționată de fondul de cunostințe, deprinderi 
și atitudini dobândite anterior. Profesorul stabilește ce competențe specifice dorește să evalueze și alege 
acele conținuturi pe care le consideră relevante. 

 Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la inceputul activității de 
instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 

 Acest tip de evaluare indeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. In mod analogic, testele 
de cunoștinte elaborate și aplicate special pentru măsurarea si aprecierea nivelului inișial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea initială este necesară la inceputul unui an școlar,la inceputul unui semestru; aceasta are 
loc la inceputul unui program de instruire (inceputul unui ciclu curricular, al unui ciclu școlar, al unui an 
școlar sau semestru, al unei uniățti de inățtare). Are functie diagnostică, scopul fiind cunoașterea stadiului 
inițial de la care se pleacă in abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție prognostică, prin proiectarea 
eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii.  

Funcțiile sociale si educaționale ale evaluării: diagnostica: depistarea lacunelor, greșelilor elevilor și 
inlăturarea acestora; (teste de cunoștinte de tip diagnostic) ameliorativă; prognostică: evidențiază 
performanțele viitoare ale elevilor; (teste de aptitudini, teste pedagogice ce verifică calitatea invățării) 
orientarea școlara; de selecție: clasificarea și ierarhizarea elevilor; (teste standardizate de tip normativ) 
motivaționala: stimulează invățarea; constatativă; certicativă. 

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

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

Evaluarea inițială este importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin 
prisma nivelului de cunoștințe deținute de aceștia sau abilități pe care le au ci și prin faptul că poți afla, la 
nivel 0, cum scriu, citesc sau gândesc. 

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

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. 

In concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o inregistrează evaluarea inițială in contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările in 
educație,extind rolul evaluarilor initiale,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 posibilă derularea activității in condiții de eficiență. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI  
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. GHERȚAN SIMINA 

GRĂDINIȚA DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ MICHERECHI 
 
 ’’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 



  

 

ÎNVĂȚARE ȘI COMUNICARE IN CADRUL LECȚIEI DE FILOSOFIEI, 
SUCCES AL EVALUARII 

 
PROFESOR GHEȚU COSTEL, COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”, 

LOC. BRĂILA, JUD. BRĂILA 
 

Dezvoltarea competențelor de comunicare la elevi, prin lecția de filozofie, se realizează prin dialog. 
Activitatea didactică trebuie organizată și pregătită astfel încât elevul să se poată exprima liber, creativ. 
Comunicarea didactică îi implică pe elevi și la nivel afectiv, cu întreaga personalitate. Elevul nu își exprimă 
numai gândurile, ideile, experiențele, ci și atitudinile, valorile, raportarea la aceste valori. Dialogul filosofic 
nu este un simplu schimb de informații. Este o reală construcție de idei, care nu rezolvă anumite probleme 
filosofice, ci problematizează. „Ce este timpul?” Iată o întrebare care conduce gândirea spre alte întrebări, 
din ce în ce mai adânci: “Timpul este în noi sau în afara noastră?”, „Ce teorie explică mai bine conceptele 
de timp și spațiu?”,” Se poate vorbi de un sens al timpului?” etc. 

Dialogul presupune o relație personală între profesor și elevi . Dialogul didactic ne învață toleranța, 
deschiderea și rigoarea, principalele exigențe ale unei didactici din perspectivă transdisciplinară. Dialogul 
ne învață etica unei veritabile comunicări. Dialogul filosofic înseamnă construcție de idei, într-o 
confruntare de opinii. Profesorul de filosofie trebuie să se comporte democratic, pentru că toți învață și 
ascultă. Întrebările pot fi retorice, pentru a capta atenția elevilor, sau pot fi fi reale.  

Principalele cerințe într-un dialog didactic sunt:  
• Vorbim la persoana I, eu consider că…; 
• Îi ascultăm cu atenție pe ceilalți și nu îi întrerupem; 
• Acceptăm diversitatea de opinii; 
• Disputa de idei nu trebuie transformată în ceartă; 
• Să nu se facă divagații de la temă doar de dragul de a ne exprima; 
• Să tăcem când trebuie; 
• Să ne întrebăm ce am învățat de la ceilalți; 
• Dialogul nu se încheie dupa ora de filosofie. 
Dialogul filosofic:  
• Ne limpezește propriile gânduri; 
• Dezvoltă plăcerea de a cerceta; 
• Presupune cooperare, flexibilitate, pluriperspectivism; 
• Se dezvoltă sentimentul de independență; 
• Elevii învață să se exprime și să renunțe la indiferență; 
• Elevii învață să se mire, să se întrebe, să fie mai înțelegători și mai toleranți. 
Argumentarea este indispensabilă în predarea-învățarea filosofiei. Profesorii și elevii nu transmit 

doar idei, ci argumentează pentru acestea. Argumentarea poate fi inductivă, de la particular la general. De 
exemplu, pornind de la experiențele particulare asupra timpului se discută de timpul din noi, care nu există 
în sine, care nu este inerent lucrurilor( I. Kant, M. Eliade). Argumentarea deductivă se construiește de la 
general la particular, de exemplu timpul convențional este valorizat din punct de vedere social în manieră 
personală. Este recomandabil ca în orice argumentare să existe analogii cu vechile cunoștințe ale elevilor. 
Pentru că antrenează întreaga personalitate a elevilor, trebuie subliniat faptul că într-o argumentare sunt 
utilizate atât mijloace logice, cât și mijloace retorice. C. Sălăvăstru consideră că aceste operații asigură 
ordinea discursului argumentativ, dar garantează și succesul acestuia prin figurile de stil utilizate. 
Metaforele, utilizate de către elevi sau profesor, au un rol instrumental prin rezonanța lor afectivă. Prin 
argumentare se învață rigoarea sau coerența discursului și are numeroase consecințe în planul comunicării. 
Comunicarea prin dialog și discurs argumentativ încep în clasă și se continuă în afara ei. Argumentarea și 
contraargumentarea convertesc elevii și profesorii din purtători de dogme în ființe libere, capabile de a trăi 
impreună. 

Optimizarea actului didactic se realizează prin depășirea condițiilor unei lecții tradiționale. Profesorul 
și elevii sunt implicați aproape în egală măsură. Profesorul propune ocazia, dă sarcinile de lucru, 
organizează elevii și îi evaluează, dar le dă libertatea formulării propriilor dileme. 



  

 

Pentru formarea competențelor de comunicare, discuțiile, dialogul, dezbaterile și argumentările 
trebuie să respecte anumite condiții: 

• Întrebările se formulează astfel încât să se evite improvizațiile; 
• Succesiunea întrebărilor trebuie să fie logică; 
• Întrebările trebuie formulate gradual, ca dificultate; 
• Întrebările trebuie corect formulate, clar și concis; 
• Nu este recomandabil să se adreseze întrebări greșite, capcană; 
• Întrebările trebuie să se adreseze întregii clase; 
• Tuturor elevilor trebuie să li se dea posibilitatea de a participa la lecție. 
Activitățile de învățare pe care le propune profesorul elevilor săi sunt cele care dau valoare și eficiență 

lecției de filosofie. Aplicațiile propuse de autori la sfârșitul fiecărei unități de învățare sunt utile, creative 
și, ceea ce este foarte important, invită elevii și profesorul la meditație și studiul temei prin alte discipline, 
prin noi puncte de vedere, prin alte perspective. Aceste modalități noi, inovative de tratare a problemelor 
filosofice permit conștientizarea de către elevi a faptului că noi înșine suntem parte a problemei discutate, 
că noi înșine suntem picături într-un univers viu. 

Manualul de filozofie propune activități interdisciplinare. De exemplu „ Am nevoie de știință pentru 
a ști ce este timpul? ”, „Pot știința și tehnica să influențeze concepția noastră despre timp? ”, „ Ce teorie 
explică mai bine conceptul de timp și de ce? ”, „Putem compara sensul timpului cu sensul omului? ” . Sunt 
propuse interpretarea unor versuri din poezii ale lui M. Eminescu, sau interpretarea unor picturi ale lui S. 
Dali, P. Klee. 

*Competențe de relaționare 
Un obiectiv major al invățării filosofiei în școală il reprezință formarea elevului din perspectiva 

interacțiunilor cu ceilalți. Aceste obiective se realizează prin : 
• Participarea la dezbateri; 
• Problematizare; 
• Rezolvare de probleme; 
• Jocuri de rol. 
Aceste activități asigură respectarea personalității celorlalți, ordinea didactica, libertatea tuturor 

participanților. Prin astfel de activități ce asigură argumentarea, contraargumentarea, rezolvarea comună a 
unor sarcini, elevul are ocazia unor schimburi de idei, cooperează și își formează conduita socială 
dezirabilă. 

Dezbaterea în lecția de filozofie pornește de la premisa că elevii au anumite cunoștințe teoretice. De 
altfel, prin dezbatere se ajunge la o aprofundare a alor, la elucidarea anumitor aspecte, la emiterea unor 
judecăți de valoare. Dezbaterea filosofică nu presupune simple întrebări și răspunsuri, de aceea este dificil 
de aplicat chiar de la începutul predării filosofiei. 

Dezbaterea filosofică presupune următoarele măsuri preparatorii: 
• Stabilirea bibliografiei și a surselor de documentare chiar de la începutul anului școlar și 

completarea acestora pe parcurs. Profesorul anunță o temă și o bibliografie aferentă. De exemplu ”Știință 
și/sau filosofie?”(Hawking, Einstein, Capra, Prigogine) ; 

• Precizarea sarcinilor și responsabilităților individuale și de grup; 
• Satisfacerea tuturor cererilor de consultații individuale/colective din partea elevilor; 
• Asigurarea materialului didactic; 
• Existența unui fond minim de cunoștințe. 
Odată stabilită o temă putem spune că aria funcțională a unei dezbateri este foarte largă: servește 

producerii de noi informații și consolidează cunoștințele anterioare. 
Profesorul poate stimula dezbaterea pe orizontală, elev-elev. Moderează discuția, o animă, îi ajută pe 

elevi să remarce puncte de vedere originale și dirijează dezbaterea spre sinteze sistematizatoare. 
Acivitatea pe grupe de elevi în cadrul orei de filozofie este o metodă activă de învățare considerată 

antrenament pentru viitoarea întegrare socială. În cadrul grupului de lucru se construiește un mediu dinamic 
și favorabil învățării. În cadrul activității de grup deciziile sa iau la comun, sunt încurajate comunicarea, 
cooperarea, respectul, responsabilitatea individuală și colectivă. Orice elev se formează prin interacțiunea 
cu ceilalți, printr-un permanent schimb intelectal și afectiv. Trebuie respectate câteva condiții:  



  

 

• Toate opiniile exprimate trebuie luate în considerare; 
• Concepțiile participanților la activitatea de grup nu trebuie să fie rigide, stereotipe sau dominate de 

propriul punct de vedere; 
• Fiecare să se adapteze la celălalt. 
Psihopedagogi precum W. Doise, sau G. Mugny, citati de I. Cerghit arată ca există o superioritate 

cognitivă a celor care lucreazăn în grup pentru că potențialul intelectual și afectiv integrat este superior 
celui individual. Într-un grup există mai multe informații, mai multă creativitate, mai multe experiențe. Un 
grup de lucru devine pentru elev o stimulare, elevii devin pasionați de o temă sau de o idee prin ceilalți, 
prin contagiune. Prin discuțiile contradictorii în cadrul grupului se stârnește curiozitatea. Ioan Cerghit 
atrage atenția că învățarea nu este o experiență individuală, ci socială. Activitatea în grup de lucru 
consolidează calitățile morale precum colegialitatea, altruismul, solidaritatea, îi obișnuiește pe elevi să țină 
seama de ceilalți colegi, îi învață să fie responsabili, principiali, sa aibă spirit autocritic, respect. Astfel, 
daca în cadrul temei Timpul, unele aplicații propuse de profesor presupun reflecție personală (Ești de acord 
cu afirmația Fiecare om la timpul său? Argumentează răspunsul tău.), există numeroase aplicații care 
reclamă activitatea comună a elevilor, pe grupuri de lucru, în special în cazul activităților interdisciplinare. 
Analiza de text, de asemenea, nelipsită din cadrul lecției de filozofie, se realizează prin efortul comun al 
elevilor și profesorului. 

Predarea și învățarea filosofiei asigură formarea unui comportament prosocial, prin valorile și 
normele pe care le transmite. Filosofia îi sensibilizează pe elevi cu privire la problemele cu care se confruntă 
ei și semenii lor. De exemplu, Se poate vorbi de un sens al timpului comparativ cu sensul omului? 

Filosofia îi încurajează pe elevi să abordeze activ problemele sociale sau economice cu care se 
confruntă, pentru că fiecare om trăiește timpul său. A forma la elevi un comportament prosocial înseamnă 
să proiectezi activități de învățare care să permită integrarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor 
elevilor, așa cum o cere educația de tip transdisciplinar. Elevul pregătit prin școală pentru societate și pentru 
împlinirea propriului destin este elevul care știe, înțelege și creează. Aceste deziderate sunt realizate prin 
studii de caz, proiecte de cercetare, activități de voluntariat, dezbateri, portofolii personale. De exemplu, în 
cadrul temei Timpul, li se poate cere elevilor să realizeze analize a sensurilor conceptului de timp din 
proverbele, sau zicerile populare, să realizeze scurte istorii ale ceasului, sau ale modului în care omul s-a 
raportat la timpul măsurat. Elevii pot realiza proiecte care să cuprindă maxime, citate, imagini despre spațiu 
și timp. Un alt exemplu de activitate interdisciplinară ar fi o dezbatere de tip argumentiv pro/contra ideii 
de nemurire a sufletului. 

*Competențe de utilizare a cunoștințelor 
Din perspectiva educației integrative, transdisciplinare, a educa înseamnă a crea prin raportare la idei, 

teorii, modele de conduită, un om capabil, înțelegător de sine, tolerant și bun. Filosofia, prin predarea în 
cadrul liceului, are o deplină valoare creatoare în acest sens. Printr-un efort susținut al elevilor, profesorilor 
și elevilor. Filosofia trebuie să îi învețe pe elevi să folosească în mod creativ informațiile pe care și le 
însușesc, dar și tehncile de lucru învățate. A fi creativ însemnă să generezi produse noi pe baza propriei 
experiențe. A fi creativ nu înseamnă a devoala foarte multe informații dintr-o multitudine de surse. A fi 
creativ însemnă a aduce noul, valorosul în viața nostră pentru a o face mai bună. Creativitatea nu înseamnă 
numai cunoaștere, nu presupune numai capacități intelectuale ( de analiză, sinteză, transfer conceptual). 
Creativitatea include foarte mulți factori de personalitate: inițiativă, motivație, emoție, interes, pasiune, 
voință, atitudine,sensibilitate, încredere. Componenta atitudinală se împletește cu cea intelectuală, 
considera A. Stoica1. 

În ora de filozofie creativitatea se cultivă prin anumite tehnici cum ar fi: brainstorming, Philllips 6-
6, metoda 6-3-5, studiul de caz, eseuri, dizertații etc. La filozofie trebuie spus ca a fi creativ nu înseamnă 
numai a propune soluții noi, ci a găsi și probleme noi. Ne vom opri, pentru exemplificare, doar la câteva 
dintre ele. 

Brainstormingul, sau strategia atacului de idei se poate realiza fie cu toată clasa, fie cu un grup de 
elevi. Această strategie se mai numește Filosofia marelui Da. Strategia se bazează pe deblocarea 
creativității pentru a se produce cât mai multe produse sub aspect ideatic. De exemplu, profesorul le poate 

 
1 Ana Stoica, Creativitatea elevilor. Posibilitati de cunoastere si educare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 

1983, pag. 60 



  

 

solicita elevilor să enunțe cât mai multe idei cu privire la problema timpului. Imaginația trebuie să fie liberă 
și deși primele răspunsuri sunt obișnuite, cu multă răbdare, pot ieși la iveală și răspunsuri neașteptate. La 
sfârșitul sesiunii de brainstorming, profesorul, împreună cu alți 2-3 elevi aleg răspunsurile acceptate pentru 
următoarele activități pe tema respectivă. De regulă, această strategie cere multă imaginație și nu orice elev 
poate să răspundă provocării. Unii elevi au declarat că îi obosește, iar cititul, cercetarea personală nu este 
în nici un fel compensată. 

Dizertația filosofică este un proiect pe care elevul îl propune. Dizertația este opera liberă și coerentă 
a elevului care are reflecție filosofică, problematizează, tematizează și caută soluții. Jucqueline Russ arată 
că dizertația filosofică nu este un exercițiu de erudiție pentru că cere reflectie asupra temei, ideii, sau 
doctrinei discutate. Dizertația nu este o etalare de cunoștințe pentru ca nu se cere revărsarea cunoașterii, ci 
un demers dirijat, rațional și argumentat de soluționare a unei idei. Dizertația nu este un exercițiu literar, 
pentru că presupune mișcare, clarificare de concepte, are exigențe formale riguroase. Dizertația filosofică 
nu este un eseu pentru că un eseu este mai liber, dizertația cere demonstrație, argumentație. Eseul nu ne 
cere să aderăm la o idee sau alta, dizertația vrea adeziunea cititorului. Dizertația filosofica nu este ca o 
demonstrație din matematică pentru că nu pleacă de la axiome, de la premise sigure. Dizertația filosofică 
are raționalitatea ei, metodele filosofice ale lui Descartes sau Spinoza nu ne sunt străine. Dar specificul 
filosofiei nu este uitat: libertate de argumentare, de gândire neconstrângătoare, ci problematizantă, este un 
exercițiu spiritual. 

La filozofie, dizertațiile pornesc de la formularea enunțurilor, întrebărilor2 : 
1. de la propoziții interogative ( de exemplu, Ce teorie explică mai bine conceptele de spațiu și 

timp?); 
Aceste interogații pot aștepta un răspuns fără să îl indice, sau pot propune alternativă de răspuns ( de 

exemplu, Avem nevoie de știință pentru a ști ce este timpul?) 
2. de la propoziții imperative ( de exemplu, Comparați punctele de vedere ale lui Newton și Leibniz 

privitoare la spațiu și timp) ; 
3. de la enunțarea unor concepte ( de exemplu, Timpul, Determinismul, Eternitatea) ; 
4. de la enunțarea unei relații între concepte ( de exemplu, Timp și spațiu, Omul și timpul) ; 
5. de la citate ( de exemplu, Pornind de la textul Sf. Augustin din manual, ce gandiți despre timp?). 
Elevul trebuie să evite banalitățile, să se conformeze exigențelor metodice, să argumenteze și foarte 

important, să își dorească să citească și să se preocupe de temele propuse de profesorii săi.  
  

 
2 M. Albulescu, Studiul disciplinelor socio-umane-Aspecte formative:structura și dezvoltarea competențelor, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 2003. 
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CREATIVITATE ȘI TRAIDȚIE ÎN PREDAREA ȘI INVĂTAREA 
FILOSOFIEI 

 
PROFESOR GHEȚU OANA, 

LICEUL TEORETIC “MIHAIL SEBASTIAN”, LOC. BRĂILA, JUD. BRĂILA 
  
Fiecare manual de filosofie propus își promovează alternativa asupra temei. Ceea ce este cert este 

faptul că manualele de filosofie singure nu epuizează temele propuse. Probabil nici nu își propun acest 
lucru. Sarcina profesorului este să îi îndrume pe elevi să citească în plus, să fie interesați de lectura imaginii 
prin artă și să depășească mereu prin întrebări granița imediatului. Scopul manualului de filozofie este să 
ofere o cultură filosofică de bază și să îl învețe pe elev să își utilizeze capacitățile pentru rezolvarea 
propriilor dileme, propriilor nevoi de comunicare, propriilor conflicte cotidiene, propriilor căutări. Astfel 
se întrevede realizarea scopurilor abordărilot transdisciplinare în educație: a ști (a afla), a ști să faci 
(vizează capacitățile, competențele formate prin disciplinele socio-umane, prin filozofie), a înțelege (a 
discerne, prin atitudine atransdisciplinară, valorile). Este foarte important fiecare dintre aceste aspecte. 
Îndepărtarea de textul filosofic oferit de manual doar pentru deschiderea către valori e o irosire a timpului 
la clasă. Elevii trebuie să manifeste interes pentru cunoașterea temei, pentru programa cunoașterii în 
domeniul filosofiei și, în același timp, să identifice valorile etice, culturale specifice. Astfel se subliniază 
rolul textului filosofic: este instrument și scop totodată. Filosofia înseamnă întrebare, dar întrebarea nu 
trebuie uitată. Deși știm ce căutăm, știm și de ce căutăm. Cele două aspecte sunt legate. Elevul înțelege că 
textul ales este mai mult decât un pretext, este o valoare în sine. Fiecare secvență de text filosofic inclusă 
într-o secvență de lecție, are valoare formativă pentru că deschide gustul lecturii pentru alte texte. Societatea 
în care trăim, tehnologizată, informatizată nu trebuie să ne împiedice să conștientizăm că suntem 
consumatori, nu consumați.  

Manualele de filosofie, ca antologie de texte, asigură la elevi formarea unor deprinderi de analiză de 
text și de interpretare. Învățarea filosofiei asigură modelarea ființei elevului prin raportarea la textul care 
este purtător de modele de viață, de valori eterne. Lectura filosofică este o lectură participativă ce asigură 
formarea unei personalități autonome, capabilă de gândire critică, capabilă să își armenteze ideile, opțiunile, 
având conștiința propriei identități culturale. Manualul de filozofie deschide calea lecturii independente. 
Eficiența acesteia depinde de capacitatea de selecție a elevului, de cultura acestuia, de deschiderea elevului 
spre datele bibliografice, de ritmul său.  

Lectura independentă este însoțită de rezumate, conspecte, referate, fișe de lectură sau recenzii. 
Lectura individuală deschide calea reflecției personale.  

Problema timpului, de exemplu, este abordată în manualul de filosofie, în cadrul programei pentru 3 
ore/săptămână la unitatea de învățare Existență și devenire. Tema este urmărită pe trei direcții: ce este 
timpul?, teorii despre timp, omul și timpul. Se abordează problema timpului dintr-o dublă perspectivă: 
familiarizarea elevilor cu puncte de vedere diferite privitoare la timp, dar și suscitarea interesului elevilor 
să își pună întrebări. 

 Competențe de obținere a cunoștințelor 
Învățarea filosofiei nu înseamnă doar obținerea de cunoștințe referitoare la om, societate, cultură, 

valori. Formarea structurilor cognitive, însă, vizează cunoașterea și înțelegerea unor concepte și probleme 
filosofice, cunoașterea soluțiilor oferite de anumiți filosofi. 

Strategiile didactice alese de profesor urmăresc realizarea acestor capacități și deprinderi. Strategia 
didactică reprezintă un sistem de metode, procedee și mijloace, forme de organizare a lecției pentru a 
asigura învățarea activă. Strategia didactică presupune un sistem metodologic specific și un sistem al 
mijloacelor de învățământ. 

În lecția de filozofie se utilizează analiza de text, explicația , demonstrația, prelegerea, lectura 
individuală. 

De exemplu: Augustin, Problema timpului (analiză propusa de elevul D. I., clasa aXII-a F, promoția 
2010, fragment): 

”Augustin a oferit o explicare a tuturor contradicțiilor și imterogațiilor biblice, elaborând un sistem 
teologic coerent și complet. Augustin este deschis întrebărilor și polemicilor, învățătura sa fiind o filozofie 
religioasă în acțiune. Întreaga operă augustiniană este supusă exigențelor credinței creștine. Augustin este 



  

 

una dintre cele mai mari figuri ale patristicii latine. Filosofia sa poate fi considerată un platonism creștin, a 
cărei idee de participare nu mai este la lumea formelor eterne, ci la ființa divină. Dumnezeu este izvorul 
Adevărului, temelia existenței, principiul binelui. 

Dumnezeu a creat lumea odată cu timpul, deci lumea nu este eternă, ci este dependentă de puterea lui 
Dumnezeu.Dar ce este timpul? “Dacă nimeni nu mă întreabă o știu, iar dacă aș vrea să explic cuiva care 
mă întreabă, nu știu”, afirmă Augustin. Acest fapt arată că oamenii știu doar într-un anumit sens ce este 
timpul. Dacă nu ar trece nimic, nu ar exista trecut și dacă nu ar veni ceva nu ar fi viitor, iar dacă nu ar fi 
nimic, nu ar exista prezent. Cum trecutul nu mai există, viitorul nu există încă, iar prezentul trece în trecut 
pentru că nu este eternitate, putem spune că nu există trei timpuri: trecut, prezent și viitor, ci există unul 
singur ce naște trei timpuri: prezentul din cele trecute, prezentul din cele prezente, prezentul din cele 
viitoare. Întrucât trecutul nu mai există, iar viitorul nu există încă, realitatea este doar prezentul, ciar și 
acesta tinde să nu mai fie, reducându-se la clipă. Aceste trei timpuri nu sunt mediu, sau durată, nici timp 
obiectiv. Ele se află în suflet și sunt aduse la lumină de către trei facultăți ale sufletului: memoria prezentă 
despre cele trecute, vederea celor prezente, așteptarea prezentă a celor viitoare.  

Văzând timpul ca o întindere în trei dimensiuni: trecut, prezent și viitor, trecutul și viitorul formând 
imaginile prezentului vom spune că prezentul nu poate sta pe loc, căci ar deveni eternitate. Timpul ajunge 
să fie prezent prin dimensiunea sa instabilă, trecătoare. Timpul poate fi perceput doar de spirit, prin intuiția 
celor trei dimensiuni. Privind prezentul spiritul posedă simultan în memorie trecutul și în așteptare viitorul. 
Datorită prezentului spiritul poate sesiza cele trei orizonturi temporale. Sufletul așteaptă, este atent și își 
amintește. 

Nu putem concepe timpul ca având o realitate a sa . Dumnezeu este etern, iar timpul nu ar fi existat 
dacă nu ar fi fost creată lumea, dacă nu ar fi fost creat omul. Adevărata deosebire dintre timp și eternitate 
este aceea că timpul implică schimbare, pe când eternitatea exclude schimbarea. Timpul nu este eternitate.”  

Aceasta este modalitatea prin care timpul este explicat așa cum apare conștiinței, căci pare să scape 
unei definiții stricte filosofice. De aceea abordarea transdisciplinară, manifestă sau nu, vede tratarea acestei 
teme în maniera obiectivă, în manieră subiectivă, dar și dincolo de acestea, care le unește și le separă în 
același timp, timpul petrecut în așteptarea morții. Conștiința morții valorizează timpul propriu, timpul trăit. 

Lectura elevilor atât a textelor filosofice ce tratează problema timpului, a textelor științifice, 
complementare, sau a textelor literare presupun o pregătire tehnică, dar și un comportament specific. Nici 
o astfel de lectură nu este ușoară, de aceea trebuie îndrumată de către profesor. Astfel, se orientează elevii: 

a. Printr-o informare bibliografică, prin identificarea altor surse, înafara celor din manual. Se vor 
utiliza dicționarul de termeni filosofici, enciclopedii, monografii, reviste de filozofie etc. De exemplu, pe 
langă textele din autori precum Augustin, Newton, Leibniz, Kant, Blaga, Eliade, Nietzsche, Platon prezenți 
și în programa obligatorie se vor propune fragmente de text din Asimov, Dostoievski, Proust, Eminescu, 
Cioran, Einstein, sau din povești cum ar fi Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte; 

b. Ritmul lecturii elevilor depinde de nivelul lor de cultură, de aceea se pot iniția și desfășura mese 
rotunde, simpozioane tematice la care să participe profesori ce predau alte discipline. Toate materiile de 
invățământ sunt măști ale unității cunoașterii; 

c. Trebuie să existe o ordine a lecturii, stabilită cronologic, tematic, bazată pe relevanța textelor etc; 
d. Un text trebuie să fie abordat unitar, nu se neglijează trimiterile bibliografice, nici implicațiile 

textului respectiv; 
e. Lectura trebuie să aibă anumite rezultate: conspecte, planuri fișe de lectură; 
f. Lectura textelor filosofice, dar și a textelor complementare din alte domenii necesită o strategie; 
g. Este necesar ca elevul să știe ce urmărește, ce este esențial pentru problematica pe care o 

cercetează; 
h. Elevul trebuie să știe la ce se referă întreaga lucrare, să aibă o viziune de ansamblu asupra sa; 
i. Elevul trebuie întotdeauna să recitească ceea ce i se pare dificil, Elevul trebuie să încerce sa 

reformuleze în propriile cuvinte ceea ce citește; 
j. Elevul trebuie să integreze noile cunoștințe în lectură și învățare.  
Numai astfel elevul va reuși ceea ce își propune, are satisfacția propriei acțiuni de formare și îi 

încurajează pe colegi, pe semeni și chiar pe profesorii săi. 
Toate aceste cunoștințe îi permit elevului să cunoască spațiul în care el trăiește. Societatea reclamă 

cetățeni activi, toleranți, deschiși, riguroși, capabili să anticipeze și să găsească soluții. Manifestarea 



  

 

personalității nu se realizează în vid, ci într-un spațiu social definit cu anumite sensuri și semnificații 
sociale. Abordarea transdisciplinară în educație permite tocmai actualizarea tuturor potențelor intelectuale, 
producerea independentă de idei, conștiința unei identități, identificarea propriilor erori și erorilor celorlalți. 

În predarea-învațarea Filosofiei au fost propuse așa numitele lecții AEL, în virtutea dezideratului unei 
instruri asistate de calculator. Aceasta ar permite doar o mai bună organizare a informațiilor, o anumită 
disciplină și nimic mai mult. 

 Competențe de prelucrare a cunoștințelor 
În filozofie nu există învățare mecanică, pasivă. Operațiile gândirii sunt un complex instrumental. 

Astfel: 
a. Analiza este prezentă prin: 
• definirea conceptelor de timp, spațiu, cauzalitate, a priori etc 
• raporturi între diferite concepte, de exemplu timp si spațiu 
• semnificația unor metafore, de exemplu timp fluviu, timp havuz, timp cascadă, timp sacru 
• propriile experiențe de viață, de exemplu propria percepție a timpului aferent orei de filosofie 
• interferența dintre filozofie și alte discipline, de exemplu timpul absolut, spațiul absolut, timpul 

unidimensional și continuumul spațiu-timp, săgeata timpului din fizica cuantică 
b. Sinteza face posibile: 
• exprimarea în rezumat a unor idei, de exemplu timpul se afă în noi, timpul se află în afara noastră 
• extragerea unor concepte cheie, de exeplu moartea, eternitatea, veșnicia 
c. Definiția permite: 
• Determinarea semnificațiilor principalelor concepte utilizate, de exemplu conceptele din textele lui 

Nietzsche de eternă reîntoarcere, nihilism 
• Introducerea unui sens nou pentru un concept, de exemplu conceptul de timp în mecanica clasică și 

în mecanica relativistă  
d. Clasificarea asigură ierarhizarea conceptelor și tematizarea temei Timpul astfel încât 

conținuturile din manual să fie accesibile elevilor, de exemplu teorii privitoare la timp, omul și timpul 
e. Comparația evidențiază diferite stiluri de filosofare, concepții filosofice corelate cu alte concepții 

sociologice, psihologice, artistice asupra timpului. 
Organizarea cunoștințelor presupune asimilarea tuturor cunoștințelor izolate într-o concepție unitară. 

Astfel se oferă o explicație generală asupra temei. Este, de altfel, ceea ce se urmărește prin învățare.  
Explicația este o metodă ce constă în dezvăluirea unor date noi pe baza unor argumentații deductive. 

De regulă, se enunță un fenomen, un principiu, o situație, apoi urmează analiza lămuritoare. Explicația este 
utilă în avansarea unor obiective cognitive pentru că a explica înseamnă a face inteligibil ceea ce este obscur 
(Meyerson). În cadrul lecțiilor de filosofie, a explica înseamnă saltul spre întreg (exigență 
transdisciplinară), prin abducție3, înseamnă elucidarea sensurilor și stabilirea relațiilor. De exemplu, 
răspunsul la întrebarea Ce este timpul? implică un ansamblu de concepte, subsisteme conceptuale din 
știință, psihologie sau sociologie. Este ceva explicat prin ceva. Explicația, în domeniul filosofiei permite 
stabilirea nu numai a înțelesurilor unor concepte, ci și stabilirea unor conexiuni, extragerea unor legi 
generale, sau exemplificarea unor fapte, sau date generale. A explica înseamnă a afla de ce. Andrei Marga 
consideră că filosofia nu poate fi disociată de interpretare. A înțelege un text filosofic înseamnă să pleci de 
la principii admise și evidente. De exemplu, admitem că timpul este un concept general, explicat diferit în 
funcție de referință: fizică, psihologică, sau religioasă.  

Explicațiile pot fi: 
• cauzale, care răspund la întrebarea „de ce?”. De exemplu, elevii sunt invitați să răspunda la 

întrebări cum ar fi De ce se vorbește de o săgeată a timpului? 
• teleologică, care răspund la întrebări cum ar fi: „pentru ce?”, „în vedereea a ce?”. De exemplu, 

argumentația lui Kant privitoare la timpul ca formă a priori a sensibilității noastre. 
• prin mecanism, care răspund la întrebarea „cum are loc ? ”. De exemplu, explicația privind 

relizarea mișcării absolute, sau mișcării relative. 

 
3 C. Sălăvăstru,  Logică şi limbaj educaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, p.212 



  

 

Explicațiile, în cadrul orelor de filozofie, nu sunt precise sau definitive. Profesorul și elevii trebuie să 
recurgă la ceea ce este familiar, la analogii, la fapte reale din viața lor. De exemplu, Tema Timpul este o 
temă ce vizează omul, prin conștiința finitudii sale, prin conștiința morții, prin însăși condiția umană. 

Proiectarea didactică a lecției de filosofie se referă la acele operații prin care se stabilesc pașii ce 
urmează a fi parcurși în desfășurarea lecției, obiectivele propuse, conținuturile, resursele și modalitățile de 
evaluare. Astfel se elimină arbitrariul și se asigură rigoare lecției, iar obiectivele propuse inițial sunt atinse. 
Doar astfel se va identifica potențialul creativ al elevilor, se va stabili performanța individuală și în grup de 
lucru, se vor cunoaște nevoile reale de adaptare a lecțiilor de filosofie la noile cerințe educaționale 
mondiale, de abordarea transcurriculară și se vor evidenția numeroasele efecte pozitive ale metodelor 
complementare de evaluare prin proiecte, portofolii în cadrul lecțiilor de filosofie. Este extrem de 
importantă sensibilizarea elevilor, captarea atenției, provocarea curiozității. Elevii trebuie stimulați pentru 
că învățarea le aparține, este a lor. Modalitatea fundamentală este apelul la motivația intrinsecă a elevilor, 
acei factori interni meniți de a-i mobiliza. Niciodata nu îl vom face pe elev mai harnic pedepsindu-l pentru 
lene. Profesorul trebuie să apeleze la obiective pe termen lung, cum ar fi realizarea pe viitor și ieșirea din 
ignoranță, să apeleze la recompense, la situații surpriză, la metode activ-participative și la învățarea prin 
descoperire. 

În lecția de filosofie, înaintea realizării oricărei activități didactice, elevii trebuie să cunoască 
obiectivele și tipul de performanță ce va fi utilizată drept criteriu de apreciere că învățarea a fost realizată. 

Profesorul de filosofie nu transmite doar cunoștințe. Profesorul este călăuză, mentor, formator, care 
apreciază, încurajează, stimulează. Profesorul de filosofie nu dictează și apoi cere restituirea din memorie. 
Profesorul explică, problematizează, implică elevul în analiza textelor filosofice, extrage ideile esențiale, 
le interpretează cu elevii, îi pregătește pe elevi pentru o gândire independentă. Profesorul de filosofie nu 
impune idei și opțiuni, ci pregătește premisele unei atitudini critice la școală și în viață. Profesorul de 
filosofie propune dialogul, dezbaterea , opinia și reflecția personală. 

Elevul este implicat direct în propria formare. Elevul întreabă, caută răspunsuri, cercetează, își 
formează deprinderi de muncă independentă, devine refractar la dogme și învață să fie tolerant. Știe că 
profesorul nu este un atotștiutor care pretinde să realizeze enciclopedii vii. Profesorul de filosofie 
descoperă, prin activități specifice, noi moduri de abordare a textelor filosofice. Întotdeauna elevul și 
profesorul revin asupra propriilor idei, se apropie prin dialog filosofic de misterele filosofiei. 

În evaluare, profesorul trebuie să caute ceea ce știe elevul, nu ceea ce nu știe, cum gândește elevul, 
nu cât știe. În predare sunt utilizate frecvent și corelate concepte din lecții anterioare, din alte discipline sau 
din experiența de viață a elevilor. Toate acestea pot fi prilej de stimulare și de notare pozitivă a elevilor. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. GHIBU LIVIA MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ȚICHINDEAL” 

BECICHERECU MIC, TIMIȘ, GRĂD. P.P. BECICHERECU MIC 
 

 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 inițiale ).  

 Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și vor dialoga 
atât cu părinții, cât și cu copiii, în vederea obținerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică și la nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. Toate 
aceste informații pot fi consemnate în Caietul de observații a copiilor sau în Fișa de apreciere a progresului 
și vor sta la baza elaborării caracterizării grupei și ulterior, a planificării calendaristice anuale. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de 
aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată 
în anul şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor 
evaluării iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare 
pentru a aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze 
strategia didactică folosită.  

 Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 
 1. 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. ).  

 2. Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 
rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile 
necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. Pentru ca evaluarea 
iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului 
de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

 În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective 
- Formularea itemilor 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item 
- Stabilirea unei scări de apreciere 
- Centralizarea rezultatelor în grafic 
 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari.  

 Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: 
- oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente ( potenţialul de 

învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare; 
- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare; 
 Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele:  
- nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii; 
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului 



  

 

 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. 

 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)  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR GHICOLESCU GENICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” 

LOC. CĂLĂRAȘI,JUD.CĂLĂRAȘI 
 
 Maria Montessori numește copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieții,în care totul se poate încă 

hotărî,în care totul se poate înnoi”,căci acolo „totul palpită arzând de viață, acolo sunt ascunse tainele 
sufletului,acolo se plămădește creațiunea omului”.În cadrul învățării școlare trebuie să se urmărească 
valorificarea plenară a potențialului uman prin antrenarea pe toate planurile a forțelor energetice ale 
elevului,declanșarea și dirijarea mecanismelor învățării,cu acordarea treptată a unei libertăți crescânde până 
la autoinstruire și autoînvățare. 

 Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi 
învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

 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. 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 scrise şi probe practice. 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 executată 
acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan. Este 
o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai 
des întrebuinţată este testul. Se folosește la sfârşitul fiecărei unităţi de învățare, iar itemii sunt de cele mai 
multe ori diversificaţi. Testele depistează 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 . 

 Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseul 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 a altor metode.  

 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.  
 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.  

 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. 
Abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN PROCESUL EDUCATIV 

 
PROF. DANIELA-AURORA GHIȚĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIDIGENI, JUD. GALAȚI 
 
Evaluarea este procesul de colectare, prelucrare și interpretare a datelor obținute prin intermediul 

instrumentelor de evaluare, în scopul adoptării unei judecăți de valoare sau al luării unei 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 
sau grupului de elevi. 

Evaluarea inițială are loc la începutul unui ciclu, an școlar, semestru și prezintă următoarele funcții: 
 funcția diagnostică – pe bază de testare se stabilește nivelul și performanțele pregătirii elevului la 

un moment dat; 
 funcția prognostică – prevede probalistic nivelul, performanțele pe care ar putea să le obțină elevul 

în perioada următoare de pregătire. 
Astfel evaluarea inițială este un instrument deosebit de util profesorului pe baza căruia acesta poate 

stabili nivelul cunoștințelor elevului, la un moment dat, precum și măsurile remediale care se impun, ritmul 
de transmitere a informațiilor și chiar mijloacele și metodele pe care trebuie ar trebui să se bazeze procesul 
de predare-învățare-evaluare. 

Metodele de evaluare ar trebui să fie diferite, să cuprindă itemi diverși astfel încât evaluarea să fie cât 
mai precisă și să verifice toate domeniile cognitive ale elevului. 

Eu folosesc evaluarea inițială atât la clasa a V-a, atunci când nivelul elevilor nu-mi este cunoscut 
decât din prisma calificativelor obținute în anul anterior și ar trebui să știu cum să-mi organizez predarea-
învățarea; dar și la celelalte clase la care există continuitate profesorală, pentru a face o paralelă între gradul 
de fundamentare a cunoștințelor în perioada cuprinsă între evaluarea finală de la sfârșitul clasei anterioare 
și cea inițială. 

Uneori am experimentat și următoarea situație: am dat o evaluare inițială la prima întâlnire pe care 
am avut-o cu elevii, astfel încât am știut cum să-mi organizez perioada de recapitulare și apoi o nouă 
evaluare după recapitulare. În acest fel orele de recapitulare și-au văzut efectiv eficiența, iar rezultatele au 
dovedit-o, deși timpul dedicat acestui segment se dublează. 

Îndiferent de metoda și mijloacele pe care le alegem a le folosi, este important ca această evaluare 
inițială să aibă loc și să existe și o interpretare de la care pornim în organizarea întregului proces de predare-
învățare-evaluare pe perioada clasei respective, astfel încât acesta să fie eficient și în avantajul elevilor. 



 

 

IMPORTANȚA TESTELOR INIȚIALE 
 

PROF. GHIURU CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 RM. SĂRAT 

 
 Fiecare început de an școlar are încărcătura lui emoțională atât pentru elevi cât și pentru profesori și 

părinți.Elevii se gândesc la veșnicele testări inițiale, profesorii la întocmirea rapoartelor după testările 
inițiale și părinții la modalitățile prin care odraslele ar obține rezultate mai bune. 

Din toate punctele de vedere ele sunt foarte bine primite dacă :nu sunt foarte multe, nu sunt foarte 
încărcate, rezultatele nu sunt trecute în catalog și dacă se dau imediat nu după o recapitulare , deoarece 
atunci nu mai sunt teste inițiale. 

 Un test inițial de evaluare ar trebui să cuprindă cunoștințe minime, nu aprofundate pentru a ști de 
unde pleci cu o clasă de elevi.Ideal ar fi să existe și un test final de evaluare pentru a putea vedea 
diferența.La materiile cu teză se poate folosi această comparație.E regretabilă situația în care un test inițial 
este conceput în așa fel încât rezultatele să fie foarte slabe pentru a scuza oarecum rezultatele de la un 
examen național. 

 Verificarea inițială poate îmbrăca formele: orală, practică sau scrisă.Prima este evitată deoarece nu 
există dovezi care să ateste existența acesteia, ultima este folosită în situații restrânse la materii cum ar fi 
chimia ,fizica sau educația tehnologică,verificarea scrisă fiind cea mai folosită. 

 Este absolut necesar ca la inceput de an școlar elevii să susțină teste de evaluare inițială, obligatorii 
la disciplinele care nu se află la început de studiu și care constituie disciplină de examen la final de ciclu : 
matematică sau română , acestea fiind baza de la care pornește predarea materiei în anul în curs. Esta evident 
faptul că o medie scăzută la aceste teste nu implică o minimalizare a noțiunilor ce urmează a fi predate ci 
implică un maxim efort din partea profesorilor și a elevilor, efectuat prin ore de pregătire suplimentară.Fără 
o implicare activă și continuă din partea elevilor,progresul nu poate exista. 

 Ideal ar fi ca fiecare clasă să susțină aceste evaluări la un număr fixat de te testări inițiale, așa încât 
fiecare disciplină să fie acoperită și fiecare clasă să fie participantă. 

 Testările nu sunt trecute în catalog dar, precizând înainte ca acestea să aibă loc că o notă mare poate 
fi trecută , la fel și o notă mică, putem crește motivația elevului, rezultatele fiind mult mai bune. 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
GICA MIHAELA 

 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ.  

Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. Ea 
determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt 
formulate în programele școlare. 

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

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 procesul instructiv-educativ toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), 
evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). 

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. Se aplică la 
începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

Evaluarea continuă – (formativă sau de progresa) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din 
cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme. Evaluarea formativă se poate face în orice moment al 
lecţiei şi are o funcţie de reglare. 

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. 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. reprezintă un sondaj ce relevă 
informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 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. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Modul în care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitorie pentru 
seriozitatea, angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi. 

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. 

În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale, găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca 
evaluarea să contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar, să răspundă sarcinii grădiniţei de a 
pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 



 

 

 „ Orice cunoştinţă oricât de abstractă ar fi, o putem utiliza la orice vârstă cu condiţia de a o traduce 
în limbajul gândirii copilului.” J.S . BRUNER 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

 
GILCA GABRIELA, GRADINITA NR 30, PINOCCHIO, GALATI 

 
 Evaluarea constituie o actiune complexa care presupune realizarea mai multor operatii,cum ar fi : 

masurarea feenomenelor pe care le vizeaza evaluarea,interpretarea si aprecierea datelor obtinute si 
adoptarea deciziilor ameliorative. 

Experienta scolara permite conturarea a trei forme de evaluare,dupa modul de integrare a lor in 
desfasurarea procesului didactic: evaluarea initiala,evaluarea cumulativa/sumativa si evaluarea continua.  

Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui program de instruire si este menita sa stabileasca 
nivelul de pregatire al prescolarilor/scolarilor,cnditiile in care see pot integra in activitatea ce urmeaza.Ea 
reprezinta uuna din premisele conceperii programului de instruire. 

Didactica moderna pune mare accent pe organizarea actiunilor instructiv-educative in functie de 
nevoile si de potentialul copilului. 

Principalele metode de evaluare utilizate in gradinita sunt: metoda observatiei,metoda onsemnarii 
grafice a progresului copilului,metoda consemnarilor grafice a preferintelor. 

Evaluarea se poate realiza si sub forma orala,scrisa sau practica. 
Un mare psihopedagog spunea ca “ceea ce influenteaza ce mai mult invatarea sunt cunostintele pe 

care elevul le are la plecare.Asa ca asigurati-va de ceea ce el stie si instruiti-l in consecinta!” 
Ca si metoda de evaluare la inceput de gradinita eu as recomana observarea sistematica ce consta in 

surprinderea si consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea prescolarului.Faptele observate vor 
fi datatate in caietul de observatii individual al prescolarului pentru a se putea pune mai usor in evidenta 
aspectele evolutive sau unelei,regrese,care prin acumulare atrag atentia asupra urgentei de a interveni in 
scopul ameliorarii si optimizarii situatiei.Aceste date cumulate pot oferi un tablou complex al evolutiei si 
dezvoltarii copilului. 

Un aspect importantt de precizat in acest sens este faptul ca observarea poate fi insotita si sprijinita 
de conversatie,evaluarea orala prin intrebari-raspunsuri,ori intrebari-ajutor cu scopul de a-l indrepta pe copil 
in directia raspunsurilor corecte, si chiar prin aprecieri verbale. 

Instrumentul de evaluare cel mai frecvent folosit este fisa de lucru.Avantajul fisei e munca individuala 
il reprezinta aprecierea obiectiva si precisa a rezultatelor.Avand in vedere faptul ca prescolarul rezolva 
sarcina data singur si nu in grup va permite evaluarea corecta a potentialului sau. 

Deasemenea ,documentul poate fi pastrat in portofoliul personal ca dovada aprobei binitiale pe care 
a parcurs-o fiecare copil. 

 Asadar ,prin evaluare,educatoarea isi indeplineste misiunea nobila de a pregati copilul pentru o 
integrare fara disfunctii in scoala,de a urmari ce se intampla cu el si dupa terminarea gradiniteisi furnizand 
invatatorilor datele necesare continuarii actiunii instructiv-educative pe diferite trepte. 

 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. GÎLIA GINA 
LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI, JUD. PRAHOVA 

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. Ea 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 elevi mai conştienţi şi îi motivează să se 
implice în sarcină. Pentru a spori eficienţa evaluărilor şcolare, ar putea exista o posibilitate și anume de a 
muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea 
capacităţii de autoevaluare. 

 Dascălii 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. 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 și astfel 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. 

 Opțiunea unei metode de evaluare constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele 
evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile, 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, 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 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.  

 Am evidențiat reușitele elevilor, iar reacțiile 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 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 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV. PRIMAR GIORGIUȚI CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

 
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. 

 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." 

Tehnicile 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 tehnici 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) 

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 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, 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:  
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.Stanciu, Mihai (2003), Didactica postmodernă, Editura Universităţii Suceava  
4.Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
 



 

 

ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE 
 

PROF. GÎRD CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA, DOLJ 

 
Strategia didactică este legată de obiectivele operaţionale şi conţinuturile şcolare şi are implicaţii 

directe privind performanţa şcolară, deoarece rezultatele şcolare sunt dependente de modul de aplicare şi 
dirijare de către profesor a interacţiunilor dintre strategiile didactice şi obiectivele didactice. 

 Strategia didactică = sistem complex şi coerent de mijloace, metode, materiale şi alte resurse 
educaţionale care vizează atingerea unor obiective. 

 - ocupă un loc central în cadrul activităţii didactice, deoarece proiectarea şi organizarea lecţiei se 
realizează în funcţie de decizia strategică a profesorului. 

 - este concepută ca un scenariu didactic complex, în care sunt implicaţi actorii predării - învăţării, 
condiţiile realizării, obiectivele si metodele vizate. 

 - prefigurează traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic si mai eficient pentru abordarea unei 
situaţii concrete de predare si învăţare( astfel se pot preveni erorile, riscurile si evenimentele nedorite din 
activitatea didactică). 

 Componente ale strategiei didactice: 
· sistemul formelor de organizare si desfăşurare a activităţii educaţionale; 
· sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor si procedeelor didactice; 
· sistemul mijloacelor de învăţământ, respectiv a resurselor utilizate, 
· sistemul obiectivelor operaţionale. 
Caracteristici ale strategiei didactice: 
· implica pe cel care învaţă în situaţii specifice de învăţare; 
· raţionalizează si aduce conţinutul instruirii la nivelul/după particularităţile psihoindividuale 
· creează premise pentru manifestarea optimă a interacţiunilor dintre celelalte componente ale 

procesului de instruire 
· presupune combinarea contextuală, originală, unică, uneori, a elementelor procesului instructiv-

educativ. 
Tipuri de strategii didactice: 
1. strategii inductive, al căror demers didactic este de la particular la general; 
2. strategii deductive, invers faţă de cele inductive; 
3. strategii analogice - predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor; 
 4. strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore; 
 5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive; 
 6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi 

algoritmice propriu-zise; 
 7. strategii euristice - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind 

problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de 
investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii. 

Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare( informative şi activ-
participative, de studiu individual, de verificare şi evaluare). Strategia nu se confundă cu metoda sau cu 
metodologia didactică. Metoda vizează o activitate de predare-învăţare-evaluare. Strategia vizează procesul 
de instruire în ansamblu si nu o secvenţă de instruire. 

EVALUAREA 
 Evaluarea este procesul complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu 

obiectivele planificate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultate anterioare (evaluarea progresului). 
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; 
 Metodele de evaluare alese pe parcursul perioadei demersului instructiv-educativ, trebuie concepute 

în aşa fel încât să ofere şanse egale pentru toţi elevii, verificând competenţe curriculare specifice şi 
diminuând subiectivitatea. 

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ŞI 
IMPORTANȚA EI ÎN DEMERSUL DIDACTIC 

 
PROF. GÎRJOB ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA” PETROŞANI 
 
Procesul de învăţământ cuprinde trei funcţii importante: predarea, învăţarea şi evaluarea. 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) 

Cele trei forme ale evaluării raportate la axa temporală şi anume : evaluarea iniţială, evaluarea 
continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă ,sunt cunoscute ca moduri de integrare a 
actelor evaluative în procesul didactic .( I.T.Radu , Didactica– manual pentru clasa a X-a –şcoli normale, 
1995, p. 127) Cu alte cuvinte aceste forme ale evaluării se află într-o relaţie de complementaritate 
determinată de importanţa pe care o au în demersul evaluativ. 

Ausubel afirma despre evaluarea iniţială 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 nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor, ci oferă profesorului 
și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a formula un 
demers didactic centrat pe nevoi reale de învăţare. 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). 
Deci, este important de ştiut că 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 pregătire, ea constituind chiar una din premisele conceperii programului 
de instruire.  

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. 

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.  

Evaluarea iniţială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 
instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi sau al elevului şi are 
functie diagnostica, scopul fiind cunoaşterea stadiului de la care se pleacă în abordarea secvenţelor de 
instruire, dar şi o funcţie prognostică, prin proiectarea eficientă, realistă, a conţinuturilor noii materii.  

Funcţia diagnostică, vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajarii lor cu şanse de reuşită intr-un nou program. In felul acesta pot fi identificate: 

- lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informaţii, dar mai ales în ceea ce priveşte capacităţile de 

învaţare momentane şi de perspectivă; 
- conceptele principale, pe care elevul le stapâneşte, cu ajutorul cărora va putea asimila conţinuturile 

noi şi fondul de reprezentări, care să favorizeze înţelegerea acestora ; 
- posibilităţile reale ale clasei şi ale fiecarui elev, tinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitatile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor în plan teoretic şi aplicarea lor ; 
- deficienţele şi dificultăţile reale care apar în activitatea de învăţare 



 

 

 Funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfăşurării noului program, care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea iniţială are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular. Astfel, plecând de la diagnoza stabilită, se va interveni pentru selectionarea, realizarea 
şi dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului următor (viitoarea lecţie,capitol ); 
- conţinuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învăţare-evaluare; 
- modurilor şi formelor optime de organizare a activităţii. 
Funcţia prognostică presupune: raţionalitate, fezabilitate, determinare, dar şi flexibilitate în alegerea 

obiectivelor şi a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
Evaluarea iniţială este impetuos necesară construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace. 
În concluzie apreciem că 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. 
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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 elevilor,  
 - Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 
 - Măsurarea rezultatelor aplicării programei, 
 - Evaluarea rezultatelor. 
 Evaluarea însoţeşte în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 

curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic şi cu realizarea predării-învăţării. 
 Organizarea unei activităţi interesante în care preşcolarii şi educatoarea se simt bine în timpul 

învăţării nu este un scop în sine. Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele pe care le 
realizează preşcolarii în procesul de învăţare. De aceea evaluarea este gândită ca un instrument pentru 
îmbunătăţirea activităţii la grupă, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu să facă preşcolarii la un anumit 
moment dat.  

 În teoria şi practica educaţională se disting diferite tipuri de evaluare, în funcţie de anumite criterii:  
După etapa în care se face evaluarea: 
-Evaluare iniţială; 
-Evaluare continuă; 
-Evaluare finală. 
După domeniu: 
-Evaluare în domeniul psiho-motor ( capacităţi, priceperi, deprinderi); 
-Evaluare în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
-Evaluare în domeniul cognitiv ( cunoştinţe). 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
METODE TRADIȚIONALE DE EVALUARE 
  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 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. 

Probele scrise  
 Sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme ( extemporal, teză, test, referat, tema pentru 

acasă, etc.), însă la nivel preşcolar sunt întâlnite sub forma testelor sau a fişelor de evaluare. 
 Probele practice 
 În didactica actuală se pune accentul pe trecerea progresivă de la „a şti” la „a şti să faci” şi „a şti să 

fii”. Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi. Probele sunt adaptate 
şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele 
propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare.  

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. 

Menţionez 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 
 METODE INTERACTIVE DE FIXARE ȘI EVALUARE  
 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. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: 

- Turul galeriei,  
- Scaunul autorului,  
- Piramida, 
- Ghicitorile, 
- Ciorchinele, 
- Posterul, 
- Blazonul, 
- Diagrama Venn, 
- Examinarea povestirii, 
- Jurnalul grafic, 
- Harta conceptuală / cognitivă, 
- Tehnica florii de nufăr, 
- Metoda colţurilor, 
- Tehnica analitico-sintetică, 
- Philips 6-6, 
- Cubul, 
- Jurnalul grupei.  



 

 

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. 
 



 

 

EVALUAREA -O ACȚIUNE COMPLEXĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GIUBEGA ANA - MĂDĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRIGORIA 

 
 Maria Montessori numeşte copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se poate 

încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse 
tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”. ,,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)  

 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 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 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. 

Se pot identifica mai multe forme de evaluare: 
A.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 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. 

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.  

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. 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.  

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.  

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.  

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. 
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SPECIFICUL EVALUĂRII INIȚIALE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE 
 

PROF. MARIA ALEXANDRINA GIURGIU 
LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU “ CLUJ-NAPOCA 

 
În general, evaluarea inițială poate avea 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 invățare). Poate avea 
funcție diagnostică, scopul fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor 
de instruire sau funcție prognostică, prin proiectarea eficientă, realistă a conținuturilor noii materii. 

În cazul majorității disciplinelor de studiu, dacă ne referim la evaluarea de la începutul anului școlar, 
se face o recapitulare (una-două săptămâni) a materiei predate în anul anterior punându-se accent 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 ale materiei recapitulate (simple 
și cu grad mediu de dificultate) pentru a evidenția lacunele elevilor. Luând evaluarea inițială ca punct de 
reper, profesorul își face un plan de recuperare și proiectează activitatea diferențiat, în funcție de nevoile 
elevilor.. Uneori, testul inițial este folosit ca punct de reper pentru evidențierea progresului elevilor la finalul 
anului școlar. 

În cele ce urmează, voi face o analiză succintă a relevanței testării inițiale la disciplinele socio-umane 
pe care le predau (logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie). Aceste 
discipline se studiază un an școlar. Să luăm, spre exemplificare, cazul unui elev de clasa a XII-a de la filiera 
teoretică, specialitatea matematică-informatică. Dacă aș aplica algoritmul descris în paragraful anterior ar 
însemna ca la începutul anului școlar să recapitulez disciplina studiată anul trecut, respectiv economia, să 
îl testez și, în urma rezultatului la evaluarea initială, să îmi fac un plan de acțiune. Numai că, în acest an 
școlar, el va studia filosofia. Prin urmare, dacă evaluez cunoștințe, rezultatul la evaluarea initială la 
economie este irelevant pentru performanța lui la filosofie.  

Pe de altă parte, rămâne la latitudinea profesorului să stabilească ce competențe specifice dorește să 
evalueze și alege acele conțiuturi pe care le consideră relevante. Instrumentul care conferă validitate testului 
inițial este matricea de specificații. Aceasta realizează corespondența dintre competențele corespunzătoare 
nivelurilor taxonomice și temele/conținuturile/conceptele-cheie/unitățile tematice specifice disciplinelor 
socio-umane abordate în text. Competențele corespunzătoare nivelurilor taxonomice, cel puțin la liceu, sunt 
foarte asemănătoare: identificarea unor concepte, date relații specifice disciplinei; compararea/clasificarea 
unor date, proprietăți, fenomene, fapte; utilizarea/aplicarea cunoștințelor specifice disciplinei de studiu în 
rezolvarea unor situații problematice; ilustrarea/exemplificarea/descrierea unor fenomene, procese, situații; 
analizarea unor fapte, fenomene, procese, situații care abordează problematica disciplinei; 
evaluarea/interpretarea/aprecierea unor fapte, fenomene, procese în contexte variate. 

În concluzie, în evaluarea inițială la disciplinele socio-umane, indiferent de forma acesteia, consider 
că este esențială alegerea unor itemi care să valorifice acele competențe specifice relevante pentru abilitatea 
elevului de a gândi critic, de a-și exprima argumentat un punct de vedere, de a corela informații și a le folosi 
în contexte variate. Numai așa rezultatele la evaluarea inițială pot fi utile și pot reprezenta un reper pentru 
evoluția școlară a elevului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROFESOR: GIURIADE CĂTĂLIN BENONI 
 
În linii mari, evaluarea este o verigă esențială a procesului didactic, ce se realizează printr-o judecare 

rațională asupra calității și a valorii unui produs sau a unui obiect, în concordanță cu standardele evaluative, 
dinainte stabilite, în scopul luării deciziilor oportune. 

Trei etape se disting în activitatea de evaluare. Vorbim, în primul rând, de o măsurare, de o 
cuantificare a rezultatelor școlare prin acțiuni specifice, etapă în care se utilizează instrumente adaptate 
obiectivelor urmărite. După această etapă are loc aprecierea rezultatelor, raportată la sistemul de valori 
unitare, urmată de emiterea unei judecăți de valoare. În ultima etapă se formulează concluziile și se adoptă 
deciziile oportune emise în baza rezultatelor obținute. 

În altă ordine de idei, se impune cadrelor didactice conceperea evaluării didactice ca pe un instrument 
ce vine în sprijinul luării deciziilor în procesul didactic, adică evaluarea inițială este procesul decizional 
care urmărește planificarea predării și învățării, bazându-se pe analiza posibilităților și a competențelor 
grupului evaluat. 

Evaluarea inițială permite colectarea și analiza informațiilor aplicate la o disciplină de învățământ, 
informații care servesc la îmbunătățirea situației școlare și la adoptarea deciziilor ulterioare. 

Când vorbim de particularitățile evaluării inițiale, putem spune că, așa cum este și denumită, acest tip 
de evaluare se realizează la începutul unei etape, unui an etc, corespunzătoare primelor ore de curs, fiind 
un indicator precis al cunoștințelor acumulate de elevi, al situației de fapt de la care se dă startul procesului 
instructiv-educativ. Pentru că fiecare profesor are propria sa viziune asupra clasei, evaluarea inițială permite 
adoptarea propriilor strategii de predare și compararea predării cu învățarea anterioară.  

Caracterul evaluării inițiale este unul diagnostic, preventiv al dezvoltării personale, de aceea se 
impune ca profesorul să cunoască contextul familial al elevului său, istoricul învățării copilului, adaptarea 
la acesta înainte de a începe o nouă etapă de învățare. Astfel, atunci când elevul ia contact pentru prima 
dată cu școala, este recomandat a se colecta datele esențiale ale mediului social din care acesta provine, 
familie etc, pentru o mai bună cunoaștere a acestuia, a nevoilor și a capacităților sale, adică acordarea unui 
diagnostic în funcție de potențialul și resursele fiecărui elev, de dificultățile de învățare particulare. Prin 
acest tip de evaluare se obţin datele anterioare necesare pentru adaptarea programelor de predare la 
capacitățile de învățare ale educabilului. 

În concluzie pot afirma că evaluarea inițială nu urmărește, sau nu ar trebui să urmărească aprecierea 
performanțelor școlare per ansamblu ale elevilor, cu atât mai puțin ierarhizarea acestora, ci, mai degrabă 
aceasta ar trebui să îi determine pe elevi să înțeleagă importanța evaluării care conduce la rezolvarea mai 
atentă a sarcinilor, la motivație, la cunoaștere și la găsirea soluțiilor optime favorabile noilor achiziții ale 
învățării. 

 



 

 

EXEMPLIFICARE DE EVALUARE INIȚIALĂ INDIVIDUALĂ 
 

GLIZ DORINA, GRĂDINIȚA CU P.P.NR.19 , BOTOȘANI , 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 
Perioada de evaluare inițială – NIVEL I - **11 septembrie – 22 septembrie ** 
 Primele două săptămâni ale începutului de an școlar le-am rezervat culegerii de date referitoare la 

dezvoltarea psiho-fizică a copiilor de vârstă preșcolară , respectiv copiilor de grupă mijlocie , la abilitățile 
și deprinderile pe care le dovedesc aceștia. Prin demersul făcut am putut elabora conținutul , obiectivele 
viitorului demers didactic , iar pentru copiii care au prezentat lacune am instituit un program de recuperare 
care se va putea materializa în cadrul activităților de după amiază , în care se va lucra individual sau în 
grupuri mici de copii atunci când se observă aceleași lacune . Evaluarea individuală a fiecărui copil am 
făcut-o în corelare directă cu planificarea calendaristică , stabilind itemii pentru fiecare categorie de 
activitate , am putut acorda punctajul corespunzător fiecăruia , apoi , pentru o concluzie a evaluării , am 
codificat răspunsurile după următoarea legendă : triunghi verde – răspunsuri incomplete , triunghi roșu – 
răspunsuri corecte .  

 EVALUARE INIȚIALĂ INDIVIDUALĂ : 11 SEPTEMBRIE – 22 SEPTEMBRIE  
Nume  
copil 

D.Ș 
Cunoașterea  
mediului 

Pct. D.Ș 
Activități  
matematice 

Pct D.L.C 
Educarea  
limbajului 

Pct. D.O.S 
Educație pt 
societate 

Punc. 

Copil 
 
C.A 

Activități  
*Roata 
curioșilor* - 
Joc didactic 
*Albumul 
anotimpuri – 
lor * 

 Activități 
*Unde sunt mai 
multe, mai puține 
(apreciere 
globală ) 
*Cine știe mai 
bine ? – joc 
didactic 
*Săculețul 
fermecat – joc 
logico – 
matematic 
Joc exercițiu – 
Grupează după 
cum îți spun ; 
Exercițiu cu 
material ind. 
Numără și 
potrivește ! ; 
Grupează după 
cum îți spun ! 

 Activități  
*Povestirea 
copiilor ; 
Spune păpușii 
o poveste ; 
Poveste de 
vacanță ! 
*Jocuri 
didactice  
*Completează 
ce lipsește ; 
Ce face mama 
și cu ce ? 
Recitare : 
Poezia 
preferată 

 Activități  
*Cum ne 
comportăm la 
grădiniță ? – 
convorbire 
*Lectură 
după 
imagini – 
Regulile 
grupei  
*Joc 
exercițiu ; 
Formule de 
politețe ; 

 

 Data 
desfășurării 
11,18 .09. 

 Data desfășurării 
13,20.09. 

 Data 
desfășurării 
12, 19.09. 

 Data 
desfășurării 
14,21.09. 

 

 ITEMI  
*descrie cel 
puțin trei 
imagini cu 
multe detalii; 
*comunică 
fluent, clar, 
concis ; 
 

 ITEMI  
*apreciază global 
cantitatea ; 
*numără logic în 
concentrul 1-3 ; 
*recunoaște 
figurile 
geometrice după 

 *comunică 
fluent , clar, 
concis ; 
*adresează 
întrebări , 
oferă 
răspunsuri ; 
*pronunță 
corect 

 *manifestă 
atitudine de 
sprijin și 
relații de 
simpatie ; 
*are 
reprezentări 
morale 

 



 

 

*adresează 
întrebări 
oferind și 
răspunsuri; 
*înțelege 
sensul 
cuvintelor; 
*reacționează 
la mesaje 
libere ; 

formă, 
mărime,culoare  
*grupează 
panglicile după 
grosime , mărime 
; 
*numără și 
potrivește 
jetoanele ; 
 

sunetele din 
interiorul 
cuvintelor ; 
*recunoaște 
poeziile după 
titlu , după 
imagini sau 
după 
fragmentele 
din acestea ; 

pozitive și 
negative ; 
*are însușite 
regulile de 
igienă pe care 
le aplică față 
de propria 
persoană și 
față de alte 
ființe și 
obiecte; 

 D.E.C. 
Educație 
artistico-
plastică 

 D.E.C. 
Educație 
muzicală 

 D.P.M 
Educație 
fizică 

 D.O.S 
Activitate 
practică 

 

 Activități 
*modelaj  
Jucăria 
preferată / 
Flori și fire de 
iarbă / 
Prăjituri ; 
*Desen  
Curcubeul / 
În vacanță ; 
*Tehnici de 
pictură 
Mingea cu 
buline  

 Activități  
*Cântecul meu 
preferat ; 
Grupa mijlocie în 
spectacol ; 
*audiție muzicală  
Cutiuța muzicală 
, cântece pentru 
copii ; 

 Activități  
*jocuri de 
mișcare  
Albinele și 
ursul ; 
Culegem 
cartofi ; 
Lupul și 
iepurașii ; 
*Traseu 
aplicativ  
Micii sportivi  

 Activități  
*Șervețelul 
magic  

 

 Data desf. 
12, 19.09. 

 Data desf. 
13, 20.09. 

 Data desf. 
15, 22.09. 

 Data desf. 
14,21.09. 

 

 ITEMI 
*ține corect 
creionul în 
mână; 
*utilizează 
diferite 
tehnici de 
pictură; 
*modelează 
atât prin 
aplatizare cât 
și prin 
mișcările 
translatorii 
față de 
suprafața de 
lucru ; 

 ITEMI 
*diferențiază 
auditiv timbrul, 
intensitatea , 
durata sunetelor. 
*cântă omogen în 
grup , respectând 
linia melodică și 
ritmul ; 

 ITEMI 
*recunoaște și 
denumește 
părțile 
componente 
ale corpului; 
*execută 
corect 
deprinderile 
motrice de 
bază : mersul 
și alergarea  
*se raportează 
unui reper dat , 
*execută 
mișcări simple 
de ridicare a 
brațelor, de 
mișcare a 
degetelor , a 
picioarelor. 

 ITEMI 
*îndoaie 
simplu hârtia; 
*lipește 
diverse forme 
și modele pe 
spațiul dat  

 

 



 

 

 CENTRALIZATOR PE CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ÎN URMA RĂSPUNSURILOR DATE  
 Cun.med Activ.mat Educarea  

limbajului 
Ed.pt.soc. ED. 

muzicală 
Ed.plastică Activ. 

practică 
ED. 
FIZ. 

R.I  37  28  30  14  10  18  1  2 
R.C  183  194 191  208 214  186 219 218 

 
R.I. – răspunsuri incomplete 
R.C – răspunsuri corecte 
 CENTRALIZATOR PRIVIND NUMĂRUL DE COPII CU COMPORTAMENT ÎNSUȚIT ȘI 

NUMĂRUL DE COPII CU COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE ÎN FUNCȚIE DE PUNCTAJUL 
STAB. 
Numărul de copii evaluați  Nr. de copii – comportament 

însușit 
Nr de copii – comportament în 
dezvoltare 

 22   9  13 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR GLODEAN IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VIȘEULUI, 
GRĂDINIȚA CU PN BISTRA, MARAMUREȘ 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 

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

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție 
esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și 
sumativă) sunt în relație de complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să 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. 

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 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. 

 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 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. 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: 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CHINEZU SÎNTANA DE MUREȘ/ 
ȘCOALA PRIMARĂ FARKAS JENO- CURTENI 

PROFESOR ÎN ÎNV. PRIMAR: GODÓ EVA- MARIA 
 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învățământ, an școlar, 

semestru, începutul unui capitol și chiar a unei lecții). 
Este interesată de acele cunoștințe și capacități care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conținuturi și formarea altor competențe, necesare integrării în activitatea următoare. 
Identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, în 

scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. Este 
indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile 
unei noi învățări. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama 
de tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conceptului învățării, utilizarea a acelor metode și 
procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și 
formativă, îmbinare eficientă și alterarea 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 catalizarea energiei în 
direcția realizării sarcinilor. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare și 
eventualele lipse (lacune) ce trebuie completate și a unor aspecte care necesită corectare sau îmbunătățire 
prin programe de recuperare. Evaluarea inițială trebuie să conțină mai multe exerciții cu diferite grade de 
dificultate, bareme de evaluare, punctaj și apreciere. 

Întotdeauna trebuie aleși 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 plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

Modalitățile de realizare a evaluării inițiale pot fi: harta conceptuală, investigația, chestionarul și 
testele. Testele sunt aplicate cel mai des la începutul anului școlar, pentru că aplicarea lor este simplă, se 
poate aplica la toată clasa în acelaș timp; conțin mai multe iteme, astfel presupune diagnosticarea mai multor 
competențe. De obicei itemele sunt logic gândite și realizabile. Răspunsurile, rezolvările scrise, rămân ca 
documente în portfoliul profesorului sau elevului. 

Calificativele de la testarea inițială nu ar trebui trecute în catalog. Dacă elevii sunt anunțați de la 
început că calificativele testelor nu vor fi trecute în catalog, elevii nu vor fi supramotivați și stresați, vor 
avea ocazia să concentreze în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor. Mereu trebuie atrasă 
atenția elevilor să nu învețe doar pentru un calificativ sau note, ci în primul rând din dorința de a ști, a 
cunoaște. Bucuria de a învăța este un real progres în dezvoltarea psihică și activitatea școlară a elevului. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR GOGA POMPILIA ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ 

 
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 la Comunicare în limba română: 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii,  
 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:  
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.   
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR GOGEA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION ȘUHANE” FRUMOSU 
JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 Metoda de evaluare reprezintă o cale prin care profesorul dă posibilitatea elevilor de a demonstra 

nivelul de însușire a cunoștințelor, de formarea capacităților, testate cu ajutorul utilizării unor instrumente 
specifice scopului vizat.  

 Metodele de evaluare pot fi clasificate în metode tradiționale și metode alternative/ moderne. 
Evaluarea tradițională se bazează pe constatare, comparație și judecată, este aproape exclusiv centrată pe 
individ, apreciază conformitatea cunoștințelor redate, a atitudinilor și comportamentelor. Se realizează după 
o scară de valori, care este lăsată la aprecierea profesorului și incriminează doar individul evaluat, nu și 
criteriile de evaluare, evaluatorul, programele sau instituția. Metodele și procedeele de evaluare tradiționale, 
cele mai cunoscute sunt evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea practică și cea asistată de calculator. 

 Evaluarea orală este una din cele mai răspândite metode, poate fi aplicată individual sau pe grupe, 
principalul avantaj fiind acela că profesorul poate afla ce știe, cum gândește elevul, cum se exprimă sau 
cum poate face față unei situații problematice. De asemenea este benefică , deoarece dezvoltă capacitatea 
de exprimare a elevilor. În timpul evaluării, profesorul îi poate solicita elevului să motiveze răspunsul și să 
argumenteze. Dezavantajele evaluării orale sunt timpul îndelungat, pentru desfășurare, raportat la timpul 
limitat de care dispune profesorul în oră, evaluarea unui număr limitat de elevi și doar a unor secvențe din 
lecție, precum și dificultatea de selecționare a unor întrebări, cu același grad de dificultate, pentru toți elevii. 
Evaluarea este subiectivă, deoarece depinde de starea de moment a evaluatorului sau a celui evaluat, de 
gradul de dificultate a întrebărilor. Nu putem fi convinși că un elev știe toată lecția, dacă ridică mâna și 
răspunde la o întrebare. 

 Evaluarea scrisă poate fi sub diverse forme: fișă de evaluare, teză, extemporal, chestionar, eseu, 
referat, test, temă pentru acasă etc.  

 Avantajele evaluării scrise se referă la faptul că pot fi evaluați toți elevii, într-un timp scurt, printr-o 
evaluare mai amplă și mai obiectivă a cunoștințelor, capacităților și atitudinilor lor. De asemenea, se 
evaluează toți elevii după același criteriu unic, se elimină stările de timiditate și emoție, specifice unor elevi, 
se oferă posibilitatea elevilor, de a-și elabora răspunsul în ritm propriu, se poate asigura anonimatul 
lucrărilor, pentru o evaluare obiectivă, se identifică rapid greșelile, confuziile, lacunele existente, se 
demonstrează părinților, colegilor, profesorilor, nivelul de cunoștințe deținut de fiecare elev, se evidențiază 
gradul de eficiență al strategiilor utilizate și gradul de realizare a obiectivelor urmărite. Există și unele 
dezavantaje, precum lipsa de comunicare între profesor și elev și imediata corectare a greșelilor, sesizarea 
greșelilor lingvistice, care pot afecta calificativul elevului. 

 Evaluarea prin probe practice, vizează identificarea capacităților de aplicare practică a cunoștințelor 
asimilate de elevi și se bazează pe „a ști să faci”. Se realizează diferit, în funcție de specificul obiectului de 
studiu, astfel la educație fizică, există bareme precise, pentru probele fizice, la lucrările de laborator sau 
atelier, se constată capacitatea de utilizare a cunoștințelor prin diverse tehnici de lucru, cum ar fi efectuarea 
unor experiențe, montări, demontări sau executări de piese, diverse lucrări, schițe, desene etc. Și în aceste 
tipuri de evaluare practică, profesorul trebuie să stabilească unele criterii, norme, cerințe de evaluare. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului, presupune utilizarea noilor tehnologii și are ca obiective 
dezvoltarea raționamentului, imaginației, creativității, a capacității de a emite aprecieri critice, asupra 
rezultatului om-mașină. Utilizat în evaluare, calculatorul oferă nenumărate posibilități de evaluare a 
performanțelor școlare. Avantajele se referă la eliminarea oricărui subiectivism, în evaluare, a emoțiilor 
care-i însoțesc la examene, pe elevi, economisirea timpului și a efortului evaluatorilor. Deși e o formă de 
evaluare, încă puțin utilizată, multă lume o preferă, datorită eficienței sale. 

 Metodele de evaluare moderne, alternative sau complementare, reprezintă o alternativă la metodele 
tradiționale, evitându-se rutina și monotonia, realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu 
predarea și învățarea sau chiar concomitent cu aceste acțiuni, ale activității de instruire, privesc rezultatele 



 

 

școlare obținute pe o perioadă îndelungată, vizează formarea unor capacități, dobândirea de competențe și 
schimbări în planul atitudinii motivaționale, volitive, afective, caracteriale). Totodată permit adaptarea 
actului didactic la particularitățile biopsihice individuale și de grup ale elevilor, prevenind eșecul școlar. 
Indivizii sunt evaluați în raport cu o normă, care împreună cu criteriile de apreciere sunt bine cunoscute, 
atât de evaluat, cât și de evaluator. Evaluarea se sprijină pe instrumente elaborate cu atenție, în funcție de 
obiectul și obiectivul evaluării. Evaluarea modernă se diferențiază de cea tradițională prin trei aspecte, 
transparență și ordonare metodologică, obiectele și obiectivele evaluării, redundanță de la centru (dinspre 
minister, spre cadrul didactic). 

 Metodele moderne de evaluare, precum investigația, referatul, proiectul, portofoliul, stimulează 
elevul să perceapă și să cunoască mediul apropiat, dându-le încredere în forțele proprii și dezvoltă atitudini 
pozitive față de sine. În demersul de investigare, elevii achiziționează metode proprii demersului științific 
(observare, experimentare, reprezentare, analiză), manevrează obiecte, experimentând această acțiune, își 
dezvoltă aptitudini, comportamente noi, își formează abilități și deprinderi. Portofoliul, oferă o imagine 
clară asupra evoluției elevului, reliefând motivația pentru învățare și fiind o modalitate eficientă de 
comunicare a rezultatelor și progreselor.  

 Metodele și tehnicile alternative, implică elevul în activități de investigare, de proiectare, de 
autoevaluare, de dezvoltare a capacităților volitive, a deprinderilor de organizare a vieții și a propriilor 
activități. 

 



 

 

IMPORTANTA EVALUĂRII INIȚIALE LA LIMBA ENGLEZĂ 
 

PROF. GOLDIȘ CRISTINA MARIANA 
LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VELICIU” CHIȘINEU-CRIȘ 

 
 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. 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. 

 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 (elevii etc.) stăpânesc 
cunoştinţele (de bază; deprinderile, strategiile cognitive de bază) 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. 

Deontologia evaluării, considerată un caz particular al deontologiei pedagogice, are ca referențial un 
set de valori ce pot fi considerate esențiale pentru procesul evolutiv. 

Valorile care sunt importante pentru evaluator sunt: 
• diferențierea diferitelor tipuri de rezultate ale învățării 
• asocierea acestor rezultate ale învățării cu indicatori cantitativi sau calitativi 
• posibilitățile sa dificultățile de interpretare a rezultatelor procesului evaluativ. 
Valorile care sunt importante pentru cel evaluat: 
• recunoașterea efortului pe care cel evaluat îl investește în pregătirea pentru examen 
• identificarea poziției pe care el o ocupă într-o ierarhie 
• modalitățile prin care rezultatele procesului evaluativ reflectă aspirațiile celui evaluat 
Valorile care sunt importante în raport cu procesul însuși al evaluării: 
• ideea de obiectivitate a evaluării 
• acuratețea măsurării performanțelor 
• surprinderea valorii adăugate 
Valorile care sunt importante pentru societate: 
• obținerea unor informații despre modul în care au fost valorificate investițiile făcute în educație 
• obținerea unor informații despre calitatea pregătirii absolvenților de pe diferite trepte ale sistemului 

de învățământ 
• posibilitatea de folosire a rezultatelor evaluării ca indicator al selectării elevilor/absolvenților pentru 

o nouă treaptă de școlarizare sau pentru integrarea lor pe piața muncii. 



 

 

Valorile amintite au capacitatea de a influența într-un mod decisiv comportamentul celor implicați în 
procesul evaluativ (evaluatori sau subiecți evaluați), chiar și atunci când ei nu conștientizează atașamentul 
profund pe care îl au față de unele sau alte valori prezentate. 

Deontologia procesului de evaluare se află într-o relație intrisecă cu codul deontologic al profesiei de 
educator.  

Accentul se pune, în primul caz, pe modul în care actorii implicați în procesul de măsurare și apreciere 
a rezultatelor în învățare respectă principiile specifice acestei acivități.  

 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. GOMENIUC OANA MARGARETA 
 
Se pare că există o oarecare confuzie cu privire la practicile inițiale de evaluare. Evaluarea inițială 

este prima experiența din lista unor succesiuni de procese de evaluare, ceea ce permite unui evaluator să se 
pronunțe cu privire la cel evaluat. Uneori, elevii vor să facă autoevaluări, măsurându-și performanța pe 
baza unor criterii de autoevaluare împărtășite. Evaluarea într-un context educațional ar trebui să sprijine 
elevii și învățarea. Evaluarea inițială este o jumătate necesară a procedurilor de evaluare, pentru a analiza 
cunoştinţele unui elev. 

Beneficiile evaluării preliminare includ următoarele: îi face pe elevi să simtă că aparțin cu adevărat 
tradiției educaționale, reduce nervozitatea elevilor, oferă informațiile necesare pentru planificarea prudentă 
a obiectivelor, competnţelor, strategiilor şi metodelor. 

Cu toate acestea, există evaluări negative sau capcanele de evaluare preliminară. Înseamnă că unele 
strategii convenționale de evaluare nu sunt de încredere. Adevărul este că unul dintre argumentele cheie 
pentru reformarea evaluării în învățământ este lipsa de fiabilitate a unor practici de evaluare.  

Există, de asemenea, dificultăți care vor împiedica obiectivul evaluării preliminare. Datele anterioare 
câteva subiecte specifice sunt de o importanță crucială. Informațiile privind mediul de studiu similar limbii 
engleze pot, de asemenea, să confirme sau să infirme aşteptările. 

Evaluarea predictivă este considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
efectuată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui. Pe de altă parte, această 
strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor elevilor ci și evidențierea unor priceperi și aptitudini. 
Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor probleme, pentru aplicarea unor programe 
de recuperare a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a 
omogeniza fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin 
rolul doar atunci când,atât profesorul cât și elevii reușesc să colaboreze, nu pentru că sunt obligaţi, ci pentru 
că își doresc şi le place acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 



 

 

EVALUAREA ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

PROF. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
GOȘMAN CRISTINA-OANA (GRADUL DIDACTIC I) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. ALEXANDRU ȘAFRAN” BACĂU 
 
 Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având un rol reglator atât 

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Se realizeaza 
pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde profesorull predă pentru prima dată 
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. 

Metode de verificare. 
Trecerea probelor de motricitate prevazute de "sistemul national scolar de evaluare la disciplina 

E.F.S.", aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor, privind probele prevazute. 
Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare învatator pentru orele din C.D.S., conform 

principiului autonomiei. 
Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). 
Masurarea unor indici de dezvoltare fizica. 
Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în conditii analoage (asemanatoare) probei sau 

activitatii respective. 
Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. 
Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor 

verigi din lectie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreatiei organizate pentru elevii 
claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. 

Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort, atitudini, 
comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). 

Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). 
Metoda Aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor 

calificative. 
Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. Se mai 

numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. 
Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). Comparatia se face la nivel de clasa; 

profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. 
Este eficienta daca exista doar un rând de clase. 

Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala 
initiala si finala. 

Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare 
partiala sau globala. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. 

Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau 
metodico-didactice. 

Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E.F.S. 
A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999-2000 
Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si 

standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt, cât si a obiectivelor de referinta 
stabilite pentru fiecare clasa, în domeniul capacitatii motrice, generale si specifice practicarii ramurilor de 
sport prevazute în programa scolara. 



 

 

Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile 
programelor scolare, fiind aplicabil în toate unitatile scolare, indiferent de conditiile avute; se adreseaza 
numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF INV. PRIMAR GOSPODIN SORINA IULIA 

LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU 
SECT. 6, BUCURESTI 

 
 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. 

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 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 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. 

 
 Bibliografie : 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
DE GOTHÁR MELINDA, 

30. OCTOMBRIE 2019 
 
Am absovit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universitatii Babeș-Bolyai 

din Cluj Napoca, cu filiala din Tg. Secuiesc, cu specializarea Profesor în învățământul preșcolar, în anul 
2006. Am experiență de 21 ani în învățământ. Am obținut gradul I. în anul 2010. 

 
Pentru noi, educatorii, 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 . 

 Evaluarea formativă se poate face în orice moment al activității şi are o funcţie de reglare. Ca 
profesor în învâțâmântul preșcolar, 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. Prin intermediul evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin fișe de lucru la 
sfârşitul unor unităţi, sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns grupa de copiii şi care ajută la consolidarea 
finală a informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care preșcolarii 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-copil, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
copii se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere copiului 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 temei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba maternă sau română. Evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema activității sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale preșcolarilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi 
permite tema activității să folosesc ipostaze din viaţa reală a copiilor, folosind un limbaj care să le fie pe 
viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: fișă de lucru, chestionar, temă executată acasă, 
portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de copiii simultan. Este o 
metodă mai obiectivă decât cea orală.  

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, și 
fişa de evaluare. 

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 copiii 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 copiii 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 copiilor.și a părinților fiind implicată 
și ei în procesul de predare- învățare.De exemplu, anul acesta am folosit această metodă la grupa mea cu 
tema – Să fim sănătoși- Fructe de toamnă și ca productum am organizat un bal de recoltă. 

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.  

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. 

"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. Curriculum pentru educația preșcolarilor, 2008, 2019. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. NADIA GRAD 

 
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.  

Cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi evaluare 
sumativă (cumulativă) sunt folosite in procesul didactic complex,fiind parte integrata 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 aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognosticăEvaluarea 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. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere). 

 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. 

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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GRĂDINARU CORINA 

LICEUL ”ȘTEFAN CEL MARE” CODĂEȘTI 
 
 Evaluarea inițială, alături de evaluarea formativă și de cea finală, are un rol important în educație 

având ca obiective măsurarea nivelului de cunoștințe ale elevului dar și stabilirea unor ținte ulterioare. Ea 
este strâns legată de programele de studiu și de procesul de învățare. Evaluarea trebuie să fie planificată în 
funcție de scopurile sale. Partea cea mai importantă a evaluării este modul în care se interpretează și se 
folosesc informațiile adunate pentru atingerea scopului propus. Ea furnizează informații utile pentru a 
orienta procesul de învățare, pentru a ajuta elevii în a-și atinge țintele propuse și pentru a verifica progresul 
și realizările. Pentru evaluarea inițială, se pot folosi o serie de strategii și instrumente care trebuie adaptate 
scopului prevăzut și nevoilor inviduale ale elevilor.  

 Evaluarea inițială la limba franceză poate avea ca obiective: 1.Identificarea sensului global al unui 
mesaj. 2.Identificarea de informaţii cheie din texte diverse. 3.Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de 
interes. 4.Recunoaşterea și folosirea în mod corespunzător a timpurilor verbale și a structurilor gramaticale 
învăţate. 

 Exemple de itemi care pot fi folosiți la evaluarea inițială la limba franceză:  
Tipuri de itemi obiectivi: 
1. ) Mettez les verbes a l`imparfait :  
Il (venir) chaque jour à l`école. Nous (faire) des exercices. Il (chanter) très bien. Tu (pouvoir) lire le 

texte. 
2. Complétez par les verbes conjugués aux temps convenables:  
a. J`ai dit qu’elle [VENIR-plus-que-parfait].  
b. Il affirmait que tu [FAIRE-imparfait] tes devoirs.  
c. J’ai dit que tu [POUVOIR-passe compose] réussir.  
d. Il demandait s’il [RÉUSSIR-passe compose].  
3. Mettez les verbes au subjonctif passé ou a l`indicatif passé composé : 
- Il est impossible que vous (prendre) l`examen. 
- Je ne crois pas que nous (partir) à l`étranger.  
4. Employez correctement les temps verbaux : 
- Je ne dirai pas si tu (avoir) des problèmes. 
- Si je (vouloir) savoir, il serait parti plus vite. 
Tipuri de itemi semi-obiectivi: 
1. Quel est votre livre préféré? 
2. A partir des informations du texte, quel est votre chanteur préféré ? 
3. Quelles sont les activités pour le temps libre présentées dans le texte ? 
4. Continuez les phrases :  
- J`aurais aimé voir le film Ratatouille parce que…  
- Si j`étais un chef cuisinier… 
Tipuri de itemi subiectivi: 
1. Que représente un ami pour vous? Donnez votre avis argumenté.  
2. Vous êtes inquiet de la dépendance au portable. Vous rédigez un article pour la revue de votre 

école. Vous exprimez votre opinion sur les méfaits de cet appareil et vous faites des propositions pour « 
Une journée sans téléphone portable ». 

3. Quels moyens d’information et de communication préférez-vous ? Répondez à cette question et 
justifiez votre réponse. 

4. Donnez votre avis dans un texte argumentatif sur les problèmes de l`adolescence. 
5. Racontez l’histoire d’un film que vous aimez beaucoup, en justifiant votre préférence.  
6. Présentez le meilleur ami que vous avez. Parlez de ses qualités et ses défauts.  



 

 

 La clasa a XII-a, unui număr de 23 de elevi, le-am administrat un test de evaluare inițială în urma 
căruia am observat următoarele: -Există elevi care nu reuşesc să identifice informaţii cheie din texte pe 
teme de interes şi care nu reuşesc astfel să rezolve corect cerinţele de la itemii propuşi. 

- Există elevi nu au cunoştinţe solide de vocabular şi întâmpină greutăţi în formularea corectă a 
enunţurilor în limba franceză.  

- Unii elevi au întâmpinat probleme în utilizarea corectă a structurilor gramaticale (timpurile verbale-
imperfectul, perfectul compus, mai mult ca perfectul, viitorul, condiţionalul prezent şi trecut). Elevii 
confundă şi folosesc în mod greşit timpurile verbale simple şi compuse.  

- Există elevi care nu reuşesc să redacteze un text pe o temă de interes (au un vocabular limitat de 
cuvinte, folosesc greşit structurile gramaticale, au idei incoerente şi nu folosesc corespunzător conectorii 
logici); 

- Există elevi care nu respectă structura tipului de text (argumentativ, narativ).  
Dar am constatat că există și un număr mare de elevi care au cunoştinţe solide de vocabular şi 

formulează corect enunţuri în limba franceză, elevi care utilizează corect structurile gramaticale învăţate, 
elevi care redactează corect un text pe o temă de interes și elevi care respectă structura tipurilor de text 
învățate.  

 Pentru îmbunătățirea rezultatelor se pot propune o serie de măsuri cum ar fi: diversificarea tipurilor 
de exerciţii gramaticale pe o anumită temă, folosirea diferitelor tipuri de texte autentice pentru îmbogăţirea 
vocabularului, folosirea textelor autentice pentru recunoaşterea şi folosirea în mod corespunzător a 
problemelor de gramatică, realizarea de proiecte individuale pe teme de interes pentru creşterea motivaţiei 
elevilor de a folosi corect o limbă străină, redactarea de paragrafe şi de texte pe teme de interes, traducerea 
din şi în limba franceza pentru îmbogăţirea vocabularului și folosirea în mod corespunzător a structurilor 
de gramatică. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR. GRAFU NICULINA VICTORIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, JUD. MEHEDINȚI 

 
 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 ca 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. 

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. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUATION DES APPRENTISSAGES DANS UNE APPROCHE PAR 
COMPETENCES 

 
LUMINITA GRAUR, PROFESSEUR DE FLE AU 

LYCEE TECHNOLOGIQUE „JACQUES M. ELIAS“ SASCUT 
 
GENERALITES SUR L’EVALUATION  
Définition  
Evaluer signifie examiner le degré d’adéquation entre un ensemble d’informations et de critères précis 

fixé au préalable, en vue de prendre une décision. L’évaluation désigne une opération précise et ponctuelle 
consistant à porter un jugement. Elle consiste en une confrontation entre une performance observée et des 
objectifs fixés au préalable (DE KETELE, 1993).  

Dans une évaluation scolaire, il est question de contrôler la réalisation des objectifs fixés par le 
curriculum. Elle se fait sous-forme d’interrogation ou d’examens, des travaux pratiques, des situations-
problèmes et de stage.  

Types d’évaluations  
Evaluation prédictive (diagnostique ou pronostique)  
C’est celle qui permet de déceler les aptitudes ou la prédisposition de l’apprenant à entamer un 

apprentissage et le terminer avec succès. Test ou concours d’entrée, par exemple pour manifester les talents 
en musique, ou en art.  

Evaluation formative  
Permet de déceler la faiblesse ou les lacunes de l’apprenant afin de lui venir en aide. L’évaluateur 

décidera des moyens d’amélioration appropriés.  
Evaluation sommative  
C’est pour classer ou différencier de bons apprenants des mauvais. On pourra décider de la passation 

de classe et du niveau de formation (examen de fin d’année).  
Evaluation certificative  
Elle permet à l’évaluateur d’observer auprès les apprenants, à la fin du cycle, les aptitudes (ou les 

compétences) leur permettant d’assumer une certaine responsabilité dans la société. Il atteste ce constat par 
un certificat, un brevet ou un diplôme.  

Choix d’outils d’évaluation  
Le choix d’outils d’évaluation dépend de plusieurs critères dont celui relatif à l’objet d’évaluation. 
Evaluation certificative  
Elle permet à l’évaluateur d’observer auprès les apprenants, à la fin du cycle, les aptitudes (ou les 

compétences) leur permettant d’assumer une certaine responsabilité dans la société. Il atteste ce constat par 
un certificat, un brevet ou un diplôme.  

Choix d’outils d’évaluation  
Le choix d’outils d’évaluation dépend de plusieurs critères dont celui relatif à l’objet d’évaluation.  
En parcourant la figure 5 de droite à gauche, il ressort qu’à chaque dispositif et outil d’évaluation 

(colonne droite) correspond un contexte, un objet d’évaluation (dans la pyramide) et un niveau de maîtrise 
(colonne gauche).  

Ainsi, en milieu de formation (salle de classe), les questions à choix multiples, les questions à 
réponses courtes et les travaux pratiques conviennent pour la vérification de savoir redire. Ils peuvent être 
utilisés en cas d’évaluations formative et diagnostique ou prédictive.  

Sur le terrain de stage ou en milieu de formation (laboratoire ou salle de classe), les situations-
problèmes, des grilles d’évaluation, des grilles d’analyse et autres carnets de stage servent à l’évaluation 
des paliers de compétence et des compétences pour vérifier la construction des savoirs. Les familles de 
situation le sont à travers les productions et les observations (directes et indirectes).  
  



 

 

REDACTION DE CERTAINES OUTILS D’EVALUATION  
Question à choix multiples (QCM)  
Une QCM est une interrogation comportant un corps (vignette), une question d’introduction et une 

série d’options de réponse (complément). En réalité, le corps comprend habituellement le problème en 
cause accompagné des signes pertinents. La deuxième partie est la question d’introduction, celle à laquelle 
le candidat est en réalité appelé à répondre. La dernière partie se compose des options de réponse. L’une de 
ces options est choisie comme étant la réponse correcte et les autres choix sont les éléments de distraction.  

L’exemple ci-après sert de guide aux enseignants qui peuvent l’adapter.  
Caractéristique d’une QCM bien conçue 
Vignette  
Une espèce végétale est annuelle, à tige unique, droite, de hauteur variable selon les variétés. Les 

feuilles sont simples, sessiles et alternes. Le limbe est entier et les nervures apparentes. Couvertes de poils, 
les feuilles sécrètent des gommes et des résines. Leur dimension varie de 40 à 60 cm de long sur 20 à 45cm 
de large. Les fleurs hermaphrodites sont de couleur rose, blanche ou jaunâtre. De nombreuses variétés 
sélectionnées ne produisent plus de pollen. Le fruit est une capsule ovoïde qui contient jusqu’à 3000 graines.  

Question  
Parmi les espèces suivantes, laquelle répond correctement à cette diagnose ?  
 Compléments  
A. Zea mays  
B. Cocos nucifera  
C. Nicotiana tabacum  
D. Coffea arabica  
E. Jatropha curcas  
 On peut répondre à la question avant de lire les compléments. 
  Question à réponse ouverte courte (QROC)  
Une question à réponse ouverte courte (QROC) est une interrogation à laquelle on peut répondre en 

quelques mots ou phrases. Dans le cas d’une question comportant des sous-questions, la réponse à chacune 
de celles-ci doit pouvoir être exprimée en quelques mots ou phrases.  

Il faut différencier la question à réponse courte de la question à développement court qui prévoit une 
réponse plus longue et moins structurée (une ou deux phrases à un ou deux paragraphes). 

Question à réponse ouverte courte (QROC)  
Une question à réponse ouverte courte (QROC) est une interrogation à laquelle on peut répondre en 

quelques mots ou phrases. Dans le cas d’une question comportant des sous-questions, la réponse à chacune 
de celles-ci doit pouvoir être exprimée en quelques mots ou phrases.  

Il faut différencier la question à réponse courte de la question à développement court qui prévoit une 
réponse plus longue et moins structurée (une ou deux phrases à un ou deux paragraphes). 

Exemple :  
QROC – Questions à réponse ouverte courte 
 Nommez les quatre opérations post-récoltes de Cacao  
A. ……………………………………………………………………………  
B. ……………………………………………………………………………  
C. ……………………………………………………………………………  
D. …………………………………………………………………………… 
Grille d’analyse  
La grille d’analyse est un instrument d’évaluation des travaux pratiques qui comporte 10 à 30 items 

d’analyse (vérification) des faits et gestes opérés par l’apprenant. C’est une observation dichotomique 
adaptée à chaque contexte: Fait/Non fait; Existe/n’existe pas; Présent/absent; Adéquat/inadéquat; 
Satisfaisant/Non satisfaisant; Efficace/inefficace etc.  
  



 

 

Exemple : 
Observation directe 
Liste de vérification    Fait    Non Fait  
Germoir  
Pépinière  
Trouaison  
Transplantation  
Amendement  
Arrosage  
Sarclage  
Binage  
Grille d’évaluation  
Une grille d’évaluation est un instrument comportant un certain nombre d’échelles qui traduisent le 

niveau de maîtrise d’une compétence.  
La notion d’échelle s’applique habituellement à toute séquence de jugement (échelons) qui 

accompagne chacun des critères d’une grille d’évaluation. Cette dernière contient donc plusieurs échelles: 
une échelle descriptive propre à chacun des critères ou une même échelle uniforme répétée pour chacun 
d’eux.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ PRIN TESTE DOCIMOLOGICE 
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Evaluarea este, înainte de toate, o interogaţie permanentă şi fundamentală cu privire la valoarea 

rezultatelor obţinute în cadrul unei activităţi, la eficacitatea (calitatea) şi eficienţa (randamentul) acesteia, 
precum şi la progresele înregistrate. Indiferent de natura obiectului ei, emiterea unor judecăţi de valoare îi 
este necesară evaluatorului pentru a putea controla acţiunile, comportamentele, rezultatele, intervenţia 
diferiţilor factori, influenţele mediului etc. Evaluarea ca proces complex presupune : măsurarea (cantitativă) 
şi aprecierea rezultatelor (estimarea calitativă). 

Pentru a facilita reuşita şcolară, îmbunătăţirea rezultatelor şi perfecţionarea neîncetată a proceselor 
de instruire, este necesară integrarea organică a evaluării în structura acestor procese, intervenţia ei activă 
pe parcursul desfăşurării învăţării şi predării. În scopul asigurării acestei dinamici, evaluarea este 
administrată în forme, moduri şi în diverse momente bine articulate între ele, sarcină ce revine fiecărui 
cadru didactic. 

Cel mai frecvent şi mai benefic utilizate sunt formele de evaluare : iniţială, formativă, sumativă. 
Evaluarea iniţială este necesară pentru măsurarea nivelului de realizare a învăţării prealabile, a 

nivelului comportamentului cognitiv iniţial; pentru determinarea liniei de pornire la începutul unui nou 
program de instruire (an şcolar); este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii dispun de pregătirea 
necesară (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi) creării de premise favorabile unei noi învăţări. Această formă de 
evaluare are semnificaţia unei punţi de legătură între o stare precedentă şi o stare viitoare. 

 Evaluarea formativă poate fi integrată în mod constant şi operativ pe tot parcursul procesului 
instructiv. 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 părţi bine definite ale conţinutului dat. 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. Prin 
specificul ei, evaluarea formativă este o evaluare centrată pe procese, destinată rectificării, reajustării şi 
adaptării acestora; ameliorării şi optimizării, reglării şi autoreglării învăţării şi predării.  

Evaluarea sumativă (periodică sau cumulativă) este o evaluare de bilanţ a instruirii, care intervine 
la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, corespunzător, de 
exemplu, unei programe, unei părţi mai mari din programă; sau indică rezultatele obţinute la sfârşitul unei 
perioade de învăţare – semestru, an şcolar. Acest tip de evaluare evidenţiază finalul, efectul terminal, 
rezultat de pe urma învăţării parcurse. Este, deci, o evaluare centrată pe rezultate globale. 

 Cea mai utilizată metodă de evaluare inițială este cea prin testele docimologice. Testul docimologic 
este un set de probe sau întrebări, cu ajutorul căruia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării 
cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, 
elaborată în prealabil. Structura unui test docimologic implică două aspecte fundamentale, unul care se 
referă la stabilirea întrebărilor (probelor), iar altul la măsurarea şi evaluarea răspunsurilor. 

Stabilirea întrebărilor. Acestea pot fi de două feluri: cu răspunsuri deschise şi cu răspunsuri închise. 
Întrebările cu răspunsuri deschise se caracterizează prin aceea că oferă elevilor posibilitatea de a-şi formula 
independent răspunsul, de a-şi transpune propriile gânduri într-un înveliş verbal adecvat. Avantajul lor 
constă în aceea că asigură condiţii prielnice manifestării spontaneităţii și creativităţii. De obicei, aceste 
întrebări solicită interpretarea unor date, explicarea unor fenomene, argumentarea unor afirmaţii, lansarea 
unor presupuneri sau ipoteze etc.  

Întrebările cu răspunsuri închise sunt acelea care presupun un singur răspuns. 
 Subdiviziuni ale acestui tip de întrebări sunt : 
- întrebările cu răspunsuri la alegere; 
- întrebările de tipul adevărat-fals; 
- întrebările de tipul asocierii; 
- întrebările de tipul „ordonării” sau „structurării”; 
- întrebările cu răspuns incomplet sau având spaţii albe. 



 

 

Întrebările cu răspunsuri la alegere.  
 Încercuieşte litera (literele) corespunzătoare răspunsului corect: 

Floarea-soarelui "se clătină lin spre copilă" înseamnă:  
a) o salută pe fetiţă 
b) îşi arată bucuria că o vede;  
c) vrea să-i dăruiască nişte seminţe.  
 
Floarea-soarelui "lăsă să cadă asupra copilei două petale" semnifică:  
a) o mângâie pe fetiţa tristă; 
b) îşi arată tristeţea lăsând să cadă petalele ca nişte lacrimi;  
c) îi cad petalele din cauza vântului.  
 
Întrebările de tipul adevărat – fals fac parte tot din categoria întrebărilor cu răspunsuri la alegere, cu 

specificarea că există numai două modalităţi de răspuns. Mai sunt cunoscute şi sub denumirea de „tehnica 
alegerilor duale”.  

 Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F). 
1. Fetiţa se aplecă spre floarea cu coroană aurie.   _______________ 
2. Sora – Soarelui se clătină spre copilă.     _______________ 
3. Patrocle scurma cu lăbuţele în muşuroiul de furnici. _______________ 
4. Floarea- soarelui lăsă o uşoară adiere asupra copilei. _______________ 
5. Floarea- soarelui lăsă să cadă două petale asupra copilei.    _______________  
 
Întrebări de tipul asocierii sau „tehnica perechilor”. Acest tip de întrebări „presupune existenţa a două 

coloane paralele de elemente, prima formată din premise, iar cea de-a doua din răspunsuri” (Strungă, 1999, 
p.179). Elevului i se solicită să identifice relaţia de corespondenţă între elementele celor două coloane. Se 
recomandă ca una dintre coloane să conţină mai multe elemente decât cealaltă, evitându-se astfel „ghicirea 
unui răspuns”. 

 Realizează corespondenţa între titlurile poveştilor şi autorii care le-au scris: 
“Răţuşca cea urâtă”     Mihail Sadoveanu 
“Sfat cu Sora-Soarelui”    Hans Christian Andersen 
“Printre stele”      Victor Eftimiu 
  
Întrebări de tipul „ordonării” sau al „structurării”.  

 Puneţi în ordine ideile principale: 
  Mihai Viteazul i-a cruţat viaţa lui Hassan-Paşa. 
  Mihai Viteazul s-a luptat cu Hassan-Paşa. 
  Paşa, înfricoşat, a fugit. 
 
 Întrebări cu răspuns incomplet sau având spaţii albe. Particularitatea acestor întrebări rezidă în faptul 

că răspunsul oferit elevilor conţine lacune (lipseşte din el unul sau mai multe cuvinte sau propoziţii), sarcina 
solicitată fiind aceea de a completa spaţiile goale. Această tehnică se află la limita dintre întrebările închise 
şi cele deschise. 

 Completaţi propoziţiile folosind cuvinte din lecţie.  
 Cuza a hotărât să stea de vorbă cu …….., deşi sfetnicii i-au spus că e ……………. şi că nu-l va 

îmbuna. El s-a înfăţişat înaintea  ...........................................salutând  ... . …. Cu vorbe aspre, sultanul l-a 
intrebat cum de cutează să se prezinte înaintea sa fără……………...  

Dacă evaluarea îşi găseşte prezenţa în toate domeniile activităţii social – umane, cu atât mai mult ea 
este prezentă şi necesară în educaţie, în învăţământ, unde valorile sunt omniprezente în cadrul oricărui 
program. Întregul sistem de evaluare de care are nevoie învăţământul trebuie privit într-o perspectivă 
educativă, şi conectat sistemului de valori umane şi sociale cu care se operează în cadrul acestuia, aducându-
şi propria sa contribuţie la desăvârşirea personalităţii elevului în totalitatea aspectelor, la desăvârşirea 
naturii umane în unitate cu mediul de existenţă şi de activitate al acesteia. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII INIȚIALE 

 
PROF. GRECU GIANINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” 
COPȘA MICĂ, JUD. SIBIU 

 
La fiecare început de an școlar, înainte de a parcurge întreaga materie, profesorul aplică la clasă teste 

inițiale pentru a descoperi nivelul de pregătire al elevilor sau, pur și simplu, pentru a ști de unde să înceapă 
actul instructiv - educativ de la clasă. Evaluarea inițială scrisă este cea mai eficientă, profesorul putând avea 
o atitudine cât mai obiectivă față de fiecare elev în parte. 

De-a lungul timpului, am învățat că elevul reprezintă o individualitate, și în ciuda faptului că se 
integrează în cadrul grupului, el se deosebește de ceilalți prin abilități, competențe dobândite cu un an 
anterior școlar. Testarea inițială este acel start de care are nevoie profesorul și implicit elevul pentru a pune 
în balanță aspectele pozitive și cele negative. Rezultatele obținute la testarea inițială pot conștientiza 
profesor și elev deopotrivă asupra nivelului de pregătire atins de către indivizi.  

Pentru o cât mai obiectivă măsurare a cunoștințelor dobândite în anul școlar anterior profesorul 
trebuie să elaboreze un test cu itemi cât mai diversificați. La limba și literatura română primordiale sunt 
dobândirea competențelor de exprimare clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi 
semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română standard precum și, redactarea unui text 
complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate 
intenţiei de comunicare. De asemenea, se verifică dacă și-au însușit noțiunile de limbă predate (clasele 
lexico-gramaticale, valori sintactice). 

După aplicarea testului inițial, la clasele a V-a și a VII-a, am constatat că elevii care au avut note bune 
în anul școlar precedent și-au menținut nivelul de pregătire. Chiar dacă nu au obținut nota maximă, printr-
o simplă reactualizare a cunoștințelor se poate ajunge la nivelul dorit.  Problematică este situația 
elevilor care în anul școlar trecut au obținut nota de trecere, maxim cinci. S-a constatat că nivelul de 
pregătire al acestora este destul de scăzut, amintindu-și foarte puține noțiuni predate. E vorba de acei elevi 
cu dificultăți de atenție sau elevi cu CES, ai căror părinți nu se pot implica în mediul școlar. Pregătirea 
părinților nu le permite să contribuie la creșterea nivelului de pregătire al elevilor de acest gen. În această 
situație, în care părintele nu te poate ajuta, atitudinea și măiestria profesorului capătă o importanță 
covârșitoare.  

Cu multă măiestrie didactică, profesorul trebuie să întocmească un plan de măsuri, plan ce are ca 
obiectiv acumularea de informații ce pot sta la baza formării elevului ca individ ce se va integra în societate 
ca adult.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE PREDARE A EDUCAȚIEI FIZICE 

 
PROFESOR ANA GRIGORAȘ 

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ” VIRGIL MADGEARU”, IAȘI 
 
 Evaluarea didactică, la disciplina educație fizică, este o activitate complexă care presupune realizarea 

mai multor acțiuni si operații aflate in strânsă legatură cu componentele acestui proces unitar. Actul 
avaluării reprezintă un proces continuu formal sau informal, de apreciere a calității, a importanței sau a 
utilității activității de predare- învățare, proces desfașurat din nevoia de selecție, de comparare sau de 
ameliorare a acesteia.   

In reforma educatională a sistemului actual de învățământ, importanța activității de evaluare devine 
din ce in ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse 
obiectivele procesului de învățământ, precum si dificultățile acestuia. Evaluarea se poate defini ca un sistem 
de concepții, principii si tehnici referitoare la măsurarea si aprecierea rezultatelor școlare si a procesului 
didactic.  

 Evaluarea inițială identifică nivelul „ achizițiilor” inițiale ale elevilor sub forma cunoștințelor, 
competențelor si abilităților, in scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 
imediat urmatoare. Ea este „ indispensabilă pentru a stabili daca subiecții dispun de pregătirea necesară 
creeri de premise favorabile unei noi invățări”(Ioan Cerghit,2002). Evaluarea inițială se efectuează la 
începutul unui program de instruire(ciclu de învățământ, an scolar, semestru, chiar si inceputul unei lecții).  

 Evaluarea inițială are avantajul de a oferi profesorului si elevului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă asupra situației existente- potențial de învățare a elevilor, calități si capacități 
fizice ale elevilor cît si lacunele ce trebuiesc completate sau remediate- si de a formula cerințele urmatoare. 
De asemenea , pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat urmator si 
eventual al unor programe de recuperare.  

 Atenţia acordata problemelor omului înscrie o traiectorie cu aspect ascendent.  
 Evaluarea initială se poate realiza prin examinari orale, probe scrise si probe practice(educatie fizică- 

probe si norme fizice de control). Ea indeplinește funcția de diagnosticare, evidențiază dacă elevii stăpânesc 
cunoștințele si abilitățile necesare parcurgerii noului program, noului stadiu de pregatire fizică, precum si 
o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile in care elevii vor putea rezolva sarcinile de 
invățare ale noului program. Datele obținute prin evaluarea inițială a probelor de control sunt valorificate 
in elaborarea noului program din perspectiva adecvarii acestuia la posibilitățile reale ale elevilor.  

 Există si dezavantaje ale evaluării inițiale, deoarece aceasta nu permite o apreciere globală a 
performanțelor elevului si nici realizarea unei ierarhii. Tocmai de aceea, evaluarea inițială nu iși propune 
aprecierea performanțelor globale ale elevilor si nici ierarhizare lor.  

 Pentru sistemul de învățământ, evaluarea este un instrument care permite autoreglarea procesului 
didactic. Feed-back-ul este un principiu fundamental al oricarei acțiuni eficiente care constă în asigurarea 
operativă a informației despre efectul acțiunii fizice. Dupa fiecare demers didactic, la toate disciplinele de 
invățământ , căutam să dobândim informații despre ce si cât au ințeles elevii, ce cunostințe , priceperi 
motrice, si capacități fizice și-au însușit și, in funcție de acestea, stabilim obiective noi sau insistam asupra 
celor pe care nu le-am atins suficient. Evaluarea are efect stimulativ si pentru profesor si pentru elevi.  

 În acelasi timp, evaluarea este privita cu interes si de catre parinți- calitățile fizice, capacitatea de 
valorificare a acestora de catre elevi, pot da nivelul de sănătate, capacitatea de concentrare si de adaptare la 
efortul fizic.  

 Procesul de evaluare este urmarit si de societate, care dobândește siguranța încredințării viitorului 
către actuala generație de elevi. Aprecierea in scoală devine reper in autoapreciere, in formarea imaginii de 
sine.  

 În concluzie, trebuie subliniată importanța evaluării inițiale în contextul teoriei si metodologiei 
curriculum-ului. Evaluarea inițială este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros si eficient. 
Preocupările faţă de om, par să devină astăzi un obiectiv principal al ştiinţei. Poate chiar unicul obiectiv. 

Funcţiile multiple ale educaţiei fizice şi sportului şcolar contemporan pretind rezolvări practice 
imediate. Întrucât lipsa unei armonii între sarcinile şi posibilităţile de realizare poate caracteriza desuet 



 

 

procesul respectiv, este nevoie de o continuă prevenire şi adaptare a formelor de organizare şi a metodelor 
sale la necesităţile sociale pe care trebuie să le servească.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. GRIGORAȘ EMILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 
 
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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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

GRIGORE ANA, EDUCATOARE 
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 ZANESTI, JUD. NEAMT 

 
 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. 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. 

 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. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.5, ORAȘUL MIZIL, JUD.PRAHOVA 
 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor și progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică doar dacă generează învăţare, dacă îi 
motivează pe elevi și îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia și modul de realizare fiind deduse 
din obiectivele învăţării. 

Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă 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. 

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. 

S-au purtat discuții de-a lungul timpului și 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. 

Una din cele mai răspândite şi utilizate metode este metoda orală, 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. 

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; 
 - îndeplineşte şi funcţii de învăţare, prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor;  
 - permite tratarea diferenţiată a copiilor, etc. 
 Metoda are însă şi unele dezavantaje: validitate redusă, consumă mult timp, dezavantajează copiii 

timizi şi pe cei care elaborează mai greu răspunsurile, datorită mai multor factori, cum ar fi : durata scurtă 
a examinării, răspunsurile nu se conservă, variaţia comportamentului evaluatorului, etc. 

 O altă metodă de evaluarea, este prin probe scrise. Prezintă următoarele avantaje:  
- permite posibilitatea verificării multor preşcolari în timp scurt 
- este convenabilă preşcolarilor timizi, aceştia având oportunitatea de a-şi etala cunoştinţele în ritm 

propriu, 
- sunt diminuate stările tensionale, de stres. 
Dezavantajele acestor probe sunt că uneori operează un sondaj în învăţare, nu permit dirijarea copiilor 

în formularea răspunsurilor sau în rezolvarea sarcinilor . 
Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi.În grădiniţă, aceste 

probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, gospodăreşti, experimente pentru 
observarea unor fenomene . 

Putem face referire și la metodele alternative de evaluare care presupun o investigare de mai lungă 
durată a comportamentului preşcolarilor. 

Menţionez câteva dintre aceste metode, întâlnite mai des în activitatea educatoarelor: observarea 
sistematică a comportamentului copilului, grila de evaluare / autoevaluare, chestionarul, fișa de evaluare 
individuală, investigaţia, studiul de caz, proiectul, portofoliul, evaluarea cu ajutorul calculatorului 
observarea sistematică a comportamentul. 

De asemenea, putem vorbi și despre metodele interactive de evaluare. 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, cubul, turnirul întrebărilor,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) ,jurnalul grupei. 



 

 

Evaluarea ca pe un prilej de perfecţionare continuă a întregului demers didactic, care, prin 
complexitatea sa, răspunde tuturor cerinţelor societăţii actuale 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
EVALUARE INIŢIALĂ - GRUPA COMBINATĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, GRIGORESCU ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZU” ȘELIMBĂR 
 
Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 

prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educatoare și copii pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității. 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.  

Realizarea 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. 

 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Tema / mijloc de realizare Obiective  Itemi / descriptori de performanţă 
“Ascultă şi continuă !” 
- povestire după ilustrații 
 
”Jocul silabelor”- joc didactic 
” Nu numai la grădiniță” De O. 
Pancu Iași (L. educatoarei) 
 
”Ce jucărie a ascuns 
ursulețul?”- joc didactic 
(alcătuire de propoziții) 

1. să alcătuiască propoziţii 
corecte dpdv gramatical 
2. să utilizeze instrumente 
muzicale pentru redarea unor 
elemente din povestire 
3. să utilizeze desene, 
simboluri, pentru a reda 
elemente din text 

a) alcătuieşte propoziţii  
b) descrie şi povesteşte întâmplările 
din imagini  
c) produce zgomote potrivit textului 
d) desenează elemente din text  
e) să asocieze evenimente din 
poveste cu anotimpul în care se 
petrece acţiunea 
4 sarcini = CA  
2 sarcini = CD  
sub 2 sarcini, cu ajutor = NS 

 
DOMENIUL ŞTIINŢE 

Tema / mijloc de realizare Obiective urmărite Itemi / descriptori de performanţă 
Joc didactic ”Jocul 
anotimpurilor” 
 
 
 
Joc didactic ”La fermă” 
 

- Să identifice şi să 
denumească aspectele 
caracteristice fiecărui anotimp 
(toamna, iarna, primavara, 
vara) 
- Să recunoască şi să clasifice 
animale, plante, mijl. de 
transport 
- să asocieze anotimpuri cu 
elem. specifice 
- sa clasifice obiecte dupa 
categoria din care face parte 

a) recunoaşte şi denumeşte  
b) descrie imaginile în propoziţii c) 
identifică aspecte specifice d) 
clasifică în categorii e) identifică 
anotimpul în care se petrece acţiunea 
în poveste f) asociază (uneşte cu o 
linie) anotimpul cu elementele 
specifice g) formeaza grupe de 
obiecte 
6 sarcini = CA  
3 sarcini = CD  
sub 2 sarcini, cu ajutor = NS 



 

 

Jocuri didactice: 
”Unde se află?”  
”Așază jucăriile” 
- ordonare după dif. criterii 
“Te rog să-mi dai!”- joc logico-
matem. 

- să aşeze figurile geometrice 
după culoare, marime si cifre 
coresp. 
- sa asocieze forme-culori-cifre 
- să identifice relaţiile/poziţii 
spaţiale  
- să plaseze diferite jucării într-
un spaţiu dat 

a) identifică forme geometrice b) 
recunoaşte cifre c) identifică poziţii 
spaţiale d) formează mulţimi după 
criterii date e) asociază forme-
culori-cifre f) plasează obiecte în 
spaţiu dat 
6 sarcini = CA 3 sarcini = CD  
sub 2 sarcini , cu ajutor = NS 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 
Tema activităţii / mijl de realiz Obiective urmărite Itemi / descriptori de performanţă 
 Povestirea copiilor 
” Fapte bune, fapte rele” 
 
Joc didactic 
” Așază jucăriile” 
 

- să diferenţieze aspecte ale 
comportamentului în diferite 
situaţii 
- sa respecte regulile de 
comportare civilizata în 
diferite situaţii  
- să utilizeze formule de salut 
şi politeţe 

a) recunoaşte comportamente b) 
diferenţiază comportamente 
pozitive şi negative în diferite 
situaţii prezentate c) utilizează 
formule de salut 
d) utilizează potrivit banii e) 
verbalizează acţiuni 
5 sarcini = CA 3 sarcini = CD sub 
2 i i/  NS   

” Coronițe pentru prieteni” 
- să utilizeze diferite tehnici de 
lucru pt a realiza sarcina si sa 
verbalizeze acţiunile 

a) leagă şireturi b) confectioneaza 
coronita c) verbalizează acţiunea 
3 sarcini = CA 2 sarcini = CD  
1 sarcini/ cu ajutor = NS 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 
Tema / mijloc de realizare Obiective urmărite Itemi / descriptori de performanţă 
 Joc: ”Recunoaște cântecul” 
 
 
”Bate cum bat eu!”- redarea 
ritmului  

1.sa recunoasca cantecul dupa 
silueta/jeton, 
2. să intoneze cantece cunoscute 
3. sa utilizeze instrumente 
muzicale/percutie/esarfe/pietre... 
 

a) recunoaşte b) intonează c) 
utilizează instrumente muzicale 
3 sarcini=CA  
2 sarcini=CD  
1 sarcină=NS 

 ”La fermă”- modelaj 
 
 
 
” Câmp cu flori”- pictură 

1.să redea corect forme si figuri 
2. să analizeze critic şi autocritic 
lucrările realizate. 
3.să respecte poziţia corectă a 
corpului fată de suportul de lucru 
pentru o bună coordonare oculo-
motorie; 4. să utilizeze corect 
instrumentele de lucru 

a) reda forme b) siluete c) 
utilizează culori potrivite d) 
utilizează corect instrumentele de 
lucru e) se încadrează în pagină, f) 
apreciază lucrarea proprie şi a 
colegilor  
6 sarcini = CA 3 sarcini = CD  
sub 2 sarcini/ cu ajutor = NS 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC 
Tema / mijloc de realizare Obiective urmărite Itemi / descriptori de performanţă 

  
”Jucăria plimbăreață” – joc de 
imitație 
 
Parcurs aplicativ: 
”Jucăriile defilează” 

- să răspundă motric la o 
comandă dată; 
- să execute corect acţiunile 
motrice învățate 
- să perceapă componentele 
spaţio – temporale (ritm, 
durată, distanţă, localizare). 

a) imită mişcările b) răspunde 
motric la comanda dată c) execută 
corect acţiunile învăţate (mers, 
alegare, sărituri) d) respectă ritmul 
e) respectă durata  
5 sarcini = CI 3 sarcini = CD  
sub 2 sarcini/ , cu ajutor = CA 

 
  



 

 

Centralizatorul rezultatelor obtinute in urma evaluării INIŢIALE 
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CA-realizeaza sarcina corect si singur (ÎNTRE 8-10 PUNCTE) 
CD-realizeaza sarcina partial (INTRE 5-7 PUNCTE)  
NS-necesita sprijin (INTRE 0-4 PUNCTE)  
 
 Centralizarea rezultatelor/domenii - INITIAL 

 
  

DŞ 
Cun.med. 9 16 0 
Act.mat. 7 18 0 

DLC 
Comunic.vb. 7 14 4 
Depr.scriere 5 20 0 

DOS Comp.soc 5 17 3 
 Abilit. Pract. 18 5 2 
DEC Abilit. Muz. 14 11 0 
 Ed.pt artă 15 10 0 
DP Psihomotric 5 18 2 
ADP Activitate optionala 13 12 0 



 

 

 
PROBA EVALUARE INITIALA DȘ+DLC+DEC – GRUPA NIVEL II  
1. Identifică anotimpurile reprezentate in centrul imaginii. 
2. Realizează corespondenţa dintre fiecare animal şi anotimpul potrivit. 
3. Numără câte elemente ai găsit pt fiecare anotimp și scrie cifra corespunzătoare/tot atâtea liniuțe. 
4. Colorează adecvat. 

 
 
 
 
Bibliografie: Constantin Cucoș, Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, 2010 
 

Nivel II – itemii 1,2,3,4 
CA- rezolvă 4 sarcini   
CD- rezolvă 3-2 sarcini 
NS- rezolva o sarcina sau niciuna 

NR. COPII 
NIVEL II 

CA CD NS 

8 3 5 0 

Rezultate test

0
1

2
3

4
5

6

nivel II
nivel I

nivel II 3 5 0

nivel I 3 5 2

CA CD NS

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=7016
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=65


 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GRIGORESCU CRINELA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 84 BUCUREȘTI 

 
Evaluarea școlară face parte integrantă din procesul instructiv-educativ, ea fiind un act didactic 

complex care garantează nivelul de cunoștințe însușite, precum și stadiul performanțelor și randamentul 
acestora la un anumit moment, arătând, în același timp, modalitățile concrete de îmbunătățire calitativă a 
actului de predare-învățare. 

Evaluarea inițială este atât o formă de evaluare, cât și o strategie aplicabilă în sistemul de învățământ. 
Ca formă, ea presupune stabilirea nivelului ,,de pregătire al elevului la începutul unei perioade sau 

etape de lucru, la începutul unei teme mari, a unui capitol, precum și condițiile în care acesta se poate 
integra în programul de instruire.” (Dan Potolea, Marin Manolescu,Teoria și practica evaluării educaționale, 
Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru Învățământul Rural, 2005, pag. 102) 

Ca strategie, evaluarea inițială este ,,realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a 
stabili nivelul la care se situează elevii.” (Dan Potolea, Marin Manolescu,Teoria și practica evaluării 
educaționale, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru Învățământul Rural, 2005, pag. 102) 

Începutul oricărui program de instruire trebuie să plece de la o evaluare inițială care va permite 
stabilirea posibilităților de reușită ale programului. Dascălul are acum mijloacele prin care poate proba 
punctele forte și punctele slabe ale elevilor. Toate acestea fiind folosite în scopul îmbunătățirii ,,nivelului 
de pregătire de la care pornesc și a gradului în care stăpânesc cunștințele și abilitățile necesare asimilării 
conținutului etapei care urmează.” (Dan Potolea, Marin Manolescu,Teoria și practica evaluării 
educaționale, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru Învățământul Rural, 2005, pag. 103) 
Astfel, evaluarea inițială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita demersului didactic. ,,Ceea ce 
influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă”, de aceea această strategie 
preconizează să stabilească ,,sensibilitatea și potențialul cognitiv al elevilor.” (Dan Potolea, Marin 
Manolescu,Teoria și practica evaluării educaționale, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru 
Învățământul Rural, 2005, pag. 103) 

Acum profesorul are posibilitatea de a opta pentru cel mai potrivit mod de predare a noului conținut, 
de a gândi și procedee de instruire diferențiată în urma analizei atente a datelor obținute prin evaluarea 
inițială. 

Evaluarea inițială sau evaluarea predictivă poate fi folosită nu numai la începutul anului școlar, ci și 
la mijlocul sau la sfârșitul lui, înaintea unui capitol sau în orice moment al lui și, de aceea, ea poate fi privită 
ca o strategie psihopedagogică distinctă. Dintr-un alt punct de vedere, această strategie nu se reduce la 
probarea cunoștințelor elevilor, pentru că, de cele mai multe ori, preconizează și reliefarea unor abilități și 
capacități. 

,,Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces.” (Dan Potolea, Marin Manolescu,Teoria și practica evaluării educaționale, Ministerul Educației 
și Cercetării, Proiectul pentru Învățământul Rural, 2005, pag. 103) 

Evaluarea inițială se realizează prin examinări orale, dar, mai ales, prin probe scrise. Aceste probe 
materializează un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată îndeplinesc o funcție predictivă, indicând 
condițiile în care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. 

Funcția predictivă (prognostică) a acestei evaluări se definește prin aceea că datele obținute servesc 
la elaborarea activității următoare în trei aspecte: 

- procedeul corespunzător de predare-învățare a noului conținut; 
- hotărârea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întregul colectiv de elevi; 
- alegerea unor măsuri de spijinire și recuperare doar a unor elevi. 
Valoarea diagnostică a evaluării inițiale se manifestă atât din perspectiva elevilor, cât și a cadrului 

didactic care va lucra cu aceștia. 
În ceea ce îi privește pe elevi, evaluarea inițială: 
• înregistrează achizițiile existente la momentul T0 (zero); 



 

 

• descoperă eventualele decalaje dintre aceștia; 
• relevă/evidențiază/scoate în evidență capacitățile și abilitățile de învățare ale elevilor. 
În ceea ce îi privește pe profesori, evaluarea inițială: 
• depistează cauzele (factorii) care explică starea de fapt respectivă; 
• indică și clarifică nevoile de dezvoltare ale elevilor; 
• îi sprijină să-și înmulțească mijloacele de activare a dezvoltării optimale a elevilor; 
• pune ,,în evidență caracteristicile diferențiale ale elevilor și posibilitățile de a acționa în direcția 

atingerii obiectivelor. (Ioan Cerghit, I. T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, E. D. P., București, 2000) 
În concluzie, evaluarea inițială este parte activă a actului evaluativ din procesul didactic, aflându-se 

în complementaritate cu celelalte două strategii de evaluare (formativă și sumativă), îmbinarea acestora 
ducând la ,,realizarea unui proces de evaluare în forme și cu funcții multiple, perfect integrat activității 
didactice.” (I. T. Radu, Curs de pedagogie, 1988) 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. GROSEANU -LUNGU GINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU ALEXANDRIA 

 
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 reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la 
optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un 
proces de autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la 
un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse.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. 

 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. 
  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; 
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
  



 

 

 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. 
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ANALIZA TESTELOR INIȚIALE LA MATEMATICĂ – CLASA A V-A 
 

PROF. GROSU DANIELA, 
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS TIMIȘOARA 

 
Continuarea instruirii unui elev presupune cunoaşterea exactă a nivelului de pregătire al elevului, 

până în acel moment. Din acest motiv, este necesară examinarea stării inițiale a pregătirii celor care învață 
şi a capacității lor de învățare. 

 De aceea eu consider că evaluarea inițială se realizează atunci când un profesor preia pentru prima 
dată un colectiv de elevi (la începutul unei perioade de instruire: semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ 
sau la începutul unui program de instruire), cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Evaluarea 
iniţială este necesară în proiectarea activităţii viitoare şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie care 
se impun.  

Predând matematică la clasa V-a, am hotărât să proiectez testul inițial urmând următorii paşi: 
 - cunoaşterea competențelor cuprinse în programa disciplinei studiate de către elev în anul anterior; 
 - elaborarea, aplicarea şi examinarea detaliată a rezultatelor testului predictiv elaborat;  
 - stabilirea programelor compensatorii. 
 În elaborarea testului predictiv am ținut seama şi de ceea ce urmează să învețe elevul, de 

competențele cuprinse în programa de matematică ce urmează a fi studiată. 
 Itemii din structura testului predictiv vor verifica atingerea sau nu, de către fiecare elev, a 

competențelor la un nivel de performanță suficient pentru ca elevul să poată continua adecvat instruirea, în 
ritmul impus de parcurgerea programei disciplinei. 

Probele scrise presupun tratarea în scris a sarcinilor de lucru de către elevi.  
Principalele avantaje oferite de utilizarea probelor scrise sunt: asigurarea unei mai mari obiectivităţi 

(uniformitatea itemilor din punct de vedere al conţinutului, al gradului de dificultate; rezultatele sunt 
raportate la criterii unice de evaluare), verificarea tuturor elevilor în acelaşi interval de timp, se reduc stările 
emoţionale, tensionate ale elevilor (în special ale celor timizi).  

Limitele utilizării probelor scrise sunt: oferă un feed-back mai slab, imposibilitatea orientării elevilor 
prin întrebări ajutătoare, există posibilitatea ca elevii să aleagă răspunsul corect la întâmplare (în cazul 
itemilor cu alegere duală sau multiplă) 

Clasa a V-a la care predau cuprinde un număr de 7 elevi din care 5 nevăzători. Dintre aceștia, 2 nu 
stăpânesc bine scris- cititul în alfabetul Braille și de aceea pentru ei, testul inițial a fost dat ca probă orală, 
respectând itemii din testul scris. 

 Prin intermediul acestui test iniţial au fost avute în vedere următoarele competenţe specifice:  
C1. Identificarea, în contexte variate, a unor corespondenţe simple după reguli date 
C2. Recunoasterea unor figuri geometrice 
C3. Utilizarea numerelor fracţionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului 
C4. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere natural 
C5. Analizarea, pe baza unui plan simplu de idei, a demersului parcurs în rezolvarea unei ecuaţii sau 

a unei probleme 
C6. Interpretarea semnificaţiei operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă.  
 Și următoarele conţinuturi: 
o Scriere în forme echivalente a unor numere naturale; 
o Introducerea intuitivă ( prin desene: decupare , haşurare , colorare ) a noţiunii de fracţie , figuri 

geometrice; 
o Operații cu numere naturale , urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi folosirea corectă 

a parantezelor; 
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte: 
În raport de competenţele vizate s-a constat existenţa unei ponderi reduse a răspunsurilor corecte în 

cazul competenţei C5.  
Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la competenţele ce aveau în vedere 

identificarea, în contexte variate, a unor corespondenţe simple după reguli date. (C1.) 



 

 

 Cele mai multe răspunsuri corecte s-au obţinut la itemii care corespund competenţei C1 si C2 şi care 
s-au axat pe conţinuturile referitoare la :  

1.Scriere în forme echivalente a unor numere naturale  
2. Operaţii cu numere naturale. 
 Cele mai multe răspunsuri gresite s-au obţinut la itemii care s-au axat pe conţinuturile referitoare la 

C4 și C6  
 S-a constat că elevii nu cunosc suficient : 
- să respecte ordinea efecuarii operațiilor într-un exercițiu ; 
- noțiunea de fracție; 
- algoritmul rezolvării împărțirii 
- rezolvarea unor probleme prin metode aritmetice 
Aspecte pozitive: 
- Majoritatea elevilor stiu sa faca adunari, scaderi, si inmultiri cu numere naturale 
Aspecte negative: 
- elevii nu sunt familiarizați cu forma testului, cu modul de completare a răspunsurilor; 
Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării: 
- alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni; 
- fișele de lucru și tema să fie date diferențiat elevilor în funcție de nivelul de cunoștinte 
- tema se va discuta în clasă și se vor rezolva exercițiile dificil de rezolvat 
- realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului 
- testarea oral/scrisă a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în catalog) 
- realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul) 
- familiarizarea elevilor clasei cu teste concepute pe itemi; 
- realizarea de cat mai multe teste, fișe de lucru care să fie bazate pe itemi; 
- lucrul la clasă pe grupe 
- predarea şi explicarea noţiunilor care la evaluare au fost însuşite în proporţie de sub 50 % 
- meditaţii şi consultaţii în vederea recuperării materiei, în afara programului clasei; 
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EVALUAREA ȘCOLARĂ ȘI EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. DISCIPLINE ECONOMICE GRUIA FLORENTINA 
COLEGIUL ECONOMIC "GEORGE BARIȚIU" SIBIU 

 
Evaluarea procesului de învățământ reprezintă o acțiune managerială care solicită raportarea 

rezultatelor obținute într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului rspectiv, în 
vederea luării unei decizii optime. 

Conceptul pedagogic de evaluare definește o acțiune complexă bazată pe operații de: măsurare 
/control cantitativ, apreciere /calitativă, decizie /comunicată în termeni de îndrumare metodologică 
orientativă cu scop de ameliorare continuă a activității, proiectată la nivel de sistem și de proces.4 

Structura acţiunii de evaluare didactică include trei operaţii care sunt prezentate în Fig. Nr. 1. Etapele 
evaluării didactice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 1. Etapele evaluării didactice 
 

Tipurile de evaluare pedagogică reflectă modalitatea specifică de integrare a operațiilor de 
măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică/educativă: 

 a) Evaluarea inițială angajează operațiile de măsurare-apreciere-decizie, la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi. Acest tip de evaluare 
îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. Testele elaborate în acest scop sunt denumite teste 
predictive. 

 b) Evaluarea sumativă angajează operațiile de măsurare-apreciere-decizie în timpul sau la sfârsitul 
unei activități didactice/educative în vederea cunoașterii nivelului competențelor dobândite după 
parcurgerea anumitor perioade sau secvențe de instruire, conform obiectivelor programelor școlare. 
Evaluarea didactică sumativă întreține o motivare externă a învățării pentru notele sau calificativele 
obținute prin evaluări orale sau scrise, realizate la intervale relativ mari de timp, fără posibilități de 
intervenție pedagogică imediată. 

 c) Evaluarea permanentă/continuă angajează operațiile de măsurare - apreciere - decizie pe tot 
parcursul activității de instruire. Ea stimulează participarea întregului colectiv al clasei prin proiectarea 
unor sarcini de învățare diferențiate, evaluabile imediat, în vederea adoptării unor măsuri corective, 
ameliorative sau de ajustare adecvate situației constatate. 

Metodele de evaluare practicate în învățământul preuniversitar îmbracă forme foarte variate. Acest 
subiect este vast, de aceea voi reda mai jos o schemă care prezintă principalele metode de evaluare utilizate 
de cadrele didactice. 

 
4 Ioan Bontaș, Tratat de pedagogie, Editura BIC ALL București, 2007. 

Măsurarea - aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acţiunii 
instructiv- educative şi a obţine date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea 
măsurii este condiţionată de calitatea instrumentelor de măsură folosite şi de modul 

cum sunt acestea aplicate. 

Aprecierea - evaluarea propriu-zisă constituie procesul de judecată de 
valoare a rezultatelor constatate, prin compararea acestora cu scopurile 

urmărite. Ea presupune şi semnificaţia unui rezultat observabil sau măsurabil 
într-un cadru de referinţă. 

Decizia - operaţia de evaluare care asigură prelungirea 
aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, hotărâre, 
recomandare,etc. cu valoare de prognoză pedagogică. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr.2. Metode de evaluare 
 

Evaluarea poate influența învățarea deoarece poate furniza motivația pentru învățare și poate aprecia 
eficacitatea învățării. 

 În ceea ce privește importanța evaluării inițiale, putem aprecia că oferă un punct de plecare. 
Evaluarea inițială poate stabili nivelul de cunoștințe, nivelul de pregătire al elevilor în domeniul respectiv, 
dar și nivelul dezvoltării anumitor competențe și abilități, care reprezintă premise pentru atingerea 
obiectivelor procesului instructiv-educativ. 

Pe baza rezultatelor evaluării inițiale, profesorul își poate planifica demersul didactic, poate lua în 
calcul ore de pregătire suplimentară pentru acoperirea lacunelor, dar și pentru copii cu nivel de pregătire 
mai înalt. 

Evaluarea inițială își poate atinge scopul atunci când atât elevii cât și profesorii înțeleg rolul ei și 
reușesc să colaboreze nu doar pentru că așa se face, ci pentru că este necesar și își doresc un demers didactic 
eficient. 
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Metodele  de evaluare în învățământul 
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EVALUĂRI 

OBSERVAREA 
 

REFERATE 

PROIECTE 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE  
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GUG MARIA-CLAUDIA 
 GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA 

 STRUCTURA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14 
 
„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 didactică 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. Scopul evaluării nu este de 
a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul instructiv-educativ. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei. 
Ea urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la 
un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

 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. Ea constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic viitor şi o condiţie a reuşitei acestuia. Astfel, evaluarea 
inițială reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv-educativ din grădiniță, fără de care nu am 
putea constata progresele copilului sau ale grupei în ansamblu. Evaluarea 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 dintre ei. 
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 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”.  

În grădiniță, evaluarea inițială se face pe cele cinci domenii de dezvoltare: dezvoltare fizică, a sănătății 
și igienei personale, dezvoltare socio-emoțională, capacități și attitudini față de învățare, dezvoltarea 
limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii. Aceasta 
se realizează prin aplicarea de probe orale, scrise sau practice, atât în activitățile de grup, cât și în cele 
individuale sau frontale. Pe lângă funcțiile de măsurare, diagnosticare și prognozare, un rol important îl are 
stabilirea demersului didactic viitor. 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 eventualele programe de recuperare. Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt 
parcurse următoarele etape: stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective, formularea 
itemilor, stabilirea punctajului pentru fiecare item, a unei scări de apreciere și centralizarea rezultatelor în 
grafic. ,,Este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 
favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002) și 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 aspecte: 
tratarea diferențiată a copiilor; selectarea riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea metodeîor și 
procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale; îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individuală și pe grupe). 

În concluzie, evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire și identifică 
nivelul achiziţiilor preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării 
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 
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EVALUAREA INITIALĂ 
 

PROF. GUGA LIVIA, G.P. N. NR. 1 LUGOJ 
 
 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.  
 
 ,,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) 

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. 

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 . 

Activitatea instructiv-educativa din gradinita presupune forme diverse de evaluare.Dupa modul de 
integrare a actului evaluativ in desfasurarea procesului de invatamant si dupa nivelul la care se realizeaza, 
distingem mai multe forme sau tipuri de evaluare: evaluare initiala(predictivã), evaluare continua 
(formativa) si evaluare cumulativa (sumativa). 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 preșcolarului.. 

 Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul anului scolar, la integrarea copilului in grupa sau la 
inceputul unui program de instruire. Ea realizeaza in primul rand functia de constatare, permitand 
cunoasterea nivelului de dezvoltare cognitiva, interese, cunostinte anterioare, deprinderi intelectuale dar, si 
functia de predictie, sugerand strategii adecvate, care sa permita copilului obtinerea performantei. 

 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.Copilul este o fiintã activã, cu o lume proprie.Pentru a-l putea influenta 
optim,educatoarea are menirea sã redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale 
individualitãtii sale. Evaluarea 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” 

 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 au ales metode si tehnici de evaluare potrivite si le-au adaptat nivelului individual de 
virsta ale copilului. Apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor e 
evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor la mulţumirea 
sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 
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EVALUAREA , COMPONENTĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV – 
EDUCATIV 

 
PROF. GUGIU VIORICA 

GRĂDINIŢA NR.35, SECTOR 5, BUCUREŞTI 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.În mod curent prin evaluare în 
învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces de învăţământ care asigură 
evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora la un 
moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare. 

Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului de predare – 
învăţare, raportată la îndeplinirea funcţiilor ei, la cerinţele economice şi culturale ale societăţii 
contemporane.  

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire. Ea permite să se prevadă 
şansele de succes ale programului. Profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor 
în scopul optimizării nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi 
abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această strategie îşi propune să identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv 
al elevilor ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă”. Datele 
obţinute prin evaluările iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai adecvat de 
predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată.  

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă deoarece poate fi 
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. 

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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
PARTE IMPORTANTĂ A PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

 
GULER ALINA MARIA 

 
Evaluarea, în sensul larg al înţelesului cuvântului, este un proces amplu care vizează atingerea 

anumitor parametri cantitativi şi/sau calitativi ceruţi/impuşi de o anumită entitate (persoană, instituţie) sau 
de o anumită situaţie. Evaluarea există în toate domeniile de activitate ale societăţii omeneşti. Ca fiinţe care 
posedă discernământ suntem nevoiţi să facem evaluări ale unor situaţii/evenimente din viaţa de zi cu zi, 
fără să ne dăm seama că de fapt efectuăm un act psihopedagogic complex, pe baza căruia luăm decizii care 
ne afecteaza viaţa cotidiană, atăt nouă cât şi celor cu care venim în contact.  

Din punct de vedere al didacticii, evaluarea reprezintă un „act psihopedagogic complex de stabilire a 
relevanţei şi a valorii unor prestaţii, performanţe, comportamente, procese, etc., prin raportarea acestora la 
un sistem de indicatori de performanţă, respectiv criterii şi standarde prestabilite.” (Muşata Bocoş, Dana 
Jucan, 2007).  

Didactica modernă consideră evaluarea ca fiind „o activitate complexă, etapizată, desfăşurată în timp, 
cu caracter dinamic şi flexibil, orientată de scopuri şi obiective bine definite” (Muşata Bocoş, Dana Jucan, 
2007) 

Scopul fundamental al evaluarii şcolare este acela de a oferi cadrului didactic şi şcolii pe de o parte, 
elevilor şi părinţilor pe de altă parte, un feed-back despre eficienţa actului de predare învăţare, astfel încăt 
toţi actorii implicaţi în procesul educaţional să poată lua măsurile care se impun pentru eficientizarea 
demersului didactic sub toate aspectele sale. 

 Tipuri de evaluare 
După momentul aplicării 
Evaluarea iniţială urmăreşte cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor.  
Evaluarea curentă (continuă) „are ca obiectiv cunoaşterea pregătirii zilnice, sitematice şi continue 

a elevilor şi oferă posibilitatea intervenţiei imediate a profesorului” (Dulamă M. E., 1996) pentru reglarea 
eventualelor neconcordanţe între espectanţele proprii/curiculare şi nivelul de instruire la care au ajuns 
eleviise 

Evaluarea periodică „are ca obiectiv principal verificaarea gradului de restructurare, de cunoaştere 
a unor pachete mari de informaţii (capitole sau părţi din capitole)”. (Ilinca N. 2008) 

Evaluarea finală (sumativă, cumulativă) se face la sfârşitul unui capitol, semestu, an şcolar sau 
ciclu de învăţământ şi are ca scop verificarea întregii materii studiate în intervalul respectiv de timp. 

Evaluarea inițială se aplică la început de an școlar și are cel puțin două scopuri: în primul rând, de 
a verifica cunoștințele elevilor la început de an de studiu, pentru a observa nivelul clasei din punct de vedere 
al disciplinei de predare și în al doilea rând pentru a obișnui elevii cu tipul de teste și tipul de itemi ce sunt 
cuprinși în acestea, precum și cu exigențele profesorului față de disciplina predată. 

Pentru o cât mai bună evaluare a elevilor, testele trebuie să cuprindă mai multe tipuri de itemi atât 
obiectivi cât și semiobiectivi și evident într-o mică măsură trebuie să se regăsească și itemi subiectivi unde 
să apară situațiile problemă. 

Pe lângă evaluarea scrisă, prin intermediul unui test e important să se realizeze și o evaluare orală, 
care să se realizeze frontal și aceasta să fie utilizată prima, deci înaintea celei scrise pentru a putea funcționa 
ca și recapitulare pentru viitorul test. 

Exemplu de itemi obiectivi,care s-ar putea regăsi intr-un test la istorie: Încercuiți varianta corectă din 
următoarele afirmații:  

 Primul rege al Daciei a fost: a) Decebal b) Burebista c) Deceneu 
Exemplu de itemi semiobiectivi: Realizați corespondența între următoarele dauă coloane: 
A 1 Petiția Națională B a) Moldova 
 2 Petiția Proclamație b) Țara Românească 
 3 Proclamația de la Izlaz c) Transilvania 
Exemplu de itemi subiectivi: Prezentați contribuția adusă de românii transilvăneni la formarea țărilor 

române extracarpatice Țara Românească, respectiv Moldova. 



 

 

Evaluarea inițială este astfel o etapă importantă a procesului educațional, care nu ar trebui să lipsească 
din planificarea nici unui profesor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. INV. PRIMAR GABOR ADINA 
 
Misiunea cadrului didactic este aceea de a pregăti preșcolarul sau școlarul, depinde de ciclul de 

școlarizare pentru viitor, pentru a fi capabil să învețe singur, să se autoeduce, să se autoealueze pe tot 
parcursul vieții sale. Din această misiune face parte și procesul de evaluare. Importanța activității de 
evaluare devine din ce în ce mai accentuată și recunoscută în legtură cu reforma educațională întreprinsă în 
momentul de față. O evaluare reală, eficientă îl poate ajuta pe cadrul didactic să aprecieze gradul în care au 
fost atise obiectivele procesului de învățământ, precum și progresul și dificultățile lui.  

„ Evaluarea este operația care vizează determinarea de o manieră sistematică și obiectivă a impactului, 
eficienței și pertinenței activităților în relație cu obiectivele lor,pe de o parte în vederea ameliorării 
activităților în curs și, pe de altă parte, în vederea planificării, programării și luării deciziilor viitoare”(-V. 
Blândul 2007).  

Evaluarea inițială este o formă de evaluare, alături de evaluarea continuă și de evauarea finală. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unei situații de instruire în scopul furnizării cadrului didactic a 
unor informții referitoare la nivelul de pregătire al elevilor, identificării unor lacune existente în pregătirea 
acestora.  

Prin aplicarea probelor de evaluare inițială se vor căuta răspunsuri la câteva întrebări cum ar fi:  
• Au elevii bagajul de cunoștințe anterioare învățării care urmează? Dacă da, în ce măsură pot ei opera 

cu aceste cunoștințe pe care le au? 
• Cât poate să învețe fiecare elev?-capacitatea de învățare 
• Cât este de deschis fiecare elev să învețe maeria respectivă, disciplina ce urmează a fi predată?-

motivația pentru învățare. 
Evaluarea inițială se realizează ori de câte ori cadrul didactic preia pentru pirma dată un colectiv nou, 

la începutul fiecărui an școlar, se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), având rolul 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 iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele. Testul reprezintă cel mai potrivit instrument de realizare alacesti tip de 
evaluare, deoarece prin aplicarea de teste se pot evalua mai mulți subiecți într-un timp relative scurt. Itemii 
testelor vor fi formulați de către cadrul didactic abia după consultarea programei școlare a clasei anterioare 
pentru a ști c ear trebui să știe elevii . Itemii ar trebui astfel formulați încât răspunsurile elevilor să îl edifice 
pe profesor dacă aceștia stăpânesc sau nu acele cunoștințe sau deprinderi strict necesare continuării 
procesului educativ. După aplicarea si corectarea testelor profesorul poate observa lacunele și greșelile 
tipice stabilind o primă grupare a elevilor care îl va ajuta în munca diferențiată și individualizată de la clasă. 

Aceste probe de evaluare inițială au o funcție predictivă, indicând condițiile în care elevii vor putea 
asimila conținuturile noului program de instruire oferind astfel cadrului didactic informații pentru adecvarea 
strategiei de predare la nivelul clasei, realizarea unui program de recuperare cu înteaga clasă sau doar cu 
unii elevi.  

Aducându-se la cunoștință elevilor că notele sau calificativele obținute la evaluarea inițială nu sunt 
trecute în catalog, elevii se vor putea concentra, iși vor indrepta atenția spre rezolvarea itemilor si nu se vor 
gândi neaparat la obținerea unor note sau calificatie mari, fară a considera că sunt supuși neaparat unei 
evaluări ci mai degrabă este un exercițiu, o simplă fișă de lucru.  

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. 

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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EVALUAREA INIȚIALĂ PARTE INTEGRANTĂ A CURRICULUMULUI 
CENTRAT PE COMPEȚENȚE 

 
GABOR ANGELA 

 
 Evaluarea școlară trebuie privită ca parte integrantă a curriculumului ,în condițiile curriculumului 

centrat pe compețențe, menit să răspundă cerințelor actuale ale vieții sociale și profesionale în care demersul 
didactic este orientat pe achizițiile concrete ale elevilor,evaluarea necesită implementarea unor instrumente 
care să evidențieze rezultatele elevilor în termeni de competenţe. Evaluarea initială 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 initială este necesară la începutul unui an școlar,la începutul unui semestru, așa cum 
remarcă I. T.Radu : ,,La începutul lecției, evaluarea initială 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 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 .În felul acesta pot fi 
identificate: 

 - lacunele ,golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
 - resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

învățare momentane și de perspectivă; 
- conceptele principale ,pe care elevul le stăpânește , cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile 

noi și fondul de reprezentări, care să favorizeze înțelegerea acestora ; 
- posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev, tinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitățile necesare pentru însușirea cunoșțințelor în plan teoretic și aplicarea lor ; 
- deficiețele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare 
 Funcția prognostică sugerează profesorului 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 învătator. Învățătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea ,realizarea și dezvoltarea corectă a: 

- obiectivelor programului următor (viitoarea lecție,capitol ); 
- conținuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învătare-evaluare; 
- 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 

si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluarile 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 pană la final numai dacă 
resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 
Evaluarea rezultatelor elevilor efectuată de către cadrul didactic constituie o activitate deosebit de complexă 
cu impact profund la nivelul beneficiarilor, atât din punct de vedere pedagogic, cât și din perspectiva 
psihologică și socio-morală. Învățătorii și profesorii implicați în procesul de evaluare a elevilor sunt obligați 
să respecte anumite norme etice și de comportament, care vizează obligații şi responsabilități profesionale 
și morale privind satisfacerea necesităților și intereselor copiilor, fără ca prin activitatea lor să le aducă 
prejudicii de natură fizică, psihică sau morală și fără să le lezeze demnitatea. Este nevoie de o atitudine 



 

 

corectă pentru a transforma evaluarea într-o adevărată artă. Succesul descoperit în urma evaluării generează 
trăiri afective pozitive. Cu toate acestea, formarea unei culturi evaluative este unul dintre obiectivele mai 
puțin vizate sau realizate ale școlii. 

 
¹I.T.Radu ,'Evaluarea in procesul didactic' ,Editura Didactica si Pedagogica ,Bucuresti , 2000, 

pag 89 
²idem, pag 92 

 
 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE-METODE SI STRATEGII 
 

PROF. GALATIANU GABRIELA 
COLEGIUL ”AUREL VIJOLI” FAGARAS 

 
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: 

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 diagnostic (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 ce relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

 • evaluare predictiva 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: 
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 temporalăla care împarte evaluarea în :evaluare iniţială, evaluare continua şi evaluare finală. 
3. sistemul de referință pentru emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluare 

criterială (bazată pe obiective) și evaluare normative (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. 

Evaluarea iniţială sau predictiva 
Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unei activităţi de instruire (de regulă,la 

începutul anului școlar) și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor. Acestă evaluare este 
„impusă de necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a 
nevoilor de învăţare, precum şi creearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.” 
Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare , oferind posibilitatea 
cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce vor fi adoptate 
în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. De exemplu,evaluarea inițială se dovedește a fi 
foarte utilă la începutul clasei a V-a, 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 peacesta 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 recunoașterea 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 
diagnostica pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele deficiențe în pregătirea elevilor și 
dificultățile de învățare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică ce, sugerează profesorului condiţiile 
probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind 
de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului viitor, demersurile didactice considerate 
adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare.” Consider că pentru a 
realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei școlare, nu numai a clasei 
la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi proba de evaluare inițială la 
începutul clasei a V-a, profesorul va parcurge programa pentru clasa a IV-a, urmărind cu mare atenție 
capacitățile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment (de exemplu: capacitatea de a selecta informații 
dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei, sentimente; capacitatea de a 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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI PENTRU REALIZAREA EVALUARII 
 

GĂLBEAZĂ ALIS ELENA 
COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI”, BACĂU 

 
 De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către profesor, s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului 
școlar și a pregătiri personalului didactic . Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a 
procesului de învăţământ alături de predare şi mai ales evaluarea inițială. 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.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 

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).  

 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 pot afla la ce nivel sunt elevii şi dacă 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. Evaluările 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. 

Probele scrise sunt cele mai des intalnite ca teste inițiale deoarece prezintă niște avantaje de 
necontestat,iar acestea constau în: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.Există bineințeles și limite ,precum decalajul temporal 
între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și completării unor lacune,dar pentru 
verificarea initiala sunt cele mai utile. 

 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 dublă 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 mare avantaj pentru mine. 



 

 

 O altă metodă de evaluare scrisă este eseul,care a fost preluat din literatură și cuprinde două tipuri: 
eseu liber și eseul structurat. Eseul liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă 
dată, fără a ține cont de o anumită structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, 
elevul trebuie să se supună unei anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine 
conținutul. La limba engleză, 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. 

 In concluzie ,evaluarea este un moment în cadrul învăţării, dar la fel de important ca şi predarea, de 
aceea ea trebuie aplicată asupra elevilor de-a lungul întregului an școlar . 



 

 

INOVAŢII ÎN PRACTICILE DE EVALUARE.UTILIZAREA EVALUĂRII 
PENTRU DEZVOLTAREA ŞCOLII 

 
PROF. ITINERANT ECATERINA GALOIU 

CSEI,,ELENA DOAMNA”FOCŞANI 
 
 Intr-o societate într-o continuă schimbare, avem nevoie de cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea 

competenţelor specifice secolului XXI, atât ca cetăţeni, profesori, cât şi ca elevi ai şcolilor secolului XXI. 
După experienţa mea de dezvoltare profesională pe tema evaluării, consider că este important să încorporăm 
competenţele pentru secolul XXI, să evaluăm aceste competenţe, să folosim evaluarea pe tot parcursul 
proiectelor şi să-i determinăm pe elevi să fie participanţi activi la evaluare şi propria învăţare. Profesorul 
de la clasă trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de 
particularităţile clasei de elevi. 

 Scopul evaluării este de a înţelege cum învaţă elevii şi de a-i ajuta să-şi dezvolte competenţe pentru 
secolul XXI.  

 Posibile scenarii de evaluare a competenţelor: 
1. evaluarea colaborării- profesorii dicută cu elevii despre apariţia unei probleme în colaborare şi 

găsesc solutia elevii să scrie zilnic întru-un jurnal despre cum lucrează grupul pentru a deveni mai conştienţi 
despre cum lucrează unii cu ceilalţi, 

2. evaluarea creativităţii - introducerea unei grile de evaluare criterială a creativităţii , iar profesorul 
discută cu elevii despre trăsăturile referitoare la creativitate ale grilelor, 

3. evaluarea rezolvării de probleme – profesorii pot recomanda jurnale de învăţare pentru 
documentarea din cadrul proiectului şi liste de verificare prin care identifică procesul de rezolvare de 
probleme, în acest fel elevii pot urmări procesul, iar profesorii pot să verifice mai uşor, 

4. evalurea autonomiei - profesorii pot observa grupul şi luarea de notiţe,verificarea planului de 
proiect şi oferirea de feedback, folosirea întrebărilor despre conţinut. 

 Elevii care merg la şcolile unde se promovează o educaţie pentru secolul XXI, sunt elevi care îşi 
dezvoltă abilităţi necesare pentru a avea succes . 

 Ei îşi dezvoltă următoarele competenţe: 
1. Colaboratori- elevii se organizează în grupuri mici, îşi asumă diferite roluri în cadrul proiectelor 

tematice, îşi concentrează atenţia pe diferite sarcini de învăţare, înregistrează observaţii, colectează date, 
compară datele cu alţi elevi dintr-o şcoală parteneră proiectului printr- un site wiki,de exemplu, transmit 
date coordonatorului; 

2. Gânditori creativi – elevii gândesc şi stabilesc obiective şi priorităţi pentru proiecte, proiectează 
produse folosind tehnologia(de ex. o aplicaţie 3D de modelare), 

3. Utilizatori şi producători de informaţii - elevii caută informaţii pentru a găsi sursele primare, 
desfăşoară investigaţii, evaluează acurateaţea surselor, învaţă să distingă faptele de opinii, 

4. Specialişti în tehnologie- elevii folosesc foto digitale, încarcă site-uri de foto, fac sondaje online 
pentru a primi fedback public, 

5. Elevi autonomi – elevii contribuie pe parcursul unei unităţi de învăţare la completarea unui blog 
şi citesc jurnale de răspuns; folosesc planul de acţiune pentru gestionarea şi planificarea proiectului, 
folosesc liste de verificare pentru a respecta termenele şi activităţile planificate. 

 Trecerea la noi practici de evaluare trebuie să fie graduală. 
Exemple de practici de evaluare:  
- Metoda proiectelor -includerea proiectelor în actvitatea didactică în care elevii lucrează în grupuri, 

ţin jurnale ale învăţării, creează produse finale ( ex. prezentările), unde explică conceptele însuşite; 
-  oferirea de feedback pe tot parcursul proiectelor şi nu doar la sfârşit, fac ca elevii să poată avea 

rezultate mai bune; 
- Introducem şi alte metode precum, conferinţe, note, reflecţii şi jurnale, dar şi instrumente cum ar fi: 

grilele criteriale şi listele de verificare, alături de întrebări şi teste pentru evaluarea competenţelor elevilor; 
- evaluarea se face de către profesor şi elevi care se autoevaluaează şi îşi evaluează colegii folosind o 

varietate de metode şi instrumente pentru a încuraja implicarea şi conştientizarea propriului succes de 
învăţare; 



 

 

 Evaluarea formativă şi sumativă sunt parte integrantă a orelor în şcolile secolului XXI. Concentrarea 
pe procesele de evaluare formativă este un prim pas pentru integrarea evaluarii competenţelor secolului 
XXI.  

 Evaluarea formativă este evaluarea care are loc înaintea şi pe parcursul unei unităţi de învăţare. Se 
foloseşte pentru a măsura nevoile elevilor, a încuraja autonomia şi colaborarea, a monitoriza progresele, a 
verifica şi a demonstra înţelegerea. Evaluarea formativă face parte din învăţare şi poate fi încorporată în 
activităţile de la clasă. Aceasta cuprinde: observarea elevilor, activitatea în care elevii îşi prezintă unii altora 
lucrările, sau verificarea lucrărilor lor pe parcurs. Evaluarea formativă se face atât de profesor cât şi de 
elevi, pentru ei înşişi sau colegi. 

Exemplu de Plan de evaluare şi metode de evaluare formativă. 
- urmăresc ce învaţă elevii- folosesc jurnale de observaţie, blog, planific conferinţe;  
- verific dacă elevii înţeleg conceptele- folosesc ghiduri de planificare a conceptelor pentru 

monitorizarea progreselor şi ca instrument de autoevaluare ; 
- îi ajut să fie mai independenţi, îndrumare - scrierea în jurnale; 
- aflu care sunt abilităţile de investigaţie - prin observare, consultarea notiţelor; 
- asigur feedback - verific jurnalele, planific conferinţe, reflecţii; 
- îi ajut să creeze un proiect de calitate - elevii pot folosi grila de evaluare criterială înainte şi în cursul 

activităţilor proiectului; folosesc o grilă de evaluare a creativităţii;  
- seminar despre evaluare cu părinţii şi elevii - informaţii depre grilele de evaluare criterială, despre 

grile de evaluare pe blog, pentru a informa părinţii ce fac copiii în activităţile proiectului; 
- trimit email cu ce face bine copilul la şcoală; 
- copiii sunt încurajaţi să se uite la ce fac colegii şi să ofere feedback; 
- comunicarea punctajelor din grila de notare;  
- folosirea datelor din evaluări pentru note. 
 Evalurea sumativă este evaluarea care este folosită la sfârşitul unei activităţi de învăţare, unei unităţi 

de învăţare sau unui proiect şi care poate fi un test, o lucrare finală, un produs sau o reprezentaţie. Produsele 
şi reprezentaţiile sunt lucruri antrenante şi autentice pentru elevi pentru a-şi demonstra cunoştinţele. 
Produsele sunt lucruri create de elevi, ca rapoarte, modele scrisoare către redacţie, recenzie de carte sau 
film, relatare, colaj, pictură, jurnal foto, prezentare de imagini, carte digitală, etc. 

 Reprezentaţiile sunt făcute de elevi ca prezentările şi punerile în scenă, dans, piesă, satiră, studiu de 
personaj, joc de roluri, procese în laboratorul de ştiinţe, abilităţi sportive, formarea sau îndrumarea elevilor 
mai mici, dezbatere. 

 Consider că evaluarea într-o clasă a secolului XXI, dintr-o şcoală incluzivă, înseamnă o înţelegere 
mai profundă a competenţelor, aplicarea lucrurilor învăţate şi demonstrarea stăpânirii unei competenţe, iar 
ca profesori să avem abordări ale evaluărilor pentru ca elevii să-şi îmbunătăţească rezultatele pe care să ne 
fundamentăm predarea şi învăţarea.  

 
Bibliografie: 
1. Manolescu, M. Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente. Bucureşti: Editura Meteor., 2006; 
2. I.T.Radu, Evaluarea în procesul didactic. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004; 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: GANAITE MIRELA 
GRĂDINIŢA PN. ,, GHIOCEL", MOINESTI 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE, GRUPA MARE 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

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

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  



 

 

- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
Bibliografie:  
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EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
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METODE ṢI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMȂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PREṢCOLAR: GANCI NICOLETA 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ NR.133, SECTOR 4, BUCUREṢTI 

NIVEL PREṢCOLAR/ GRUPA MICA 
 
 „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 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 in 
gradinita 

 - 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 se poate realiza prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce pot fi 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 se aplica pe parcursul primelor trei săptămâni ale anului şcolar, iar 
comportamentele urmărite se stabilesc pe domenii de dezvoltare. 

 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. 

 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. Educatorul trebuie să stăpânească toate 
metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de particularităţile grupei de copii. Utilizarea 
eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al 
gândirii , 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.  

 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. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GANEA ALINA- IOANA, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 “POMPILIU DAN” ZĂRNEŞTI 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Evaluarea reprezintă o “acţiune managerială proprie 
sistemelor socioumane, care solicită raportarea rezultatelor obţinute, într-o anumită activitate, la un 
ansamblu de criteria specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime.” (Sorin Cristea, Dicţionar 
de pedagogie, Editura Litera Educaţional, 2002) 

În teoria si practica educaţională se disting trei strategii de evaluare: evaluarea iniţială, evaluarea 
continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Strategia de evaluare iniţială este necesară „la 
începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi 
chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP, 2000) 

Evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pedagogica prioritar predictivă. In mod analogic, testele de 
cunoştinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului iniţial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. În contextul procesului de învăţământ, 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 de învăţământ etc. 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 ele elevilor. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 
de diagnosticare (evidențiaza 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. 

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. 

Este vorba despre 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 respectivă. 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. 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 propuşi. 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 şi, eventual, programe de recuperare. Metodele de evaluare, atât cele 
tradiţionale, cât şi cele moderne (portofoliul, proiectul, autoevaluarea şi interevaluarea) sunt folosite în mod 
eficient pentru a creşte impactul pozitiv al evaluării iniţiale. Atenţia este 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 şi explorarea 
soluţiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenţie itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului şi pentru ca aceasta să reflecte 
cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare.  

În concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea iniţială in contextul teoriei 
si metodologiei curriculumului. Evaluarea iniţială este indisociabilă construcţiei unui demers didactic 
riguros si eficace. Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite şi folosite 
pentru a face posibila derularea activităţii în condiţii de eficienţă. 
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REPERE DE PROIECTARE A TESTELOR DE EVALUARE INIȚIALĂ LA 
DISCIPLINA BIOLOGIE 

 
 PROFESOR GĂROVĂȚ MIHAELA 

 LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI NOVAC,ORAVIȚA 
 
Evaluarea predictivă este necesară pentru a stabili: 
*La ce nivel se află cunoștințele elevului până in acel moment 
*Ce atitudine are, la început, copilul față de ideea de a învăța 
*Care este direcția pe care ar trebui să o urmeze pregatirea elevului 
*Cum putem remedia o stare de fapt, aplicând un program de recuperare a noțiunilor fundamentale 

necesare învățării urmatoare 
În acest sens, la inceputul anului școlar, este necesar să se parcurgă urmatorii pași: 
1. Elaborarea unui plan de recapitulare  
2. Realizarea matricei de specificație 
3. Elaborarea testelor de evaluare inițială administrarea, corectarea și centralizarea 

rezultatelor pe clase  
4. Alcatuirea planului remedial 
1.Elaborarea unui plan de recapitulare 
Plan de recapitulare la disciplina……………., clasa…………… 
La sfarșitul anului școlar vor fi evaluate sumativ doar competențele anului școlar in curs. 
2. Realizarea matricei de specificați 
 Matricea de specificație este un instrument care ne ajuta să corelam elementele de conținut cu acele 

competențe ce corespund unor niveluri taxonomice. Este, de fapt, un tabel cu două intrari în care proiectăm 
și organizăm itemii într-un test docimologic (=test de cunostințe). De asemenea, prin această matrice 
stabilim numărul de itemi si punctajul corespunzător acestora și ținem seama de ierarhizarea nivelurilor 
taxonomice.  

3.Elaborarea testelor de evaluare inițiala 
Evaluarea se va realiza pe parcursul unei ore de curs și va avea o durata variabilă (15-45 

minute) iar punctajul acordat este de 90 de puncte. 
În alcătuirea itemilor se ține cont de competențele formate pe parcursul anului școlar trecut și de 

competențele care urmează a fi formate, în funcție de planul de recapitulare alcătuit de fiecare cadru 
didactic.. 

Structura testului predictiv: Testul predictiv va avea două părți: 
- partea I-cuprinde itemi de tip obiectiv și/sau de tip semiobiectiv – 40 puncte 
- partea a II-a-cuprinde itemi de tip semiobiectiv și/sau itemi de tip subiectiv- 50 puncte 
- oficiu-10 puncte 
Baremul: va fi detaliat pe itemi si subitemi. 
După aplicarea și corectarea testelor, rezultatele elevilor/clasă se vor consemna într-un Tabel 

centralizator. 
 Pentru fiecare elev se marchează cu X întrebările la care a răspuns corect (a rezolvat jumătate și mai 

mult de jumătate) și cu – itemii la care nu a dat un răspuns satisfăcător (nu a rezolvat deloc sau a rezolvat 
mai puțin de jumătate). Pentru maxima rigurozitate, se poate nota punctajul obținut. Totalurile pe rânduri 
indică performanțele elevilor, iar pe coloane semnifică nivelul performanței clasei în insușirea fiecărui 
conținut/nivel taxonomic. 

4. Alcătuirea planului remedial-orientativ. 
Planul remedial pe care îl va alcătui cadrul didactic va avea la bază tipul deficienței identificate în 

funcție de distribuția itemilor nerezolvați în matricea de specificație (valabil pentru toate tipurile de 
evaluare) și fișa psiho-pedagogică a elevului. 

Obiectivele pe termen lung ale educației remediale sunt: scăderea riscului eșecului școlar, 
prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea ratei succesului școlar ajutând elevii să dobândească nota de 
promovare. 
  



 

 

Etape în aplicarea planului remedial:  
Verificare (evaluarea inițială) 
Monitorizare pe parcurs  
Evaluare pe parcurs 
Evaluare finală 
 Activități posibile pentru focusarea intervenției remediale: recuperarea 

cunoștințelor/competențelor fundamentale, dezvoltarea unui limbaj știintific corespunzător, îmbunătațirea 
atenției, percepției, capacitații de a realiza corelații. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

GASPAR RENATA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4- MAGHITA 

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

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

 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât 
predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum 
învaţă 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. Evaluarea oferă date pentru 
perfecţionarea globală a procesului de învăţământ, privind pregătirea preşcolarilor, însuşirea cunoştinţelor 
teoretice, aplicarea acestora, priceperile şi deprinderile formate, dându-ne posibilitatea să reglăm din mers 
procesul instructiv-educativ, folosind metodele şi tehnicile cele mai eficiente pentru obţinerea unor 
rezultate bune de către toţi preşcolarii. Prin diversitatea metodelor şi tehnicilor de evaluare aplicate, ajutând 
preşcolarii să stabilească nivelul pregătirilor,să-şi dea seama de lipsurile şi cauzele care le-au generat. 

 Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalităţi de 
perspectiva, evaluarea este fragmentară, incompletă; procesul evaluării preşcolarilor este dificil şi permite 
prognoze pe termen scurt. Astfel ca, metodele tradiţionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin 
probe scrise şi evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, 
investigaţia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul şi proiectul. 

 Metoda de evaluare este calea aleasă de subiectul evaluator pentru a culege datele necesare 
procesului de evaluare. Metodele de evaluare sunt, de fapt, adaptări specifice, particularizări, ale metodelor 
didactice, fie ele clasice sau moderne. Desigur, alături de aceste metode didactice adaptate, evaluarea 
dispune şi de un set de metode specifice ca: testul, testul docimologic, chestionarul etc. 

 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. 

Din punct de vedere al metodelor şi procedeelor de verificare, al proceselor/instrumentelor de 
recoltare a informaţiei, se disting: 

• evaluare orală(realizată pe bază de probe orale);performanţa trebuie realizată prin comunicare orală 
(şi verificarea acestei capacităţi de exprimare orală este un scop); pedagogia utilizează termenul de 
„ascultare― pentru a desemna mai mult conduita examinatorului; acest tip de evaluare implică abilitatea 
dialogării (implicit a formulării întrebărilor şi „măsurării-aprecierii― răspunsurilor); indiferent că este 
iniţială, curentă sau finală, evaluarea orală este, inevitabil, mai saturată de subiectivism (acesta este aspectul 
care a generat criticile, chiar frecvente, la adresa ei); 

• evaluarea scrisă(realizată pe baza probelor scrise);indiferent cum se numesc „probele scrise― (şi 
sunt foarte numeroase; o tipologie este greu de realizat) ele permit celor care sunt evaluaţi să redacteze mai 
relaxat răspunsurile/soluţiile, să lucreze independent, în ritm propriu; evident că evaluarea depinde de 
calitatea probei (natura, conţinutul, amploarea, relevanţa în raport cu obiectivele didactice, timp de 
rezolvare alocat etc.); 

• evaluarea practică(realizată prin probe practice presupune verificarea unor capacităţi/abilităţi 
practice (nu neapărat psihomotorii); probele sunt foarte diversificate(în funcţie de natura disciplinei de 



 

 

învăţământ, de conţinuturile acesteia, de obiectivele didactice, de posibilităţile concrete tehnice/tehnologice 
de evaluare(elementele de logistică sunt esenţiale); 

• evaluarea mixtă/combinată(presupune utilizarea, în forme optime, a probelor orale şi scrise, orale şi 
practice, practice şi scrise sau a tuturor celor trei tipuri); este de regulă, evaluare sumativă sau iniţială. 

 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. 

 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.  
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
METODE, TEHNICI, STRATEGII 

 
PROF. GATEA SORIN 

COLEGIUL NAȚIONAL „DR. I. MEȘOTĂ”, BRAȘOV 
 
Avem nevoie de evaluarea inițială pentru a se identifica 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 astfel le folosim în elaborarea noului program 
din perspectiva adaptării acestuia la posibilitățile reale ele elevilor. 

Evaluarea inițială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie de diagnoză (pentru a determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional de a determina 
care sunt caracteristicile elevului înainte de elaborarea programului, de a-l clasifica și de a adapta individual 
nivelul de pornire al procesului educațional) cât şi de prognoză (pentru a prezice o performanță). 

 În cadrul disciplinelor socio-umane (domeniul în care predau) pe lângă aspectele legate de volumul 
și calitatea achizițiilor anterioare (cunoștințe, priceperi, deprinderi, scheme de acțiune etc.) ne interesează 
în mai mare măsură aspectele vizând nivelul de dezvoltare a dimensiunilor fundamentale ale personalității 
(aptitudini emoțional-afective, conduită morală și atitudini, temperament, creativitate etc) legat de 
diagnoză, iar legat de prognoză, informațiile obținute din evaluarea inițială conturează următoarele 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 recuperarea pentru întreaga clasă, când se constată 

rămâneri în urmă la invățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 
- adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
 Evaluarea inițială se poate face prin examinări orale, probe scrise și probe practice. Acestea sunt și 

numite metode tradiționale deoarece au fost consacrate în timp și sunt utilizate cel mai frecvent. 
 Avem și metode complementare care au intrat în practica școlară mai ales în ultimii ani care duc la 

un potențial formativ ridicat și o mai bună centrare pe elev a actului educativ: 
- observarea sistematica a activității și comportamentului elevilor cu trei modalități de colectare a 

informațiilor: fișa de evaluare, scara de clasificare și lista de control/verificare 
- investigația; 
- proiectul; 
- portofoliul; 
- autoevaluarea 
Dintre aceste metode nu toate se pretează pentru evaluarea inițială; ideal este să le combinăm pe cele 

care corespund cel mai bine specificului disciplinei noastre. La majoritatea disciplinelor se folosesc probe 
scrise (teste) datorită următoarelor avantaje: 

- asigură identitatea temei pentru toți elevii, precum și șanse egale pentru apreciere și posibilitatea 
comparării acestora; 

- oferă posibilitatea verificării unor capacitați de analiză, sinteză; 
- elaborarea unui răspuns mai cuprinzător pe care examinările orale nu-l permit decât parțial; 
Dacă dăm posibilitatea autoevaluării în cadrul testului avem și o valoare formativă.  
Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât și elevilor, o mare diversitate de 

modalităţi de testare a cunoștințelor în mod interactiv; este o evaluare obiectivă și se economisește timp dar 
nu este accesibilă multor unități de învățământ. 

Personal pentru disciplinele socio-umane recomand testele scrise, fișe de lucru cu chestionare 
folosind atât itemi obiectivi și semiobiectivi (pentru a testa volumul și calitatea achizițiilor anterioare) cât 
și itemi subiectivi chiar eseuri structurate (pentru a testa aptitudinile emoțional-afective, conduita morală) 
dând și posibilitatea autoevaluării elevilor pe baza unui barem cât mai exact.  
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INSTRUMENTELE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF ÎNV.PRIMAR GAVRIL ANA MARIA 
GRĂDINIŢA P.P. NR. 1 ORȘOVA 

 
Dacă metoda este cea 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), instrumentul de evaluare 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”)  

Deşi anumite instrumente de evaluare, cum ar fi portofoliul, testul docimologic, necesită un efort 
sporit din partea educatoarei, acestea trebuie totuşi utilizate, educatoarea încercând să nu se limiteze la un 
număr restrâns de tehnici de evaluare. Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe 
o verificare frecventă a rezultatelor preşcolarilor, dar şi pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente 
de evaluare.  

Principalul instrument de evaluare a rezultatelor preşcolarilor este TESTUL. 
Potrivit specialiştilor, un test bun nu urmăreşte doar verificarea informaţiilor acumulate de preşcolari, 

ci şi capacitatea acestora de a arăta ce ştiu să facă cu ce au învăţat. 
Din punct de vedere metodic, testele pot fi:  
- 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:  
- orale; 
- scrise;  
- practice.  
După momentul administrării testului:  
- teste iniţiale, administrate la începutul unei perioade de formare a preşcolarului;  
- teste de progres, administrate pe parcursul perioadei de formare,  
Încă din faza de proiectare a unui test, educatoarea trebuie să aibă în vedere atât tipul acestuia 

(criterial, care pune accent pe cunoştinţele însuşite de preşcolari sau test de discriminare sau normativ, care 
are rolul de a clasifica preşcolarii, test de rapiditate sau test de randament), cât şi tipul de itemi pe care îi 
foloseşe.  

Astfel, în elaborarea şi aplicarea testelor există anumiţi paşi de parcurs:  
- stabilirea conţinuturilor şi obiectivelor,  
- formularea itemilor,  
- elaborarea baremului de corectare şi notare,  
- aplicarea testului la grupă,  
- evaluarea,  
- interpretarea rezultatelor.  
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. 

Aşa cum afirmă şi Etienne Brunswic, 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”. 



 

 

Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi 
putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspct 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 într-o oarecare măsură sub formă de joc, astfel copii nu vor sesiza efortul intelectual, ci vor fi 
motivaţi să realizeze cât mai ficient 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. 

Depinde de experienţa, dar şi de arta educatoarei de a alege corect instrumentele de lucru cu ajutorul 
cărora evaluează preşcolarii. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – COMPONENTĂ DE BAZĂ A PROCESULUI 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
COLEGIUL DE ŞTIINŢE ALE NATURII “EMIL RACOVIŢĂ“, BRAŞOV 

PROF. GAVRILĂ MARIANA 
 
„A evalua înseamnă a examina gradul corespondentei dintre un ansamblu de informații şi un 

ansamblu de criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării unor decizii.” (J.M. De Ketele, 1982). 
 Evaluarea inițială, considerată de unii pedagogi un rău necesar deoarece, în ciuda sentimentului de 

instanță, are menirea de a stabili nivelul de pregătire a elevilor, condițiile în care aceştia se pot integra în 
activitatea care urmează. Această premisă a procesului educativ are rol diagnostic al pregătirii elevilor şi 
simultan îndeplineşte o funcție predictivă, stabilind modul adecvat de predare-învățare a noului conținut, 
aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă, adoptarea unor măsuri 
de sprijinire şi recuperare a unor elevi. Potrivit rolului acestei etape de învățământ, R. Ausebel conchide: 
Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoştințele pe care elevul le posedă la plecare.  

 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 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: 1) Funcţia diagnostică; 2) 
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. 



 

 

” 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR-GIMNAZIAL 

 
PROFESOR GAVRILA CLAUDIA-ANDRA 

 
Evaluarea initiala este un procedeu prin care profesorii si elevii pot verifica realizarea obiectivelor 

invatarii si a completa eventuale lacune ori aspecte ce necesita corectare sau imbunatatire. Evaluarea initiala 
nu apreciaza perfomantele globale ale elevilor si nici nu le ierarhizeaza, fapt pentru care se recomanda 
raportarea la bareme de evaluare. 

Aceasta se realizeaza la inceputul procesului de invatare fiind necesara pentru pregatirea optima a 
unui program de instruire. Acest tip de evaluare are doua functii: de diagnostic si predictiva aratand 
conditiile in care elevii vor putea sa asimileze continutul noului program de instruire. 

Astfel, daca in urma acestei evaluari se constata ca elevii au anumite lipsuri, profesorul trebuie sa 
organizeze planificarrea materiei ca sa contina un modul de recuperare pentru intreaga clasa sau doar pentru 
anumiti elevi. 

La clasa a-v-a, fiind inceput de ciclu gimnazial, evaluarea initiala la limba si literatura engleza a fost 
una clasica, scrisa. La elaborarea testarii s-a tinut cont de urmatoarele tipuri de itemi : 

-completarea unui text lacunar; 
-completarea unui text cu forma corecta a verbului; 
-descrierea unui personaj; 
-ordonarea cuvintelor pentru a formula propozitii. 
Deasemenea s-au stabilit criteriile de evaluare, baremul si punctajul. Sa tinut cont si de nivelul elevilor 

si materia parcursa in anii din urma. 
In urma evaluarii am evaluat performantele elevilor, am identificat punctele slabe si tari ale procesului 

didactic. Mi-a permis sa identific punctele slabe si apoi sa le corectez pe parcursul anului scolar. 
Din punctul meu de vedere evaluarea trebuie sa fie: 
-valida si credibila- sa evalueze ce si-a propus sa evalueze; 
-practica-nu trebuie sa fie excesiv de dificila sau costisitor de implementat; 
-utila-sa evalueze munca elevului si sa se faca in conformitate ci niste criterii de performanta clari; 
-obiectiva. 
Evaluarea initiala este scrisa deoarece permite evaluarea unui numar mare de elevi intr-un timp relativ 

mic. Prin aceasta metoda se asigura uniformitatea evaluarii si prezinta un grad mai mare de obiectivitate, 
deoarece rezultatele sunt raportate la criteriile unice de evaluare. 

Evaluarea initiala nu trebuie conceputa numai ca un mijloc de control sau de masurare obiectiva, ci 
presupune si un proces de formare a elevului. 

 



 

 

IMPORTANTA EVALUÃRII INITIALE ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS 
DIDACTIC EFICIENT 

 
PROF. GAVRILESCU TIMEA-KAROLA 
COLEGIUL EMIL NEGRUŢIU TURDA 

 
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, profesorul 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 profesorului. 

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 profesorului, cu ajutorul cãruia se perfectioneazã 
activitatea pusã în beneficiul educatiei şcolarilor. 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 
profesorului, care are posibilitatea sã constate situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clãdi” 
viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãtii operatiilor gândirii, abilitãtilor,intereselor, 
etc 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ A COPIILOR CU CES 
 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR GAVRILESCU VOICA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION MUCELEANU” 

 FÂNTÂNA MARE, SUCEAVA 
 

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

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

 Dizabilitatea face parte din experienţa umană, fiind o dimensiune a umanităţii. Ea este cea mai 
puternică provocare la acceptare a diversităţii. Sarcina evaluării copiilor cu deficiențe nu este una uşoară. 
Rolul evaluatorului este să ştie exact ce este dizabilitatea, care sunt coordonatele sale, dar şi s-o recunoască 
ca experienţă unică, ca o dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă 
serviciile şi programele de intervenţie şi sprijin pe care le propune, le evaluează și revizuiește răspund 
necesităţilor celor cărora le sunt adresate. 

Evaluarea trebuie să se realizeze într-un cadru empatic şi de pe poziţii de compatibilitate culturală cu 
beneficiarii ei. Aceasta presupune facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi şi participarea acestora şi 
a reprezentaţilor legali la toate nivelurile evaluării. Parteneriatul în evaluare este esenţial; părinţii au dreptul 
să fie consultaţi, să participe la luarea deciziilor consecutive evaluării, să cunoască planurile şi programele 
de intervenţie şi progresele pe care le realizează copilul. Evaluarea este un act de mare responsabilitate 
pentru toţi factorii implicaţi: copii, părinţi, specialişti evaluatori. 

 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. 

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează 
elaborarea planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate.Evaluarea trebuie să 
fie complexă şi să evite formalismul. Aceasta presupune o abordare multidisciplinară - medicală, 
psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-instituţională, iar din analiza şi sinteza 
tuturor datelor rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de integrare a copiilor cu CES. 

Identificarea și evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități și alte cerințe speciale reprezintă o 
problematică foarte complexă și aflată în plină dinamică. 

Principiile evaluării copilului cu dizabilităţi: 
*Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului - creşterea nivelului de 

“funcţionalitate”, de implicare activă în planul vieţii individuale şi sociale. 
*Evaluarea trebuie axată pe potenţialul de dezvoltare a copilului. 
*Evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate biopsihică, 

nivel de instrucţie şi educaţie, grad de adaptare psiho-socială, situaţie economică ş.a.) precum şi a 
interacţiunii dintre acestea. 

*Evaluarea trebuie sa fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi obiective, criterii, 
metodologii, pentru toţi copiii. 

*Evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, altfel spus să determine nivelul actual de 
dezvoltare, pentru a oferi un prognostic şi recomandări privind dezvoltarea viitoare a copilului, în 
integralitatea sa. 



 

 

*Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă şi responsabilizarea tuturor 
specialiştilor implicaţi (psihologi, medici, pedagogi, profesori, educatori, sociologi, asistenţi sociali, 
logopezi etc.). 

*Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcţi ai acestei activităţi: copilul 
şi persoanele care îl au în ocrotire. 

Etape ale evaluării 
Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilităţi parcurge următoarele mari etape: 
Evaluare iniţială – constatativă, ale cărei obiective sunt: 
*identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea; 
*stabilirea nivelului de performanţe sau potenţialul actual al copilului; 
*estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului; 
*stabilirea încadrării: pe grad sau nivel, educaţional etc; 
*stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizată 
Evaluarea formativă este un tip de evaluare continuă care evidenţiază nivelul potenţial al dezvoltării 

şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament a 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: 
*estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 
*modificarea planului sau a programului, în raport de constatări; 
*reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 
Evaluarea trebuie să fie complexă şi să evite formalismul. Evaluarea complexă presupune o abordare 

multidisciplinară - medicală, psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-
instituţională, iar din analiza şi sinteza tuturor datelor rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de 
orientare a copiilor către serviciile adecvate. 

 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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EVALUAREA INIȚIALĂ LA GRUPA MARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GAVRIȘ SORINA RAMONA 
GPP NR. 53 ORADEA 

 
Perioada de evaluare inițială se realizează la începutul unui program de instruire, stabilind nivelul de 

pregătire al copiilor și indicând condițiile în care aceștia vor asimila noile cunoștințe. 
Întreg procesul de evluare a fost adaptat nivelului grupei și a fost conceput cu scopul de a uşura şi 

optimiza procesul integrării copilului în mediul social şi pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea 
potenţialului nativ al copilului. 

 Probele de evaluare, aplicate în această perioadă, au fost elaborate astfel încât să urmărească 
obiectivele în conformitate cu Curriculum-ul pentru învățământul preșcolar și ca acestea să dea valoare de 
predictibilitate și diagnoză evaluării, pentru a constitui un sprijin real în demersul didactic viitor. 

 Din aceste considerente evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a 
verifica în mod special capacităţile copiilor. De asemenea , ca şi metodă de evaluare, observarea sistemică 
a copiilor a fost aspectul pe care am pus cel mai mare accent. Astfel, am stabilit obiectivele și 
comportamentele de urmărit, corelându-le cu domeniile de dezvoltare cuprinse în Reperele fundamentale 
în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului. 

Chestionarul sau fișele independente de lucru, conversația cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea 
dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor, au fost și ele câteva metode 
de evaluare utilizate în acest demers. 

In concluzie, evaluarea inițială constă în aprecierea nivelului copilului la începutul unei noi etape a 
preșcolarității. Ea constituie o premisă determinantă în proiectarea activităților viitoare. 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. 

 
Bibliografie: 
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2. MEN, Curriculum pentru educație timpurie, 2019; 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. GAZDAG ANDRA-ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARZANESTI, JUD. TELEORMAN 

 
 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 Revistă școlară / Evaluarea în 



 

 

învățământul preuniversitar / noiembrie, 2018 479 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 
îmbunătăținduși comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.  

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: LAZAR ELENA GEORGIANA 
GRĂDINIŢA NR.6 ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN 

 
„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 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. 
 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 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: 
-tradiţionale:  
Probe orale - conversaţia de verificare; 
 - interviul ( tehnica discuţiei); 
 - verificarea realizată pe baza unui support vizual; 
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; 



 

 

Probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: 
- observarea sistematică a vocabularului copilului; 
- grila de evaluare / autoevaluare; 
- fişa de evaluare individuală; 
- portofoliul. 
-interactive: - piramida; 
 - ghicitorile; 
 - tehnicafotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii; 
 - turnirul întrebărilor; 
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă.Interoghează.) 
 
Bibliografie:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GERGELY JUDIT 

GRĂDINIŢA CU P.P.CSIPKERÓZSIKA 
TÂRGU SECUIESC, COVASNA 

 
 Evaluarea este un proces didactic complex. 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. Esența evaluării este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza 
informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată și perfecționată în timp. În învățământul 
preșcolar evaluarea devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite educatoarei să stabilească nivelul 
de pregătire al copiilor la începutul unei an școlar, gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de 
învățământului, precum și dificultățile acestuia. Evaluarea inițială oferă 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 program de recuperare, 
adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităților. 

Evaluarea inițială nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaște comportamentul cognitiv 
al copilului. Evaluarea inițială este realizată pentru determinarea cunoștințelor și capacităților care 
reprezintă premise ale asimilării noilor conținuturi și formarea unor competețe noi; detectarea potențialului 
de instruire, potențialului de dezvoltare și educabilitatea; pentru stabilirea unui punct de plecare care ar 
servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 

 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 toți 
copii; măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii;  

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educațional. 

 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. 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.  

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. 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. 

 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. 

 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. 

 Portofoliul este o metodă de evaluare care gestionează date despre progresul copilului. 
 Educaţia presupune progres, evaluarea este o metodă de control și analiză a demersului pedagogic, 

instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului spre evoluţie. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GHEJU MARIA 

ȘCOALA „GEORGE GÂRDA” MĂNĂȘTIUR 
GRĂDINIȚA P.N.MĂNĂȘTIUR 

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

 Evaluarea 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). 

 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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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN GRADINITA DE COPII 
 

PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV.PREŞC. GHEORGHE ANICUŢA 
GRADINIŢA CU P.P. NR.1 ,,NARCISA” - BRĂILA 

 
,,Evaluarea merita un loc important in invatamant ,din care face parte integranta. Ea este 

intotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul ,in extensie si in calitate ,al invatarii” 
 (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. 
 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatii didactice , 

avand drept scop masurarea si aprecierea conostintelor, priceperilor si deprinderilor dobandite de copii in 
cadrul activitatii educationale. In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobandite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamant.  

 Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul anului scolar si identifica nivelul achizitiilor 
prescolarilor in termeni de cunostinte ,competente si abilitati ,in scopul asigurarii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru urmatoarea etapa. 

 Evaluarea initiala ofera cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cat mai exacta a 
situatiei existente (lacune ale copiilor ,potentialul fiecaruia in parte etc. ). Pe baza informatiilor de la 
evaluarea initiala cadrul didactic poate planifica corect demersul pedagogic imediat urmator si daca e cazul 
,poate planifica si programe de recuperare. 

 Pentru ca evaluarea initiala sa fie eficienta ,trebuie elaborate criterii si modalitati de verificare 
,masurare si apreciere a nivelului de pregatire a prescolarilor ,pornind de la obiectivele propuse . 

 In conceperea testelor de evaluare initiala sunt parcurse urmatoarele etape : 
- Stabilirea exemplelor de comportamente ,in functie de obiective; 
- Formularea itemilor ; 
- Stabilirea timpului necesar fiecarui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item ; 
- Centralizarea rezultatelor in grafice specific; 
 Concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei –stabilirea coordonatelor 

esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinerea performantei 
copiilor ,ritmul de parcurgere a continuturilor ,deci premise pentru eficienta procesului de invatamant 
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 recuperatorii pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare ,fie 

activitate suplimentara pentru copiii supradotati; 
 Invatamantul prescolar are caracter oral ,nu exista ,ca la scoala ,teme pentru acasa, iar evaluarea se 

face cu precadere oral sau prin fise (teste )de evaluare. Prescolarii trebuie evaluate unul cate unul ,iar 
educatoarea trebuie sa retina (sa noteze chiar ),deoarece nu se poate relua corectarea ca la scoala. 
Bineinteles ca fisele de evaluare pot fi reluate ,dar ele nu contin concept, reguli ,legi ci doar rodul activitatii 
copilului ,la care el poate ajunge si din intamplare ,fara o intelegere verificabila implinirii celor propuse 
prin obiective. 

 Evaluarea in general ,deci si cea initiala ,are rolul de a regla permanent si a forma in spiritul unor 
decizii realiste atat cu privire la curriculum cat si la resursele umane implicate.Importanta ei este cu atat 
mai mare, cu cat este cunoscut faptul ca ,,este mai usor sa previi decat sa vindeci”. 

 O evaluare initiala urmata de o evaluare continua constituie un autentic instrument de lucru al 
dascalului ,cu ajutorul caruia se perfectioneaza activitatea pusa in beneficiul copilului prescolar. 

 



 

 

EVALUAREA ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. GHEORGHE CLAUDIA MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCUREŞTI 

 
 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.  

 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-elev 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. 
 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. 
 În concluzie, pot spune că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back 

numai atunci când, atât cadrul didactic, 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. 

 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. 

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GHEORGHE MONICA 

GRĂDINIȚA NR.1 BALOTESTI 
 
’’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-
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GHEORGHE SILVIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET 

 
„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 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.  

Eficienţa procesului de învăţământ este dată de interacţiunea dinamică între predare învăţare şi 
evaluare. Fiecare dintre cele trei laturi ale procesului de învăţământ se raportează una la cealaltă, pentru a 
intra într-o interacţiune reală şi eficientă.  

Profesorul operaţionalizează obiectivele didactice în funcţie de vârsta elevilor, selectează 
conţinuturile în funcţie de profilul clasei, alege şi imbină metodele, mijloacele şi formele de organizare a 
lecţiei în funcţie de particularităţile subiecţilor educaţionali.  

Elevul se raportează la intenţiile profesorului, îşi reglează posibilităţile de învăţare în funcţie de 
cerinţele formulate explicit, recepţionează, prelucrează şi redă cunoştinţele predate într-o modalitate 
personală în funcţie de aptitudinile, capacităţile, interesele şi aspiraţiile sale. 

Percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, evaluarea şcolară 
are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare și învăţare. 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, iar pe de altă parte, ele privesc rezultatele şcolare 
obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe 
şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. 

Evaluarea tradiţională:  
• expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea activităţii de evaluare sunt examinare, 

verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfăşoară într-un context cotidian şi nu la 
finalul unui program de instruire; 

 • aprecierea şcolară sau verificarea se constituie ca moment separat de activitatea de predare-
învăţare; 

 • acţioneaza cu precădere periodic, realizând, de regulă, o evaluare sumativă; 
 • este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notaţia sau corecţia, cu controlul continuu al învăţării 

şcolare; 
 • se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă); 
 • nota sau calificativul sancţioneaza învăţarea de către elev; 
 • selectează şi exclude anumite domenii ale învăţării mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 

trăsături de personalitate etc; 
 • este centrată pe cunoştinţe; 
 • notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 
 • este sinonimă cu noţiunea de control al cunoştinţelor; 
 • evaluatorul constată, compară şi judecă; evaluarea este centrată pe elev şi apreciază conformitatea 

cunoştinţelor predate (lecţia învăţată) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului şi care 
rămâne în mare parte implicită, nu se comunică elevilor;  

 • incriminează doar elevul nu şi criteriile de apreciere deşi de multe ori criteriile sunt insuficient 
definite sau confuze. 
  



 

 

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; 
 • acordă preponderenţă funcţiei educative a evaluării; 
 • acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare; 
 • se ocupă atât de rezultatele şcolare cât şi de procesele de predare şi învăţare pe care le implică; 
 • 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; 
• 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 (competenţe 

relaţionale, comunicare profesor-elev; disponibilităţi de integrare socială); 
 • centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancţiona în permanenţă pe cele negative; 
 • elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relaţie educaţională care are la bază „un contract 

pedagogic”; 
 • oferă transparenţă şi rigoare metodologică. 
Ion T. Radu, cel mai autorizat specialist în domeniu, consideră că „acţiunea de evaluare face parte 

din ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării - ca sistem de concepţii, principii şi tehnici 
referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic”. 
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TEHNICI DE EVALUARE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

GHEORGHISOR CAMELIA 
 
Motto:” Nevoia de evaluare apare într-un moment de joncțiune când, opacitatea fiind delimitată și 

piesele esențiale ale puzzle-ului recunoscute, perspectiva unei munci răbdătoare înlocuiește impresia 
neplăcută a neînțelegerii.”  

( Jean Vogler, Evaluarea în învățământul preuniversitar, p. 20 ) 
 
Contextul curricular actual deține caracteristicile unui mediu favorizant al joncțiunii obligatorii dintre 

predare-învățare-evaluare.  
Într-un sens larg, evaluarea este “ procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații 

utile, permițând luarea unor decizii ulterioare “5. 
Complexitatea evaluării este dată de faptul că ea nu poate fi considerată doar o operație sau o tehnică 

de control și măsură; evaluarea presupune un ansamblu de operații despre care se presupune că precizează: 
- Conținuturile și competențele ce trebuie evaluate; 
- În ce scop și în ce perspectivă se evaluează ( perspectiva deciziei de evaluat); 
- Când se evaluează ( la începutul învățării, pe parcursul acesteia, la sfârșitul ei ); 
- Cum se evaluează; 
- În ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; 
- Pe baza căror criterii se apreciază. 
Actul evaluării presupune trei etape relativ distinct : 
1) Măsurarea - operație de cuantificare a rezultatelor școlare; notarea fiind principala modalitate de 

exprimare cantitativă a rezultatelor constatate, ce se obiectivează prin note; 
2) Aprecierea –emiterea unei judecăți de valoare referitoare la rezultatele măsurate. La rândul ei, se 

exprimă prin : calificative, mențiuni speciale, laude, observații critice. 
3) Acțiunea de elaborare a deciziilor, de stabilire a modalităților corective și ameliorative. 
După statutul evaluării în realizarea progresului individual există: 
- evaluarea sumativă( care arată nivelul la care a ajuns un anumit elev la un moment dat); 
- evaluarea formativă ( care nu certifică o etapă, ci permite ameliorarea rezultatelor, revenirea asupra 

celor învățate pentru a le corecta și a facilita trecerea spre o altă etapă, este orientată spre un ajutor imediat 
și încearcă să coreleze caracteristicile elevului cu caracteristicile conținuturilor de învățat; se desfășoară cu 
regularitate și este utilizată în luarea deciziilor privind activitatea continuă6) 

 Ca instrumente tradiționale de evaluare frecvent utilizate de către profesorii de limba și literature 
română avem: chestionarea orală / examinarea orală și probele scrise. 

Ca procedee moderne există și instrumente alternative de evaluare: portofoliul, jurnalul reflexiv, 
tehnica 3/2/1, metoda RAI, eseul de cinci minute, hărțile conceptuale, posterul, colajul, turul galeriei. 

Portofoliul este considerat în ultima vreme “un pact între elev și profesorul care trebuie să-l ajute pe 
elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să știe și ce trebuie să facă acesta de-
a lungul procesului de învățare7”. 

Pe termen lung, portofoliul devine o modalitate eficientă prin care profesorul poate urmări progresul 
la disciplina pe care o predă. 

În linii mari portofoliul poate conține: 
- Sumarul 
- Argumentația, care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu 
- Rezumate ale operelor literare citite, indiferent dacă au fost sau nu studiate și la clasă 
- Eseuri cu tematică diversă 
- Articole, cronici, recenzii la diverse cărți 
- Fișe individuale de studiu 

 
5 Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ed. Polirom, Iași, 2009, p.424 
6 Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ed. Polirom, Iași, 2009, p.438 
7 Crenguța – Lăcrămioara Oprea, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, 2003  



 

 

- Fișe de lectură 
- Proiecte individuale sau de grup 
- Teme curente 
- Teste și lucrări semestriale 
- Observații pe baza unor ghiduri de observații 
- Scheme, portrete, postere, colaje, reprezentări grafice/vizuale care să ilustreze scene din operele 

literare 
- Înregistrări / fotografii care reflectă activitatea individuală sau de grup a elevului 
- Definiții și descrieri ale conceptelor operaționale, mai ales ale celor care se regăsesc în programa de 

testare națională sau de bacalaureat 
- Autoevaluări 
- Interviuri cu diverse personalități culturale sau literare 
- Comentarii suplimentare și evaluări ale profesorului sau ale unor colegi din grupul de lucru 
Pe parcurs portofoliul poate include și alte materiale spre care se îndeamnă interesul elevului sau pe 

care acesta vrea să le aprofundeze. 
Evaluarea portofoliului presupune prezentarea lui de către elev, eventual un interviu luat acestuia de 

către profesor, trecerea în revistă a materialelor, pe baza unor criterii stabilite în prealabil: conformitatea la 
materia predată, dar și creativitatea, originalitatea lucrarilor anexate, în anamblu, în evaluarea portfoliului 
trebuie să primeze calitatea nu cantitatea. 

Literatura de specialitate sugerează reunirea criteriilor de apreciere a portofoliului și a indicilor 
stabiliți într-un tabel de felul următor: 
Criterii de apreciere și indicii Da Parțial Nu Observații 
1. Prezentare 
- evoluția evidențiată față de prima 
prezentare; 
- dacă e complet; 
- estetica general; 
2. Rezumate  
- cu ceea ce a învățat elevul și cu succesele 
înregistrate; 
- calitatea referatelor; 
- concordanță cu temele date; 
- cantitatea lucrărilor; 
3. Lucrări practice 
- adecvarea la scop; 
- eficiența modului de lucru; 
- rezultatul lucrărilor practice; 
- dacă s-a lucrat în grup sau individual; 
- repartizarea eficientă a sarcinilor; 
4. Reflecțiile elevului pe diferite părți ale 
portofoliului 
- reflecții asupra propriei munci; 
- reflecții despre lucrul în echipă; 
- așteptările elevului de la activitatea 
desfășurată; 
5. Cronologie 
- punerea în ordine cronologică a 
materialelor; 
6. Autoevaluarea elevului 
- autoevaluarea activităților desfășurate; 
- concordanța scop – rezultate; 
- progresul făcut; 
- nota pe cre cred că o merită ; 

    



 

 

7. Alte materiale  
- calitatea acestora; 
- adecvarea la temele propuse; 
- relevanța pentru creșterea aprecierilor; 

 
Avantajele utilizării portofoliului: 
- permite aprecierea și evaluarea unor lucrări care în mod normal sunt trecute cu vederea / 

subapreicate; 
- flexibilitatea și adaptabilitatea la specificul disciplinei, al clasei sau la particularitățile și aptitudinile 

elevilor; 
- lipsa de tensiuni negative, de stresul obișnuit în cazul altor forme tradiționale de evaluare 
- dezvoltă capacitatea de autoevaluare a elevului; 
- încurajează creativitatea elevului; 
- diversificarea deprinderilor și a abilităților exersate, ca și implicarea lui în propria evaluare; 
- poate fi utilizat cu real succes în evaluarea elevilor cu inteligență vizuală, muzicală, naturistă, 

kinestezică 
- poate alcătui, singur, și imaginea unei clase sau a unei școli întregi, oferind părinților sau unor factori 

de decizie informații despre activitățile și abilitățile elevilor din această clasă / școală. 
Dezavantajul portofoliului este că, dintre toate metodele de evaluare, este cel mai greu de evaluat, 

necesită timp îndelungat și un barem strict, dificil de alcătuit. 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: GHEORGHIŢĂ IONELIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ: ,,ANTON PANN” BRĂILA 
 
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 : 

o Funcţia diagnostică - stabileşte nivelul, punctele tari şi slabe ale copiilor examinaţi. Se stabileşte 
unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate , încercând să depisteze factorii care 
influenţează în sens pozitiv sau negativ. Se realizează prin teste diagnostice : - de cunoştinţe - de randament 
– psihologice 

o Funcţia prognostică – stabileşte zonele performanţei viitoare a copiilor, sunt preconizate 
rezultatele. Se realizează prin : - teste de aptitudini - teste de capacitate - teste de abilităţi * Funcţia de 
selecţie – realizează clarificarea copiilor într-o stare de concurs sau de examen. În urma acesteia se 
ierarhizează preşcolarii şi grupele de preşcolari în cadrul grupelor. Se realizează prin teste standardizate de 
tip normativ. 

o Funcţia motivaţională – stimulează autocunoaşterea, autoaprecierea, autoevaluarea în raport cu 
obiectivele formării educaţionale. Aceasta conştientizează pentru obţinerea unor performanţe, motivează şi 
stimulează interesul pentru pregătire, pentru perfecţionare şi cât mai înalte. Se realizează: – sub formă de 
feed-back oral - sub formă de raport scris – de unde rezultă o funcţie socială a evaluării – informează familia 
asupra rezultatelor obţinute de preşcolari. 

După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt : evaluarea iniţială, evaluarea continuă si evaluarea finală. 

* 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. 



 

 

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 fişa 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. 

 



 

 

L’ÉVALUATION POSITIVE 
 

PROF. GHEORGHIU CATI 
ȘCOALA GIMNAZIALA “ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” 

LOC. TECUCI, JUD. GALATI 
 
Nouvel état d’esprit, l’évaluation positive n’est pas un slogan. Elle est une nouvelle philosophie.  
Utopique ? Difficile ? Chronophage ? Parfois oui, mais on doit prendre le temps de repenser les 

critères de réussite et que l’on conçoit de nouveaux outils. 
Possible ? Oui, à condition que l’enseignant change peu à peu ses habitudes, qu’il se place au service 

des apprentissages et non des seuls contenus. Il est donc nécessaire de lui fournir de nouveaux repères pour 
l’aider à évaluer positivement et avec bienveillance. Elle représente un enjeu pour la réussite des élèves. 

L’évaluation positive doit être simple et lisible, elle doit valoriser les progrès, encourager les 
initiatives et être compréhensible par les familles, pour pouvoir mesurer le degré d’acquisition des 
connaissances et des compétences ainsi que la progression de l’élève. 

L’évaluation actuelle a comme particularité le fait qu’elle se transmet de l’enseignant à l’élève devenu 
professeur, l’erreur se confond à la faute, et ne permet pas de construire un savoir dans la confiance, tout 
en inhibant l’expression de la créativité. 

On doit changer des pratiques d’évaluation qui rendent difficilement compte des progrès des élèves 
et de la nature de leurs erreurs. Elles induisent des classements, perçus comme stigmatisant et dévalorisant. 

Elle porte atteinte à l’estime de soi et génère un découragement face au travail. Parmi les 
conséquences: les élèves ne répondent pas et ils manquent d’initiative par peur de se tromper et de perdre 
des points. Cette notation par chiffres est perçue le plus souvent soit comme récompense, soit comme 
punition et ne renseigne par l’élève sur ce qu’il sait et ne sait pas faire. 

Pour éviter cette perception, il est nécessaire de qualifier, par des annotations explicatives et des 
appréciations, les acquis de chaque élève pour lui permettre de progresser. 

N’importe quelle est la forme que prend l’évaluation, elle doit être conçue comme moyen de faire 
avancer les élevés, d’analyser le processus d’apprentissage, de le faciliter et de le réguler… 

L’évaluation positive permet aux élèves: 
- d’expérimenter, de comprendre, d’apprendre à leur rythme, sans se sentir en compétition; 
- de bénéficier réellement des trois ou quatre années du cycle pour développer leurs compétences, en 

prenant conscience de ce qu’ils sont en train de construire, sans peur de l’erreur, avec l’envie de progresser; 
- de porter leur attention sur leurs réussites et leurs progrès en se réjouissant de la plus petite victoire. 
Il faut trouver et proposer des outils à construire per l’enseignant ou en équipe, pour favoriser 

l’observation de chaque élève, la prise en compte de ses progrès, la restitution aux parents, à changer le 
regard de l’enseignant qui s’attache alors à: 

• rendre l’évaluation plus facile et plus valorisante; 
• renforcer la confiance des élevés et l’estime en soi; 
• les impliquer davantage en les incitant à se fixer des objectifs; 
• montrer clairement aux parents le cheminement de leur enfant vers les attendus de fin de cycle. 
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre des séquences: 
- des fiches pratiques – avec des exemples de traces à construire prêts à l’emploi, pour construire le 

carnet de suivi des élevés; 
- des outils pour l’enseignant – grilles à compléter, séquences types à personnaliser, aide à 

l’évaluation. 
Chaque fiche est en général proposée en trois formats : 
1. illustrée – à titre d’exemple 
2. vierge – à compléter par l’enseignant ; 
3. personnalisable. 

  



 

 

Sitographie : 
• https://educavox.fr/accueil/debats/l-evaluation-positive-et-bienveillante-est-consubstantielle-de-la-

pedagogie; 
• www.edition-retz.com.  

https://educavox.fr/accueil/debats/l-evaluation-positive-et-bienveillante-est-consubstantielle-de-la-pedagogie
https://educavox.fr/accueil/debats/l-evaluation-positive-et-bienveillante-est-consubstantielle-de-la-pedagogie
http://www.edition-retz.com/


 

 

EVALUAREA LA ȘCOLARUL MIC 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR GHEORGHIU COSMIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” 

LOC. TECUCI, JUD. GALAŢI 
 
Să vorbeşti despre evaluare şi modalităţi de evaluare a elevilor, e ca şi cum ai deschide „Cutia 

Neagrăa” a întregului proces de învăţământ. Și este şi mai dificil sa vorbeşti despre evaluarea elevilor din 
clasa pregătitoare. 

Clasa pregătitoare vizează în special „dezvoltarea fizică, social-emoţională, cognitivă, a limbajului şi 
comunicării, precum şi a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare” (conform legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011), asigurând în acelaşi timp aşternutul pentru dezvoltarea celor opt domenii de competenţe cheie. 
Competenţele permit transferul a ceea ce ştii în rezolvarea situaţiilor problemă.  

Competenţele sunt ieşirile – rezultatele procesului instructiv-educativ, ele fiind ansambluri structurate 
de cunoştinţe, deprinderi şi valori. Competenţa se traduce ca şi capacitatea elevului de a se descurca într-o 
anumită situaţie, pe baza unor deprinderi şi cunostinţe dobândite anterior. 

Procesul de evaluare din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul clasei pregătitoare şi se 
finalizează prin completarea Raportului de evaluare. Raportul este un document tip în care se consemnează 
nivelul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului a comunicării, precum şi al dezvoltării 
capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. 

Scopul evaluării – identificarea competenţelor specifice dobândite de elevi. Principalele secţiuni ale 
raporului de evaluare sunt: datele de identificare ale elevului, domenii de dezvoltare fizică, dezvoltare 
socio-emoţională, dezvoltare cognitivă, dezvoltarea limbajului şi a comunicării, dezvoltarea capacităţilor şi 
atitudinilor de învăţare. 

Cu privire la evaluarea orală, probele sunt alcătuite sau constau în întrebări-răspunsuri şi se realizează 
prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral sau scris sub directa observare a profesorului. Acesta foloseşte 
mai ales verificarea curentă şi parţială, care se realizează pe parcursul programului de instruire, dar şi în 
timpul examinării. Evaluarea orală se realizează frontal – când întrebările sunt adresate întregului grup sau 
individual şi poate fi curentă – desfaşurată la fiecare lecţie, periodică – după un anumit număr de ore, finală 
– la îcheierea unei unităţi sau a unui capitol. 

Evaluarea orală se poate realiza prin întrebări cu răspuns de tip da/nu, sau adevărat/fals, descriere, 
reconstituire, explicaţie, completarea unui dialog incomplet, etc. Pentru a elimina subiectivitatea, se impune 
ca întrebările să fie centrate pe obiective operaţionale vizând conţinutul esenţial, să fie corect formulate şi 
precis determinate – elevul este îndrumat să respecte cu exactitate ideile profesorului, să aibă o înlănţuire 
logică, să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea elevului, iar acesta să nu fie întrerupt 
decât dacă face erori grave sau se abate de la subiect. 

Domeniile de competenţe-cheie sugerate de Comisia Europeană sunt: 
a) Comunicarea în limba maternă; 
b) Comunicarea în limbi străine; 
c) Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; 
d) Competenţa digitală (TSI – Tehnologia Societăţii Informaţiei); 
e) Competenţa socială şi competenţe civice; 
f) A învăţa să înveţi; 
g) Iniţiativă şi antreprenoriat; 
h) Sensibilizare şi exprimare culturală. 
Fiecare din cele opt competenţe cuprinde informaţii legate de cunoştinţele, deprinderile/aptitudinile 

şi atitudinile pe care trebuie să le dobândească elevul. 
Printre atitudinile de învăţat, amintim: interesul de a interacţiona cu alţii, aprecierea diversităţii 

culturale, respectul pentru adevăr, perseverenţa de a găsi argumente, evaluarea validităţii argumentelor, 
apreciere critică şi curiozitate, interes pentru dezvoltare durabilă şi tehnologie, utilizarea responsabilă a 
mijloacelor interactive, interes de implicare în comunităţi, respectul pentru drepturile omului, motivarea 
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, creativitate şi voinţă, etc. 

 



 

 

Sitografie: 
• https://www.academia.edu/6580862/Competente_cheie_-_evaluare; 
• https://www.uvvg.ro.  
 
Bibliografie: 
• BÎRZEA, Cezar, Definirea şi clasificarea competenţelor, în Revista de Pedagogie, nr. 58 (3), 

Bucureşti, 2010; 
• Ghidul metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare. 

https://www.academia.edu/6580862/Competente_cheie_-_evaluare
https://www.uvvg.ro/


 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

GHERASIM ANDREEA – MIHAELA 
GRĂDINIŢA NR. 218 BUCUREŞTI, SECTOR 6 

 
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.  

Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui an şcolar, la începutul unui semestru, și, așa cum 
remarcă I. T. Radu, la începutul lecţiei: ”evaluarea iniţială corespunde unei faze numită, in mod tradiţional, 
a verificării lecţiei anterioare. În funcţie de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări iniţiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecţii sau va aduce corecturi, ajustări, 
completări. Pot fi propuse noi secvenţe sau subsecvenţe de recuperare, stimulare, completare. În acestă 
perspectivă, chiar de la începutul unei lecţii, evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pronunţat predictivă.' 

Funcţiile specifice pe care le îndeplineşte strategia de evaluare iniţială, pe fondul funcţiei predictive, 
sunt concentrate de I.T. Radu în doua niveluri de referinţă : 

*funcţia diagnostică, ”vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program”. În felul acesta pot fi identificate 
lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire, resursele pe care le are ca volum de informaţii, dar mai 
ales în ceea ce priveşte capacităţile de învăţare momentane şi de perspectiva, conceptele principale pe care 
elevul le stăpâneşte, cu ajutorul cărora va putea asimila conţinuturile noi şi fondul de reprezentări, care să 
favorizeze înţelegerea acestora. De asemenea, se identifică posibilitatile reale ale clasei şi ale fiecărui elev, 
ţinând seama de capacitatea de a lucra independent, abilităţile necesare pentru insuşirea cunoştinţelor în 
plan teoretic şi aplicarea lor, deficienţele şi dificultăţile reale care apar în activitatea de invăţare 

*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 profesor. Profesorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecţionarea ,realizarea şi dezvoltarea corectă a obiectivelor programului următor(viitoarea lecţie, capitol), 
a conţinuturilor absolut necesare, a metodelor eficiente de predare-învatare-evaluare; a 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.  

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 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, contribuind astfel la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizarea energiilor 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 itemii care alcătuiesc evaluarea inițială 
trebuie aleși cu mare atenție, ținând seama de prevederile curriculumului și pentru ca aceasta să reflecte 
cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

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



 

 

pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia 
se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 
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.  



 

 

TESTUL DE EVALUARE- FUNDAMENTUL EVALUĂRII TRADIȚIONALE 
 

PROF. GHERASIM IOANA-ANCA 
COLEGIUL TEHNIC ”C.D.NENIȚESCU” BAIA MARE 

 
Deși noua paradigmă educațională invocă numeroasele avantaje ale metodelor moderne de evaluare 

cum sunt evaluarea prin proiecte sau portofolii, evaluarea tradițională, cea bazată pe teste de evaluare 
rămâne, în continuare cea mai fidelă formă de evaluare. În cele ce urmează am exemplificat un test de 
evaluare la disciplina ”Logică, argumentare și comunicare”. 

Test de evaluare 
“Analiza logică a argumentelor ”- cls. a IX-a 
1. Fie următoarea argumentare: Fiindcă trebuie să citesc şi să rezolv problemele la matematică, 

rezultă că am mult de lucru astăzi. 
 Se cere: 
a.) Să se redea în limbaj logic argumentarea dată; 
b.) Să se identifice indicatorii argumentării şi să se precizeze tipul acestora (de premisă sau de 

concluzie); 
c.) Să se indice conţinutul argumentării. 
2. Daţi exemple de termeni care să corspundă reprezentării date şi identificaţi tipurile de raporturi ce 

se stabilesc intre ei. 

 
3. Pentru fiecare dintre aceste definiţii stabiliţi dacă sunt corecte din punct de vedere logic. Pentru 

cele pe care le considerați incorecte, argumentaţi-vă răspunsul precizând regula care s-a incălcat. 
a. „Arhitectura e muzica incremenită”.  
b. „Istoria e ştiinţa care studiază evenimentele istorice”.  
c. „Liliacul nu este un mamifer acvatic”.  
d. „Infracţiunea este o faptă dăunătoare social”.  
e. „Pătratul este patrulaterul echilateral”.  
 
4. Se dau următoarele cuvinte: „neseriozitate”, „propoziţie compusă”, „cu”, „ţară”, „mai mare decât”, 

„care”, „om”, „continentul Europa”, „infractor nevinovat”, „caiet”, „coerent”, „incoerent”, „poliţie”, 
„înspre”, „tânăr”, ”marinar”, ”atlet”, ”deoarece”, pentru că”, ”ființă”. 

Precizaţi care dintre aceste cuvinte sunt termeni şi care nu sunt termeni. Pentru cele care sunt termeni, 
identificaţi tipul lor în funcţie de criteriile de clasificare a termenilor. 

 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE: 
Punctajul se va acorda doar dacă răspunsul e complet. 
1.a.0,5; b.0,5; c.0,5=1,5p; 
2. 3 termeni- 1,5 p; raport de ordonare-0,5 p=2p; 
3.0,25- indicarea corectitudinii; 0,25- argumentarea=2,5p; 
4. 20 cuvinte-=2p 
2p din oficiu; 
Total: 10p 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII PRIN ITEMI OBIECTIVI LA LIMBA 
ENGLEZĂ 

 
PROF. GHERASIM MIHAI-BOGDAN 

COLEGIUL TEHNIC ”AUREL VLAICU” BAIA MARE 
 
În ceea ce privește modalitatea de evaluare scrisă la Limba engleză, foarte mulți profesori preferă 

tradiționalul Test paper alcătuit din itemi obiectivi care se corectează rapid și oferă concluzii relevante 
despre cunoștințele elevilor. Ceea ce este esențial de reținut însă, este faptul că acest tip de test este agreat 
la nivel internațional pentru că, în elaborarea itemilor, se urmărește mai mult decât testarea unor informații 
memorate, se vizează mai ales modul în care elevul gândește o expresie, un timp verbal, un cuvânt,topica 
etc. De asemenea, foarte important în astfel de teste este faptul că elevul trebuie să gândească critic, să 
analizeze opțiuni și să justifice opțiunea aleasă. Spre exemplificare am redat un test de evaluare pentru clasa 
a IX-a. 

 
Test Paper 9th grade 
 
I. Choose the correct answer: (4p) 
 
1. The food in Japan is _____ for you than most English food. It’s healthier. 
a) better b) good c) gooder 
2. I _____ to my aerobics class last night. 
a) go  b) are going c) went 
3. _____ your favourite singer? 
a) What’s b) Who’s c) Which’s 
4. _____ to Bucharest before? 
a) Have you been to  b) You have been to  c) Has you been to 
5. _____ your favourite film? 
a) What’s b) Who’s c) Which’s 
6. He _____ around the world. 
a) have travelled b) has travel  c) has traveled 
7. This year, the English class is _____ than last year. 
a) interestinger b) more interesting  c) more interestinger 
8. _____ for the test last night? 
a) Learned you b) Did you learned  c) Did you learn 
II. Complete the sentences with the suitable word or phrase: (2,5p) 
people, opposite the, traveling, sometime, often 
1. I’d like to move house ____________ in the next few months. 
2. The bank is ____________ station. 
3. I enjoy ____________ during the summer. 
4. How ____________ do you go running? 
5. The ____________ in Britain are friendlier. 
 
III. Translate the following words or phrases: (1,5p) 
1. church –  
2. writer –  
3. bookshop –  
4. on the left –  
5. traffic lights –  
 
 2p oficiu 



 

 

IMPORTANTA EVALUARE INITIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA. 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR GHERMAN IULIANA 
SCOALA GIMNAZIALĂ OARȚA DE SUS 

MARAMUREȘ 
 
 ’’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) 
 
 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.  

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, selecția riguroasă a conținutului învățării, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la 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. 

 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 recomand 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 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)  



 

 

 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. 

 Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I , an şcolar 2019 – 2020 , a avut 
drept scop evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite , socializarea copiilor în cursul 
anului şcolar anterior. 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, 
prin multe jocuri .  

 Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber, creativ, prin joc şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite 
şi capacitatea de aplicare a acestora în practică. 

 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).  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: GHERMAN LAVINIA DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OARŢA 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 inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

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



 

 

și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

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

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

GRĂDINIȚA CU PP. NR. 33. BRAȘOV 
PROF.ÎNV.PREȘC. GHESOIU ADRIANA –ALINA 

 
 Educația timpurie reprezintă ansamblul acțiunilor și influențelor de natură pedagogică 

,multidimensionaleși multifactoriale,care vizează creșterea,îngrijirea și sănătatea pentru dezvoltarea optimă 
a personalității copilului din primele momente ale evoluției lui pânî la intrarea în școală. 

 Termenul de educație și îngrijire timpurie se referă la orice aranjament /acord /care oferă educație și 
îngrijire pentru copii de la naștere până la vârsta școlară obligatorie indiferent de tip/așezământ/finanțare, 
orele de funcționare sau conținutul programului ,incluzînd aici serviciile antepreșcolare și școlare. 

Evaluarea nu este o acțiune specifică doar fenomenului educațional , activitățile care în general 
indiferent de caracterul lor , comportă de regulă și o componentă evaluativă. 

 Evaluarea face parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea și aprecierea nivelului de 
cunoștine , a dezvoltării capacităților și deprinderilor elevilor , oferind o imagine și asupra competențelor 
și aptitudinilor profesorului. Ea este dosebit de impotantă deoarece pe baza rezultatelor pe care le oferă , 
educatoarea poate să regleze și să amelioreze activitaea didactică ; de asemenea , pentru preșcolari 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 , educatoarea arată educatoarei măsura în care au fost atinse obiectivele 
propuse , o ajută să facă o diagnostică a progresului preșcolarilor și nsă regleze activitățile acestora în 
funcție de posibilitățile lor. Pentru perioada de evaluare eduatoarea va întocmi planificări calendaristice în 
care evaluarea trebuie să aibă obiective clar definite și moduri eficiente de investigare a rezultatelor școlare 
pentru fiecare preșcolar și pentru conținiturile care vo fi evaluate. 

 În linii generale evaluarea didactică este un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii 
unor procese ,comportamente , performanțe de ordin instructiv-educativ prin raportarea acestora la unj set 
de criterii prestabilite , cu valori de etalon. 

 Obiectivele evaluării au ca scop verificarea realizării principalelor obiective curriculare , 
recapitularea ,sistematizarea și consolidarea capacităților preșcolarilor precum și ameliorarea rezultatelor 
învățării. Stabilirea de programe suplimentare pentru preșcolarii cu rezultate bune și foarte bune și totodată 
să stabilească programe de recuperare pentru preșcolarii cu rezultate slabe sau modeste și în acealși timp se 
realizează o diagnoză a procesului de realizare a educației școlare . 

 După modul de integrare în procesul de învățământ ,distingem următoarele tipuri de evaluare :  
 Evaluarea inițială ; 
 Evaluarea formativă ; 
 Evaluarea sumativă.  
 Evaluarea inițială realizătă la începutul uni program de instruire și vizează în principal identificarea 

condițiilor în care preșcolarii pot să se pregătescă și să se integreze optimal în activitatea de învățare , în 
programul de instruire care urmează ; are funcții diagnostice și prognostice , de pregătire a noului program 
de instruire. 

 Acest tip de evaluare constă în avantajul că oferă educatoarei posibilitatea de a avea o a reprezentare 
cât mai exactă a potențialului preșcolarilor , a lacunelor ce trebuiesc completate și remediate . Pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unui program 
de recuperare. 

 Un dezavantaj al acestui tip de evaluare ar fi faptul că nu permite o apreciere globală a performanțelor 
preșcolarilor și nici realizarea unei ierarhii. 

 Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic oferă preșcolarilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor , de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea 
unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit. 

Metodele de evaluare se împart în două categori :  
 Metode de evaluare tradiționale ; 
 Metode de evaluare alternative (moderne). 



 

 

Observarea sistematică face parte din categoria metodelor de evaluare moderne. Observarea 
comportamentului preșcolarului este o metodă folosită dintotdeauna de catre cadrele didactice, însă în 
prezent beneficiază de o atenție deosebită , odată cu exprimarea dwezideratului pedagogic de deplasare a 
accentului de la rezultatel învățării la procesel care au condus la acele rezultate. Această metodă se însoțește 
și se asociază cu toate celelalte , fie ele tradiționale sau alternative. 

Are avantajul că permite educatoarei să dobândească informații despre preșcolari în diverse ipostaze 
și în condiții firești , naturale de manifestare.Observarea devine utilă , nu numai necesară , când evaluarea 
scrisă , orală etc. ne furnizează date parțiale sau incomplete. 

 Observarea este importantă în programele de educație centrate pe copil , este fundamentul evaluării 
și constă în urmărirea atentă și sistematică a comportamentului unui preșcolar fără a intervenii, ccu scopul 
de a sesiza aspectele sale caracteristice. 

Informații despre dezvoltarea copilului obținem prin observare încă de la venirea la grădiniță, prin 
interacșuinea cu grupa de copii, de la părinți și toate persoanele care interacșionează cu copilul atât în 
grădiniță cât și în afara ei. 

Cunoașterea copilului necesită timp și anumite competențe din partea educatorului : 
 Să facă observații obiective; 
 Să-și construiască instrumentele necesare pentru înregistrarea informațiilor;. 
 Să dea acestora o interpretare pertinentă. 
Copilul trebuie observat în contexte naturale cât mai variate , în mediile lui firești : în sala de grupă, 

în timpul jocului în aer liber , în timpul ativităților extracurriculare,în timpul mesei, la sosirea și la plecarea 
din grădiniță.Nu trebuie să evaluăm doar aspectele care privesc latura cognitivă , ci pentru a avea o imagine 
globală , este necesar să evalăm și nivelul de dezvoltare al copilului din punct de vedere fizic , cognitiv și 
socioemoțional, iar informațiile obținute trebuie analizate în interrelație. 

 În urma evaluării inițiale obținem informații diferite despre nivelul de dezvoltare al preșcolarilor , 
dar nu avem dreptul de a-i eticheta sau de a-i împărții pe categorii. 

După obținerea rezultatelor evaluării , acestea se compară exclusiv cu performanțele copilului însuși 
, cu succesele și insuccesele propii. 

 Conform părerii lui Constantin Cucoș, observarea sistematică a comportamentului preșcolarilor este 
o probă complexă , care se bazeză pe următoarel instrumente de evaluare :fișa de evaluare,scara de 
clasificare, lista de control. 

 Observarea și consemnarea unor informații și observații referitoare la evoluția preșcolarului sunt 
forme de urmărire și măsurare a progresului înregistrat de copil. 

La sfârțitul zilei se pot consemna în caietul de observații sau se pot întocmi tabele în care educatoarea 
să noteze ori de câte ori consideră ceea ce observă la un anumit copil, dintr-un anumit punct de vedere, 
putând urmări dezvoltarea socială , dezvoltarea emoțională , dezvoltarea fizică sau ceea intelectuală. 



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR GHIDEL IOANA ALEXANDRA 
 
„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 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 
 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 TRADIȚIONALE DE EVALUARE 
 În categoria metodele tradiționale sunt incluse: 
· probele orale; 
· probele scrise; 
· probele practice. 
2. METODE MODERNE DE EVALUARE 
Metodele moderne de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care urmăresc să 

ofere elevilor posibiliăți sporite de a demonstra nu numai că au asimilat un ansamblu de cunoștințe, dar și 
că dispun de priceperi, deprinderi, abilități de a opera cu respectivele cunoștințe. Au un potențial formativ 
ridicat și permit o mai bună individualizare a actului educațional. 

In categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 
• observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor; 
• investigatia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
• autoevaluarea. 
Observarea sistematică a activității și comportamentului copiilor. În activitatea pe care o desfașoară 

zilnic la grupă, profesorul obține prin intermediul acestei metode informații relevante asupra performantelor 
copiilor din perspectivă: 

 1) capacitatii lor de actiune și reacționare;  
 2) a competentelor și abilităților de care dispun (Permite cunoașterea unor performanțe mai greu 

cuantificabile, dar foarte importante pentru aprecierea randamentului școlar, conduita morala); 
3) trasaturi de personalitate și implicit pentru calitatea și eficiența demersului didactic. 
Pentru ca metoda să conducă la obținerea unor informații cu adevărat relevante, utile actului 

evaluativ, foarte important este modul in care acestea sunt înregistrate și prelucrate.  
Alte metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 

jurnalul reflexiv, etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare 
a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

Valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare 



 

 

• stimularea activismului elevilor; 
• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
• evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  
• dezvoltarea creativităţii; 
• dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
• dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
• dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
• cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient  
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. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR - GHIDIU ALEXANDRA CLAUDIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MANPEL” – TÂRGU MUREȘ 

 
Evaluarea inițală reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv educativ din grădăniță, 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și a grupei în ansamblu. 
Pe lângă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, un rol important al evaluării inițiale este 
stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmărește în primul rând socializarea copiilor. 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire pentru a determina nivelul de pregătire al copiilor și apreciază gradul 
în care aceștia 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 sã constate situația 
de plecare, pe baza căreia se pot clădi viitoarele noțiuni - descoperirea concepțiilor, aprecierea calității 
operațiilor gândirii, abilităților, intereselor etc. Fiecare educatoare are stilul său de aplicare a teoriei 
evaluării, rezultat din modul de combinare a cerințelor, formelor, metodelor, obiectivelor, etapelor, 
particularităților grupei și activităților. 

Pentru ca acel copil să fie pregătit, pentru a se adapta la o lume în schimbare, educația trebuie să fie 
organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare care pe parcursul vieții alcătuiesc pilonii 
cunoașterii: 

- a învăța să știi, ceea ce înseamnă dobândirea cunoașterii; 
- a învăța să faci, astfel încât individual să intre în relație cu mediul înconjurător; 
- a învăța să trăiești împreună cu alții, pentru a putea coopera cu alte personae, participând la 

activitățile umane; 
- a învăța să fii, un element foarte important ce rezultă din primele trei . 
Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optim, educatoarea are acel 

rol să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualității sale.  
Evaluarea inițială 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”. O evaluare inițială, urmată 
de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul educației preșcolarilor.  

Rezultatele evaluării inițiale ne asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
pentru elaborarea unor planificări a activităților instructive – educative care să țină cont de datele culese, 
utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile și deprinderile de 
bază, necesare integrării active în activitățile educaționale din învățământul preșcolar. 

’’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). 
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*Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-

Napoca; 
*Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-alpicativ, Târgu Mureș. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE  
LA CLASA PREGĂTITOARE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR. GHIRA SANDA JULIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 
 
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 
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 iniţială este absolut necesară pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară micii 
școlarități. Acest tip de evaluare oferă învățătorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire.  

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” 

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

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare.  

Evaluarea inițială a micilor școlari din clasa pregătitoare are rolul de a face o reprezentare a 
potențialului elevilor, a bagajului de cunoștințe cu care vin din educația preșcolară, a lacunelor ce trebuie 
remediate și completate. La CLR, evaluarea inițială vine să stabilească gradul în care elevul respectă cerințe 
ca:  

• Denumirea imaginilor  
• Despărţirea cuvintelor în silabe 
• Recunoaşterea sunetelor iniţiale din cuvânt 
• Colorarea imaginii după sunetul dat 
• Denumirea imaginii 
• Recunoaşterea cuvintelor formate dintr-o singură silabă 
• Alcătuirea propoziţiilor după criterii date 
• Scrierea semnele crafice corect, lizibil, îngrijit, respectând spaţiul graphic 
 



 

 

La MEM, evaluarea inițială poate cuprinde itemi ca: 
o Realizează corect corespondenţa dintre elemente  
o Încercuieşte imaginea care nu are pereche 
o Desenează perechea corespunzătoare 
o Desenează o mulţime de elemente egală cu o alta dată 
o Respectă ordinea culorilor 
o Denumeşte figurile geometrice învăţate 
o Colorează după criterii date 
o Numără şi scrie liniuţe corespunzătoare numărului  
o Clasifică obiectele mai mici, mai mari, mijlocii 
 Pentru ca 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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Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUARE INIȚIALĂ LA NIVEL PREȘCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. GHIȚA IOANA 
G.P.N. NR. 3 HUSASĂU DE CRIȘ 

 
 ’’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) 
 
 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. 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. 

 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 

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

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să 
fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult 
învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
 ED. GHITA MARIANA –GRADINITA NR 3, PERIS-ILFOV 

 
 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. 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 etc. Folosesc această metodă aproape de fiecare data, 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. 

 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. 

 



 

 

METODA MOZAICUL 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR GHIȚĂ RALUCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.169 

BUCURESTI, SECTOR 6 
 
 Metoda de învățământ, “calea de urmat”, reprezintă pentru un profesor un instrument prin care acesta 

îi sprijină pe elevi să-și dezvolte pricepri, deprinderi, capacități să descopere, să acționeze, să-și formeze 
caracterul și șă-și dezvolte personalitatea.  

 În didactica modernă metoda de învățământ este înțeleasă ca un “anumit mod de de preda care tinde 
să plaseze elevul într-o situație de învățare, mai mult sau mai puțin dirjjat care să se apropie până la 
identificare cu una de cercetare științifică, de urmărire și descoperire a adevărului și de legare a lui de 
aspectele practice ale vieții.” Un profesor știe dacă a ales o metodă potrivită momentului didactic propus, 
dacă elevii își găsesc prin intermediul ei propria cale de urmat în vederea construirii propriei cunoașteri.  

 În cazul folosirii unei metode interactive, rolul cadrului didactic se diversifică. Acesta devine 
animator, consilier, moderator, participant alături de elevii săi. Gradul de implicare al elevului crește. 
Această interactivitate îi va crește gradul de implicare în activitate, Îl va apropia de colegii de echipă, îi va 
dezvolta creativitatea, dar și gradul de tolerantă, acesta fiind pus în situația de a accepta și negocia diferite 
opinii ale colegilor. Bucuria și satisfacția unei activități dusă la bun sfârșit, vor fi mai exacerbate datorită 
emoțiilor pe care elevul le-a pus în realizarea proiectului respectiv. Acesta va deveni mai conștient de 
importanța lucrului în echipă, va manifesta o deschidere către cooperare, va învăța să prețuiască valoarea 
ideilor născute prin colaborare.  

 Un alt avantaj al metodelor activ-participative îl constituie aproprierea profesorului de elevii săi, 
acesta devenind uneori membru al echipelor de lucru. De asemenea, pe lângă rolul de a atinge obiectivele 
propuse, metodele interactive dezvoltă capacitatea de a lega cunoștințele între ele, conduc către dezvoltarea 
inteligențelor multiple, dezvoltă capacitățile de comunicare de dialogare interpersonală, stimulează 
încrederea în sine, dar mai ales stimulează capacitățile de reflectare asupra propriilor demersuri de învățare.  

 Dintre metodele interactive de predare-învățare putem enumera mozaicul, metoda piramidei, tehnica 
lotus, explozia stelară, pălăriile gânditoare, predarea-învățarea reciprocă, schimbă perechea, diagrama 
cauzelor și a efectului, tehnica 6/3/5, metoda FRISCO, brainstorming.  

 Una dintre metodele pe care am folosit-o la clasă, a fost metoda mozaicului, în cadrul opționalului 
“Călători și călătorii”, la clasa a IV-a.  

 Alexandru Necola numește metoda mozaicului, metoda grupurilor independente și este bazată pe 
învățarea în echipă. La opționalul prezentat mai sus, am utilizat această metodă astfel:  

 1.   Profesorul a trimis o scrisoare de intenție părinților prin care aceștia erau informați despre 
proiect. Acordul acestora era necesar deoarece aceștia vor fi implicați din punct de vedere material în 
proiectele copiilor.  

 2.   Am împărțit clasa în 5 echipe. Fiecare echipă a tras la sorți o temă pe care trebuie să o 
dezvolte prin intermediul unei machete și să o prezinte la final părinților și altor invitați.  

 Temele trase la sorți au fost: Marco Polo, Francisco Pizzaro, Vikingii, James Cook și Fernando 
Magellan.  

 3.   Fiecare echipă și-a formulat un slogan și și-a ales un nume.  
 4.   S-au adus la cunoștința elevilor criteriile de evaluare de la finalul proiectului.  
-  acuratețea informațiilor științifice;  
-  modul de prezentare;  
-  gradul de finalizare;  
-  gradul de coeziune/ colaborare între membrii echipei;  
-  finețea obiectelor reprezentate pe machete/atenție la detalii.  
 5.   S-a stabilit ca loc de desfășurare sala de clasă, elevii având acces la aceasta inclusiv după 

ore, până la închiderea școlii.  
 6.   Am numit un capitan pentru fiecare echipă, acesta fiind responsabil cu distribuirea sarcinilor 

de lucru pentru fiecare membru al echipei. Doi elevi au trebuit să culeagă informații despre exploratorii 
respectivi. Unul a trebuit să descopere forme de relief, denumiri de continente, oceane, teritorii, insule, etc. 



 

 

Un alt elev a trebuit să descopere tradiții ale populațiilor sau nativilor întâlnite de exploratorii respectivi. 
Ultimii doi au trebuit să conceapă machete, precum și materialele necesare realizării acesteia. Fiecare elev 
a trebuit să devină expert în domeniul de activitate distribuit.  

 7.   Echipele s-au reunit după această fază de culegere a informațiilor. Căpitanul a împărțit 
sarcinile de lucru fiecărui membru, de data aceasta pentru realizarea machetei.  

 8.   Profesorul a ascultat și evaluat pe rând propunerile fiecărei echipe, a îndrumat și negociat 
cu elevii posibilitatea realizării fiecăreia în parte. S-a stabilit de comun acord cu elevii timpul necesar atât 
documentării, strângerii materialelor dar și finalizării proiectului.  

 9.   Prezentarea proiectului s-a realizat de către 2 elevi care și-au împărțit materialul astfel: unul 
a prezentat descoperirea propriu-zisă a exploratorului respectiv, iar celălalt a prezentat macheta.  

 10.   Profesorul și părinții au acordat un calificativ fiecărui elev și unul echipei, în funcție de 
criteriile de evaluare stabilite la început. Aceștia au pus întrebări elevilor pentru a lămuri orice aspect asupra 
căruia au avut neclarități.  

 Metoda folosită a avut un impact deosebit asupra elevilor. Din punct de vedere pedagogic, ea și-a 
atins pe deplin toate scopurile propuse de către profesor. Calitatea cea mai mare a avut-o faptul că elevii au 
putut să revizuiască motivele pentru care nu toate au mers cum și-au propus. Au fost astfel obligați să-și 
revizuiască modul de lucru, atitudinea față de muncă, cooperarea cu colegii, să-și testeze voința, atenția și 
să-și descopere noi aptitudini.  

 
 Bibliografie:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROFESOR: GHIŢĂ ANGELICA 

 
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. 

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

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

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

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 

scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

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 
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. 



 

 

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.  

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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PERIOADA TIMPURIE 
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Vârsta preşcolară reprezintă una dintre cele mai importante perioade privind dezvoltarea fizică şi 

psihică a copilului. Conform vârstelor umane, această perioadă se desfăşoară între 3/6-7 ani.  
În cadrul sistemului de învățământ, evaluarea poate fi definită ca o acțiune complexă, un ansamblu 

de operații mintale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective, în cadrul căreia se precizează: 
o obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate; 
o în ce scop și perspectivă se evaluează; 
o când și cum se evaluează; 
o în ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; 
o pe bază căror criterii se apreciază. 
În perioada timpurie, evaluarea inițială deține o importanță majoră în cadrul procesului educațional. 

Pe baza acesteia, educatoarea întocmește caracterizarea grupei de preșcolari și totodată se constă 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 inițială în grădiniță se realizează la începutul anului școlar, constituind o condiție 
hotărâtoare pentru reușita activității de învățare. Aceasta înglobează următoarele funcții: 

o funcția diagnostică ce vizează cunoașterea măsurii în care copiii stăpânesc anumite cunoștințe și 
posedă capacități necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program educațional; 

o funcția prognostică prezintă condițiile probabile ale desfășurării noului program și îi permite 
anticiparea rezultatelor. 

Una dintre cele mai importante metode de evaluare inițială aplicate în grădiniță este jocul. 
La vârsta preșcolară jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului, nevoie 

generată de trebuințe, dorințe, tendințe specifice acestui nivel de dezvoltare psihologică. Sub o formă sau 
alta, jocul se regăsește la copiii tuturor popoarelor, din cele mai vechi timpuri. Din aceste considerente, în 
grădinițe, jocul este activitatea fundamentală. Utilizat ca metodă de evaluare, jocul poate fi de mai multe 
tipuri: joc liber, joc de mișcare, joc didactic. 

O altă metodă utilizată în cadrul evaluarii inițiale este convorbirea. Aceasta este o activitate care îi 
pune pe copii în situaţia de a exprima independent, folosind cuvinte intrate in vocabularul lor activ, în urma 
unor activităţi de observare, povestire, jocuri didactice, lecturi pe baza de imagini sau în contactul direct cu 
obiectele și fenomenele lumii înconjurătoare. 

Printre alte metode și strategii utilizate în cadrul evaluarii inițiale mai menționăm fișele de evaluare, 
care constau în rezolvarea unor sarcini de lucru de către preșcolari cu referire la conținutul unei activități, 
observația, aprecierile verbale. 

Aplicarea evaluării iniţiale constituie următoarele avantaje:  
- prezintă educatoarei şi preşcolarului 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. 
Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot menționa: 
 - 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.  
 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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Evaluarea este un proces didactic complex şi vizează toate componentele sistemului de învăţământ şi 

întregul curriculum 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).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.  

 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 este o actiune de cunoastere (specifica) a unor fenomene sub raportul insusirilor acestora, 

a starii si functionalitatii unui sistem, a rezultatelor unei activitati. Prin urmare, obiectul ei poate fi un 
fenomen, o persoana (elev, profesor), o activitate sau rezultatele acesteia, o institutie, sistemul scolar in 
ansamblu s.a. Actul evaluativ vizeaza ameliorarea starii fenomenelor evaluate, fiind realizat in perspectiva 
luarii unor decizii in acest sens. 

In legatura cu functia de ameliorare a fenomenului supus masurarii, evaluarea comporta un proces de 
colectare a datelor necesare fundamentarii deciziilor ce urmeaza sa fie adoptate in scopul imbunatatirii 
rezultatelor si a activitatii considerate. Problema nu consta in a hotari daca este util ori nu sa se evalueze, 
ci in a stabili pentru ce fel de decizii trebuie realizata o evaluare. Din aceasta decurge cerinta de a se asigura 
concordanta deplina intre decizia care urmeaza sa fie adoptata si datele furnizate de actiunile evaluative. 

De aceea, orice demers evaluativ face necesar sa fie precizat: 
*·ce urmeaza sa fie evaluat (obiectul evaluarii); 
*·natura si obiectul deciziei avute in vedere; 
*·tipul de date ce trebuie obtinute. 
In sens larg, evaluarea este acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate si interpretate informati 

privind starea si functionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obtine, activitate ce conduce la aprecierea 
acestora pe baza unor criterii, standarde si prin care este influentata evolutia sistemului. 

O directie de dezvoltare a evaluarii, promovata incepand cu anii ’70, o reprezinta extinderea acesteia 
asupra activitatii, conditiilor, factorilor si proceselor de care depind rezultatele obtinute la un moment dat. 

Aceasta orientare este stimulata de noi dezvoltari ale teoriei curriculumului scolar si teoriei instruirii. 
Depasind conceptia traditionala potrivit careia nivelul rezultatelor activitatii scolare este dependent de 
competenta si calitatea prestatiilor realizatorului acesteia, s-a ajuns la intelegerea faptului ca eficacitatea 
activitatii scolare, poate fi evaluata pertinent numai daca sunt evaluate toate componentele activitatii 
(conditii interne/externe, resursele de care dispune, starea si functionalitatea factorilor participanti - umani, 
naturali, procesuali, prin urmare activitatea in intregul ei, ca unitate a acestor elemente componente. 

Rezultatele scolare nu pot fi cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate si explicate decat in stransa 
legatura cu evaluarea activitatii care le-a produs. 

In acelasi timp, s-a ajuns la intelegerea rolului complex pe care evaluarea il are in activitatea scolara, 
in relatie cu procesele principale ale acesteia - predarea si invatarea - si implicit cu factorii umani pe care 
aceste procese ii reprezinta. 

Functiile evaluarii au o semnificatie sociala si pedagogica. 
A) Functiile sociale ale actiunii de evaluare vizeaza calitatea invatamantului de subsistem angajat in 

realizarea unor obiective asumate in plan cultural si economic, la nivel de politica a educatiei: 
a)functia de validare sociala a produselor sistemului de invatamant, la diferite niveluri de integrare 

scolara si profesionala; 
b)functia de orientare sociala, scolara si profesionala, la diferite niveluri de decizie care angajeaza 

responsabilitatea tuturor factorilor educatiei (profesori, elevi, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale 
etc.); 

c) functia de selectie sociala, scolara si profesionala, la diferite niveluri de clasificare si ierarhizare 
a rezultatelor activitatii didactice, de formare initiala si continua, exprimate in termeni de proces si de 
produs. 

B) Functiile pedagogice ale actiunii de evaluare vizeaza declansarea unor circuite de conexiune 
inversa externa (realizate de profesor) si chiar interne (realizate de elev), necesare pentru verificarea calitatii 
activitatii didactice pe coordonata corespondentelor curriculare dintre obiectivele pedagogice-continuturile 
pedagogice-metodologia pedagogica (de predare-invatare-evaluare): 

a) functia de informare pedagogica, bazata pe verificarea rezultatelor scolare la anumite intervale de 
timp, pe criterii prioritar constatative; 



 

 

b) functia de diagnoza pedagogica, bazata pe verificarea si interpretarea rezultatelor la diferite 
intervale de timp, pe criterii prioritar calitative; 

c) functia de prognoza pedagogica, bazata pe decizii cu valoare anticipativa, de stimulare a activitatii 
de invatare la niveluri de performanța si de competenta superioare. 

Structura actiunii de evaluare include trei operatii principale: masurarea-aprecierea-decizia. 
A) Masurarea reprezinta operatia de evaluare care asigura consemnarea 'unor caracteristici 

observabile' exprimate în termeni cantitativi (scor, cifre, statistici etc.) sau / si prin descrieri concentrate 
asupra unor zone restranse de manifestare. 

Masurarea tinde spre o anumita obiectivitate constatativa, sustinuta, de regula, prin instrumente 
speciale de evaluare cantitativa a fenomenului studiat (chestionare, ghiduri, probe standardizate, tehnici 
statistice etc.). Aceasta obiectivitate nu angajeaza insa emiterea unor judecati de valoare specific 
pedagogice, deschise interpretarii pe termen scurt, mediu si lung. 

B) Aprecierea reprezinta operatia de evaluare care implica interpretarea faptelor consemnate, in 
functie de anumite criterii calitative, specific pedagogice, independente in raport cu instrumentele de 
masura folosite in cadrul unei anumite metode sau strategii didactice/de invatamant. 

Ca operatie specifica, aprecierea valorifica, pe de o parte, consensul metodologic institutionalizat la 
nivel managerial in legatura cu criteriile specifice de evaluare a rezultatelor masurate anterior: 

a) criteriul raportului dintre calitatea resurselor existente la 'intrare' - calitatea procesului / activitatii 
didactice - calitatea 'produsului' / institutie sau elev, la 'iesire' (la sfarsitul lectiei, capitolului, ciclului de 
instruire etc.); 

b) criteriul raportului dintre obiectivele specifice institutionalizate la nivelul pro-gramelor - 
obiectivele concrete asumate si realizate conform resurselor pedagogice existente la nivelul comunitatii 
educative locale, organizatiei scolare, clasei de elevi, fiecarui elev; 

c) criteriul raportului dintre obiectivele concrete stabilite la nivel minim-mediu-maxim si obiectivele 
concrete atinse la sfarsitul activitatii in termeni de performanțe si de competente minime-medii-maxime. 

d)criteriul raportului dintre nivelul de performanța si de competenta atins de cadrul didactic si de 
elevi la ultima actiune de evaluare si progresele / regresele pedagogice realizate intre timp; 

e) criteriul raportului dintre pregatirea cadrului didactic (formarea initiala si continua, experienta 
didactica acumulata, gradul didactic obtinut) si nivelul de exigenta pedagogica asumat. 

Pe de alta parte, valorificarea integrala a acestor criterii permite emiterea unei judecati de valoare, 
operabila la nivel de diagnoza pedagogica, in termenii unei formule standardizate care descopera calitatile 
si slabiciunile obiectului evaluat (scoala, clasa de elevi, elev etc.), 'localizand dificultatile de invatare in 
vederea remedierii lor'. 

C) Decizia reprezinta operatia de evaluare care asigura prelungirea aprecierii intr-o nota scolara, 
caracterizare, hotarare, recomandare etc. cu valoare de prognoza pedagogica.Aceasta operatie intra in 
categoria judecatilor evaluative finale, de o mare complexitate psihologica si responsabilitate sociala, care 
angajeaza respectarea urmatoarelor criterii pedagogice: 

a) valorificarea integrala a caracteristicilor specifice obiectului evaluat (mediul sociocultural propriu 
institutiei scolare, clasei de elevi; varsta psihologica a elevilor), interpretabile la nivel general, particular, 
individual; 

b) ameliorarea permanenta a calitatii procesului de invatamant, in general, a activitatii 
didactice/educative, in mod special; 

c) transformarea diagnozei in prognoza cu functie de anticipare pozitiva a evolutiei institutiei, clasei, 
elevului, verificabila managerial la diferite intervale de timp; 

d) asigurarea comunicarii pedagogice a deciziei in termeni manageriali de indrumare metodologica 
a celui evaluat in cadrul unei actiuni deschise in directia (auto)perfectionarii. 

 
 



 

 

STRATEGII DE EVALUARE PEDAGOGICA 
 

PROF.DR GILCESCU NICOLAE 
LICEUL DE ARTE "CONSTANTIN BRAILOIU" TARGU JIU 

 
Tipurile/strategiile de evaluare pedagogica reflecta modalitatea specifica de integrare a operatiilor de 

masurare-apreciere-decizie in activitatea didactica: 
a) Evaluarea initiala angajeaza operatiile de masurare-apreciere-decizie, la inceputul activitatii de 

instruire (lectie, capitol, trimestru, an / ciclul de invatamant), in vederea cunoasterii nivelului 
psihopedagogic real al colectivului de elevi / elevului, exprimat in termeni de performante si competente 
actuale si potentiale. 

Evaluarea initiala realizeaza, doua functii: 
Functia diagnostica.Vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda 

capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program. In consecinta, indeplineste atat 
o functie diagnostica, precum si prognostica. 

Obiectul evaluarii initiale il constituie acele cunostinte si capacitati care reprezinta premise (pré-
requis) pentru asimilarea noilor continuturi si formarea altor competente. Ceea ce intereseaza nu este 
aprecierea performantelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor, ci cunoasterea potentialului de 
invatare, a pemiselor „cognitive“ si „atitudinale“ (capacitati, interese, motivatii) necesare integrarii in 
activitatea care urmeaza. In consecinta, sub raportul obiectului evaluarii, are caracter selectiv, indicand 
conditiile in care elevii ar putea asimila noile continuturi. 

Uneori evaluarea initiala poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvente de recuperare a 
ceea ce elevii nu stapanesc satisfacator, pentru reamintirea unor continuturi sau chiar reinvatarea acestora. 

Functia prognostica se exprima in faptul ca sugereaza profesorului conditiile probabile ale 
desfasurarii noului program si ii permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluarii, se pot 
stabili: obiectivele programului urmator (cel putin sub raportul oportunitatii si al nivelului lor), demersurile 
didactice considerate adecvate posibilitatilor de invatare ale elevilor, ritmul convenabil de desfasurare a 
procesului de instruire. A gandi o actiune inseamna, de fapt, a stabili o maniera de a actiona. 

b) Evaluarea sumativa angajeaza operatiile de masurare-apreciere-decizie in timpul sau la sfarsitul 
unei activitati didactice/educative in vederea cunoasterii nivelului real de stapanire a materiei dupa 
parcurgerea anumitor perioade si secvente de instruire, conform obiectivelor programelor scolare, adaptate 
de profesor la conditiile concrete ale clasei de elevi. 

Acest tip de evaluare indeplineste o funcție pedagogica prioritar cumulativa, cu resurse formative 
limitate la momentul desfasurarii activitatii didactice. El consemneaza o realitate pedagogica, exprimata 
mai ales la nivel de produs, care presupune raportarea rezultatelor la obiectivele pedagogice concrete, 
stabilite de profesor si la obiectivele pedagogice specifice care ofera instruirii un cadru de referinta 
stimulativ. 

Evaluarea sumativa intretine, in cele mai multe situatii, o motivare externa a invatarii pentru 'note' 
obtinute prin sondaje orale sau prin lucrari scrise, realizate la intervale relativ mari de timp (aproximativ de 
doua ori pe parcursul unui trimestru scolar), fara posibilitati de interventie pedagogica imediata. In acest 
cadru traditional, 'nota scolara' nu are sustinere manageriala la niveluri de diagnoza si de prognoza, proprii 
unui invatamant prioritar formativ, capabil de (auto)perfectionarea resurselor sale interne si externe. 

c) Evaluarea continua/permanenta angajeaza operatiile de masurare-apreciere- decizie pe tot 
parcursul activitatii de instruire. Ea stimuleaza participarea intregului colectiv al clasei prin proiectarea 
unor sarcini de invatare diferentiate, evaluabile imediat in vederea adoptarii unor masuri corective, 
ameliorative sau de ajustare structurala adecvate situatiei constatate si apreciate cu mijloace pedagogice 
eficiente. 

Evaluarea continua raspunde cerintelor proiectarii curriculare fiind parte componenta a procesului de 
invatamant care valorifica gradual informatiile pe care profesorul le culege despre efectele actiunii sale, 
asigurand comanda si controlul si daca este cazul interventia imediata prin masuri ameliorative de maxima 
operativitate si oportunitate pedagogica. 
  



 

 

Evaluarea continua indeplineste o functie prioritar formativa, care stimuleaza pe tot parcursul 
activitatii: 

-operatiile de masurare-apreciere continua, cu posibilitati de decizie(note, hotarari, caracterizari, 
sanctiuni) angajate managerial la intervale relativ mici de timp (pe parcursul lectiei sau in cadrul unui grup 
de maximum 4-5 lectii); 

-actiunile de proiectare curriculara continua a obiectivelor concrete, prezentate sub forma unor 
secvente de instruire flexibile, adaptabile la ritmul individual al elevilor, valorificabil in sens prioritar 
formativ. 

Compararea strategiilor examinate pune in evidenta existenta unor note comune si a unor trasaturi 
specifice. Astfel, toate aceste strategii: 

·au ca obiect rezultatele scolare obtinute intr-un interval de timp definit; 
·se realizeaza prin aceleasi metode de verificare, chiar daca alcatuirea probelor poate prezenta note 

distinctive de la o strategie la alta, sau folosirea diferitelor metode inregisteaza o frecventa diferita; 
·indeplinesc, in general, aceleasi functii: constatativa, diagnostica, prognostica, ameliorativa, cu 

accente pe unele din acestea. 
Evaluarea randamentului scolar 
Are in vedere stabilirea nivelului de pregatire teoretica si practica atins, la un anumit moment dat, in 

activitatea cu elevii si a masurilor corespunzatoare necesare pentru optimizarea acesteia. 
Actiunile evaluative se realizeaza in stransa legatura cu procesele de predare / invatare. Din aceasta 

decurg mai multe concluzii care privesc realizarea procesului didactic: 
a) In primul rand, este necesar ca procesele evaluative sa fie realizate astfel incat sa sustina si sa 

stimuleze activitatea de predare / invatare. Actiunile de evaluare nu constituie un scop in sine. Rolul lor nu 
se limiteaza la constatarea efectelor actului didactic, ci vizeaza realizarea unei diagnoze asupra rezultatelor 
si procesului, punand in evidenta aspecte izbutite, dar si punctele critice care urmeaza sa fie remediate in 
secventele urmatoare. Ele sunt menite sa ofere informatii despre calitatea predarii, despre oportunitatea 
modului in care este determinat, organizat si realizat continutul instruirii, despre valoarea metodologiilor 
de predare utilizate ca si referitoare la activitatea de invatare a elevilor. 

b) Orientarea si reglarea proceselor de instruire si de invatare, pe baza datelor oferite de actiunile 
evaluative sa se realizeze continuu si permanent. Principiul enuntat reclama practicarea unei evaluari 
continue, formative care presupune: 

·verificarea rezultatelor scolare pe intreg parcursul procesului didactic; 
·eliminarea caracterului de -sondaj, propriu evaluarii traditionale, realizand verificarea tuturor 

elevilor asupra elementelor esentiale din arii de continut cat mai cuprinzatoare. 
c) Functia de reglare a procesului didactic, pe care actiunile evaluative o indeplinesc, presupune nu 

numai cunoasterea rezultatelor, ci si explicarea acestora, prin factorii si conditiile care le genereaza, precum 
si predictia rezultatelor probabile in secventele urmatoare ale activitatii. 

Realizata in acest fel, evaluarea randamentului scolar se constituie ca activitate cu reale valente de 
stimulare a instruirii / invatarii, deschizand un demers in spirala, prin care se realizeaza ameliorarea 
continua a procesului didactic. 

Conceptele operationale implicate in evaluarea randamentului scolar permit abordarea curriculara a 
problematicii eficientei activitatii de predare-invatare-evaluare, proiectata la nivelul interactiunilor intre 
finalitatile macrostructurale, de sistem, si finalitatile microstructurale, de proces. 

Randamentul scolar reflecta gradul de eficienta pedagogica al activitatii didactice, care poate fi 
evaluat in cadrul raportului functional existent intre resursele pedagogice (materiale - umane - financiare - 
informationale) investite in sistem si efectele inregistrate in timp, la nivel de proces si de produs. 

In aceasta acceptie, randamentul scolar reprezinta un concept integrator care subordoneaza mai multe 
notiuni operationale implicate in actiunea de evaluare: evaluarea nivelului de cunoștințe al elevului; 
evaluarea comportamentului elevului; evaluarea succesului scolar; evaluarea calitatii procesuluide 
invatamant. 

a) Evaluarea rezultatelor scolare angajeaza procedeele clasice de notare si examinare a elevilor care 
pun accent pe obiectivele de continut, pe acumularea cantitativa a informatiilor proiectate la nivelul 
programelor scolare. 

Didactica moderna si postmoderna valorifica progresele docimologiei– 'stiinta care are ca obiect 



 

 

studierea sistematica a examenelor, in special a sistemelor de notare si a comportarii examinatorilor si a 
celor examinati'. In paralel sunt relevate si atuurile doxologiei- stiinta care asigura 'studierea sistematica a 
rolului pe care il are aprecierea calitativa in invatamant'. 

Perspectiva curriculara presupune perfectionarea continua a sistemului de notare si de examinare care 
poate include 'orice procedeu pedagogic avand ca obiect o apreciere a proceselor de invatare a 
cunostintelor', realizabila prin resursele interne ale profesorului, care preda la clasa respectiva, si prin 
resursele externe ale comisiilor formate de profesori din alte clase sau din alte scoli. 

Rezultatele scolare constituie o realitate complexa. Termenul defineste efecte ale activitatii didactice, 
diferite prin natura lor. O disociere a diferitelor tipuri devine necesara intrucat fiecare categorie de 
performante face necesara utilizarea unor proceduri si metode de evaluare diferite. 

Tipologia care poate fi elaborata are ca punct de plecare varietatea obiectivelor pedagogice, intr-o 
dubla perspectiva: prima o constituie domeniile obiectivelor corelate cu structura (laturile) personalitatii 
(cognitive, afective, psihomotorii), cu mentiunea ca un rezultat apartine, in general, predominant, uneia din 
aceste componente a personalitatii incluzand, insa, in proportii variate, si intentii proprii celorlalte 
componente; a doua perspectiva decurge din ordonarea ierarhica a obiectivelor in clase comportamentale, 
in functie de procesele psihice pe care le implica si de gradul de complexitate. 

b) Evaluarea comportamentului elevului include operatii de masurare –apreciere – decizie, realizate 
in raport cu obiectivele formative ale activitatii de instruire. Aceasta actiune are un dublu sens: 

- un sens psihologic, de inspiratie behaviorista, care limiteaza evaluarea comportamentului la 
constatarea 'reactiei elevului la diferiti stimuli', lansati si intretinuti, in mod explicit si implicit, in activitatea 
de instruire; 

- un sens pedagogic, de respiratie curriculara, care orienteaza evaluarea comportamentului spre 'un 
ansamblu de insusiri formate elevilor in procesul de instruire si educare, structurate intr-un anumit stil 
personal' (Radu, Ion, T., 1981, pag.34, 35). 

c) Evaluarea succesului scolar vizeaza totalitatea rezultatelor elevului privite din perspectiva 
informativa (nivel stiintific, capacitati / aptitudini intelectuale) si formativa (atitudini motivationale si 
caracteriale importante pentru reusita scolara). Aceasta actiune releva si limitele progresului scolarcare 
exprima gradul de realizare a obiectivelor specifice la nivelul conditiilor concrete de invatare ale fiecarui 
elev si colectiv de elevi. 

Succesul scolar reflecta gradul de eficienta pedagogica al activitatii didactice in cadrul raportului 
existent intre resursele interne ale procesului de invatamant, dependente, mai ales, de calitatea corelatiei 
subiect-obiect si efectele inregistrate in timp, obiectivate in nivelul de pregatire al elevului, apreciabil in 
functie de posibilitatile sale maxime. In acest fel poate fi definit esecul scolar care reflecta 'situatia unui 
elev care nu mai progreseaza in raport cu el insusi' (vezi Riviere, Robert, 1991, pag.48). 

Tehnicile de evaluare, analizate dintr-o perspectiva curriculara, au valoarea unor procedee didactice 
integrabile in cadrul oricarei metode / strategii de instruire. Prin mecanismele de conexiune inversa 
declansate aceste procedee stimuleaza perfectionarea permanenta a activitatii de predare-invatare-
evaluare. Avem in vedere tehnicile de evaluare prin: chestionare, lucrari scrise, lucrari practice, scari de 
apreciere, teste de cunostinte, examene(vezi Nicola, Ioan, 1996, pag.402-407). 

a) Evaluarea prin chestionare reprezinta un procedeu didactic integrabil, in special, in cadrul metodei 
/strategiei conversatiei euristice pentru verificarea cantitatii si a calitatii cunostintelor si a capacitatilor 
dobandite de elevi conform programelor de instruire. 

Evaluarea prin chestionare poate fi realizata intr-o forma curenta(care intervine in orice moment al 
activitatii de instruire, cu posibilitati de realizare frontala) sau finala(care intervine in anumite momente - 
sfarsit de capitol, trimestru, an sau ciclu scolar - cu posibilitati de valorificare metodologica in cadrul 
diferitelor variante de examene scolare). 

b) Evaluarea prin lucrari scrise reprezinta un procedeu cu valoare pedagogica intensiva care permite 
verificarea globala a unui colectiv scolar, prin compararea rezultatelor obtinute de elevi in conditii de munca 
independenta, care valorifica, de regula, o arie mai mare de cunostinte si de capacitati dobandite in 
conformitate cu programele de instruire. 

Acest procedeu, integrabil in oricare metoda / strategie didactica, poate fi realizat in trei variante 
operationale: 

-lucrarile scrise curente/ extemporalele, aplicate pe parcursul unei activitati didactice pentru 



 

 

verificarea gradului de realizare a unor obiective pedagogice concrete; 
-lucrarile scrise trimestriale/tezele, aplicate in cadrul anumitor discipline scolare pentru verificarea 

gradului de intelegere si de valorificare a unor cunostinte si capacitati dobandite pe parcursul unui grup de 
lectii organizate corespunzator obiectivelor specifice unor subcapitole sau capitole; 

-lucrarile scrise de sinteza, aplicate, de regula, la sfarsit de capitol, an, ciclu de studii, sub forma unor 
referate sau teme de cercetare, care solicita parcurgerea unei bibliografii apreciabile, valorificabila in mod 
creator, in functie de experienta cognitiva si psihosociala a elevului/studentului – in aceasta categorie intra 
si lucrarile de diploma, de licenta, de disertatie, de doctorat, de reciclare etc., angajate in contextul unor 
examene scolare, postscolare, universitare, postuniversitare, de perfectionare etc. 

c) Evaluarea prin lucrari practice reprezinta un procedeu didactic integrabil, in special, in cadrul 
metodelor bazate prioritar pe cercetare si pe actiune. Acest procedeu verifica, indeosebi, capacitatea elevilor 
de a aplica adecvat cunostintele si capacitatile dobandite conform programelor de instruire, in situatii 
didactice care solicita realiza-rea unor obiecte, circuite, aparate, experimente, grafice, desene, schite, 
observatii, di-sectii, compuneri etc. 

Evaluarea prin lucrari practice implica proiectarea unor activitati didactice in conditii de laborator, 
atelier, lot, cabinet scolar, conditii necesare pentru realizarea unor observatii, experimente, demonstratii, 
cercetari, modelari, procesari de resurse materiale si informationale etc. 

d) Evaluarea prin scari de apreciere reprezinta un procedeu didactic care ofera posibilitatea 
distribuirii rezultatelor sau a raspunsurilor' intre diferite intervale valori-ce, situate intre o limita inferioara 
si o limita superioara (vezi Nicola, Ioan, 1996, pag.406). 

Calitatea scarii de apreciere depinde de doua elemente esentiale: modul de ordonare si de gradare a 
intervalelor valorice (foarte bine – bine – mediu –suficient–insuficent; modul de raportare a intervalelor 
valorice la situatiile de instruire concrete.Acest procedeu poate fi integrat relativ usor in cadrul oricarei 
metode / strategii de predare-invatare-evaluare. 

e) Evaluarea prin teste de cunoștințe reprezinta un procedeu integrabil in cadrul activitatii didactice 
in diferite momente ale desfasurarii acesteia. Acest procedeu valorifica un ansamblu de probe standardizate 
la nivelul: continutului, conditiilor de aplicare, criteriilor etalonate pentru evaluarea rezultatelor. 

Testele reprezinta, in general, un instrument al metodei experimentale, orientata spre cunoasterea 
globala a personalitatii. Din perspectiva obiectivelor acesteia existateste biometrice(care vizeaza 
cunoasterea calitatilor senzoriale ale personalitatii),teste psihologice (care vizeaza cunoasterea 
configuratiei personalitatii),teste socio-logice(care vizeaza cunoasterea gradului de integrare a 
personalitatii in microgrup),teste pedagogice sau scolare (care vizeaza cunoasterea fondului informativ-
formativ dobandit de personalitate in procesul educativ) - vezi Holban, Ioan, 1995. 

Testele de cunostinte, care au un caracter psihopedagogic, vizeaza masurarea-aprecierea unor situatii 
specifice procesului de invatamant, relevante atat la nivelul dimensiunii sale structurale (plan, programe, 
manuale) cat si la nivelul activitatii concrete de predare-invatare-evaluare. In ambele cazuri, testele de 
cunostinte asigura elaborarea unor decizii de ameliorare – ajustare –restructurare a procesului de 
invatamant, in general, a activitatii didactice, in mod special. 

Aplicabilitatea testului de cunoștințe reprezinta capacitatea acestuia de a putea fi administrat si 
valorificat in diferite conditii pedagogice si sociale. Aceasta capacitate evidentiaza importanta: informatiei 
testate, raportului dintre continutul-forma testului si varsta elevilor; timpului necesar pentru administrarea, 
cotarea si interpretarea finala a testului. 

Elaborarea testului de cunostinte evidentiaza importanța itemilor care reprezinta cele mai mici unitati 
de continut alese in concordanta cu obiectivele operationale asu-mate conform programei scolare. Pentru 
realizarea unui obiectiv operational pot fi propusi mai mulți itemi sau poate fi propus un singur item. 

Testele de cunoștințe aplicate in cazul examenelor scolare dobandesc statut deteste docimologice. 
Elaborarea lor presupune valorificarea obiectivelor specifice ale programei scolare, asumate la nivel de 
trimestru, an sau ciclu scolar, din perspectiva tipului de examen institutionalizat: examen partial, examen 
global, examen de absolvire cu functie de selectie implicita, examen de admitere cu functie de selectie 
explicita, examen intern, examen extern etc. 

f) Evaluarea prin examene reprezinta o modalitate de apreciere a randamentului scolar, 
institutionalizata la nivelul sistemului de invatamant. 

Critica examenelor vizeaza faptul ca acestea 'se reduc deseori la o verificare a asimilarii cunostintelor, 



 

 

lasand neexploatate nu numai aspectele cele mai importante ale inteligentei, ci si aproape toate trasaturile 
personalitatii pe care o educatie bine inteleasa trebuie sa le cultive'. Aceasta critica priveste, mai ales, 
practica 'examenelor cu caracter selectiv' inspirate din conditiile culturale ale secolului XIX, legate de 
'dezvoltarea unei birocratii foarte ierarhizate' (vezi De Landsheere, Gilbert, 1975, pag.17; 42). 

Perspectiva proiectarii curriculare solicita o noua modalitate de organizare a examenelor. Functia 
acestora devine una prioritar formativa, de evaluare pozitiva, care asigura o selectie scolara implicita. 
Aceasta noua functie determina inlocuirea examenelor de admitere (in invatamantul secundar / liceal, 
profesional; in invatamantul superior) cu examenele de absolvire (de capacitate, de bacalaureat), proiectate, 
realizate si finalizate pe criterii pedagogice unitare, care asigura comparabilitatea globala, la scara 
teritoriala sau nationala, dupa modelul exersat la nivelul culturii pedagogice anglo-saxone. 

Examenele de acest tip angajeaza responsabilitatea directa a fiecarui profesor, evaluabila in termenii 
managementului pedagogic la nivelul raportului dintre resursele Investite la intrarea in sistem -calitatea 
procesului de învățământ produsele obtinute la iesirea din sistem. 

 
 



 

 

METODELE DIDACTICE 
 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MOTRU, JUD. GORJ 
PROF. INV, PRIMAR-GIMANCA RODICA-DARIA 

 
 Metodele pot fi clasificate din punct de vedere istoric în metode tradiţionale şi metode moderne sau 

alternative.Utilizarea metodelor alternative de evaluare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţarea.Deoarece şi metodele de evaluare moderne au 
anumite lipsuri, dezavantaje, propun combinarea acestora astfel încât evaluarea să ofere o imagine cât mai 
reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii 

 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; 
-sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 
-sunt orientate, în principal, spre produsul final;- 
-au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 
-stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
-relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 
 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; 
-stimulează motivaţia intrinsecă; 
-relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul 

de organizare a lecţiei.  
 Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi dezavantaje. Dezvoltarea gândirii critice, 

caracterul formativ şi informativ, valorificarea experienţei proprii a elevilor, determinarea elevilor de a 
căuta şi dezvolta soluţii la diverse probleme, evidenţierea modului propriu de înţelegere, climatul antrenant, 
relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul dintre învăţător-elev/elevi, elev-elev/elevi sunt câteva 
dintre avantajele metodelor şi tehnicilor active care fac din lecţie o aventură a cunoaşterii în care copilul 
participă activ, după propriile puteri. Dintre dezavantaje putem menţiona pe cele de ordin evaluativ, pe cele 
de ordin temporal, material, de proiectare, se creează agitaţie în rândul elevilor, necesită introducerea de 
elemente de creativitate pentru a evita monotonia, repetiţia.  

 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: 
1. Cerghit I – Metode de invatamant Iasi, Polirom, 2005 
2. Cucos Constanti – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Polirom, 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘ.: GINGEAN LUMINIȚA GABRIELA 
ȘC. GIM. „ANDREI ȘAGUNA”- TOPLIȚA, HARGHITA 

 
 Domeniul științe, domeniul limbă și comunicare-Grupa mare 
  

Domeniul 
experienţial 

Dat
a 
 

Tema 
activităţii 
/ mijloc de 
realizare 

Material 
didactic 

comportamente 
măsurabile 

Itemi de 
evaluare / 
punctaj 

Rezultatul 
evaluarii 

 
DOMENIUL 
ȘTIINȚE 
CUNOAŞTER
EA 
MEDIULUI 
 
 
 
 
 
 
  
MATEMATIC
Ă 

 
 
 
 
 
 
 

„În ce 
anotimp se 
întâmplă?
”-joc 
didactic 
 
 
 
 
„Cu ce 
călătorim” 
-joc 
didactic 
 
 

 Jocul 
anotimpuril
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagini, 
fişe 
 
 
 

-să recunoască 
anotimpurile şi să 
descrie fenomene 
specifice acestora; -
să identifice şi să 
descrie imagini ale 
anotimpurilor. 
 
  
- să recunoască 
mijloacele de 
locomoţie şi să le 
diferenţieze după 
anumite criterii. 
 
 

a)Denumeşte 
anotimpul 
reprezentat în 
imagine. 
b)Identifică 
cel puţin o 
imagine (un 
element) care 
nu reprezinta o 
caracteristică a 
anotimpului 
denumit. 
c)Descrie în 
câteva 
propoziţii 
anotimpul 
indicat.  
a)Denumeşte 
şi colorează 
mijlocul de 
transport 
condus de 
mecanic. 
b)Încercuieşte 
mijlocul de 
transport 
condus de 
şofer. c)Taie 
cu o linie 
mijlocul de 
transport care 
merge pe apă.  

comportame
nt însușit Î 
comportame
nt în 
dezvoltare 
D 
 
comportama
nt absent A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ce piese 
recunoşti” 
-joc 
didactic 
  
 „Cine este 
mai înalt? 
-ex 
 
 

Trusa Logi, 
fişe 
 
  
 
Jetoane, 
beţişoare 
 
Jucării 
 

-să identifice 
formele geometrice 
şi să sesizeze 
deosebirile dintre 
ele. 
  
  
- să compare 
înălţimile/lungimil
e mai multor 

a) Descrie 
formele 
geometrice. 
b)Formează 
grupa 
pătratelor şi 
grupa 
cercurilor. c) 
Colorează 
pătratele cu 

comportame
nt însușit Î 
comportame
nt în 
dezvoltare 
D  
 
comportame
nt absent A  
 



 

 

„Aşezăm 
jucăriile 
pe raft” –
joc 
didactic 
 „Ştim să 
numărăm” 
-exerciţii 

 
Mulţimi de 
obiecte, 
cifre 

obiecte şi să spună 
ce obiect este mai 
înalt/scund/lung/sc
urt;  
 
-să sesizeze corect 
relaţiile spaţiale  
 
 -să aprecieze 
global cantitatea 
unei mulţimi faţă 
de o altă 
mulţime(multe, 
puţine tot atâtea); -
să realizeze 
corespondenţa 
dintre număr 
cantitate şi cifră; 

roşu iar 
cercurile cu 
albastru.  
 a)Aşază în 
ordine copiii 
de la cel mai 
scund la cel 
mai înalt. 
b)Separă 3-4 
beţişoare de 
aceeaşi 
lungime. 
 a)Precizează 
poziţia unui 
obiect în 
raport cu un 
reper dat. 
b)Aşază 
obiectele într-
o anumită 
poziţie.  
 a)Apreciază 
global 
cantitatea unei 
mulţimi. 
b)Numără în 
limitele 1-5 
rapotând 
cantitatea la 
număr şi 
asociază cifra 
corespunzătoa
re.  

DOMENIUL 
LIMBĂ ȘI 
COMUNICA
RE 
LIMBĂ ŞI 
COMUNICAR
E 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ce ştim 
despre...?” 
–joc 
didactic  
 
„Cine este 
personajul
”-joc 
didactic 
 
 
 
„La 
concurs” -
recitare de 
poezii 
  
 
„Propoziţi
i, cuvinte, 

Jetoane 
 
 
 
Planşe din 
poveşti 
 
 
 
 
Versuri 
cunoscute 
de copii 
 
 
Jetoane, 
imagini cu 
acţiuni ale 
unor copii 

-să denumească în 
cuvinte potrivite 
obiecte, imagini; -
să alcătuiască 
propoziţii simple şi 
dezvoltate.  
-să discute cu 
colegii şi 
educatoarea; -să 
demonstreze 
înţelegerea textului 
prin diferite 
modalităţi de 
redare.  
  
 
 -să recite cu 
uşurinţă o poiezie 
cunoscută; -să se 
exprime corect din 

a)denumeşte 
obiecte de pe 
jeton;  
b)alcătuieşte 
propoziţii cu 
obiectele din 
imagini;  
 a)Recunoaşte 
personajul şi 
povestea din 
care face 
parte. 
b)Povesteşte 
în cel puţin 
două 
propoziţii 
momentul din 
imagine. 
c)Redă versuri 
din poveşti, 

comportame
nt însușit Î 
comportame
nt în 
dezvoltare 
D  
 
comportame
nt absent A  
 



 

 

silabe, 
sunete!” –
joc 
didactic 

punct de vedere 
gramatical.  
 
-să alcătuiască 
propoziţii corecte 
din punct de vedere 
gramatical; -să 
despartă cuvintele 
în silabe, sesizând 
numărul de silabe 
ce alcătuiesc 
cuvântul; -să indice 
sunetul iniţial al 
cuvântului.  

sau un dialog 
dintre două 
personaje.  
a)Recită clar 
întreaga 
poezie cu uşor 
sprijin al 
educatoarei. 
b)Recită uşor, 
clar, întreaga 
poezie fără 
sprijinul 
educatoarei. 
c)se exprima 
corect şi fluent 
respectând 
acordul dintre 
părţile de 
propoziţie.  
a)alcătuieşte 
propoziţii 
corecte; 
b)desparte 
corect 
cuvintele în 
silabe; 
c)identifică 
sunetul iniţial 
al cuvântului. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: GIOGA ELENA LUMINIŢA 
GRĂDINIŢA CU P.N. NR.2 BERBEŞTI –VÂLCEA 

 
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. 

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.  

 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: 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale preşcolarilor 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). 
La începutul fiecărui an şcolar, primele două sătămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii, 

respective a evaluării iniţiale. Educatoarele observă 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 grupă. 
Toate aceste informaţii vor fi consemnate în Caietul de observaţii a copiilor, cât şi în Fişa de apreciere a 
progresului individual al copilului, înainte de intrarea în clasa pregătitoare. 

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.  

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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
GIRIGAN BIANCA GEORGIANA 

 
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). 

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 . 

Prin strategie se înțelege totalitatea acțiunilor întreprinse pentru realizarea unor obiective propuse pe 
termen mediu sau lung. 

Termenul de strategie poate fi asociat astfel și cu activitatea didactică sau cu activitatea de evaluare. 
Activitatea didactică are anumite finalități cunoscute sub denumirea de obiective didactice sau pedagogice. 

Evaluarea obiectivelor se realizează prin două direcții: 
-evaluare sumativă- care se concentrează pe evaluarea rezultatelor elevilor și a performanțelor 

acestora; 
-evaluarea formativă- care se axează pe evaluarea situațiilor complexe, desfășurarea demersului de 

studiu și procesele de învățare diverse. 
Dintre metodele de evaluare aș putea aminti metodele tradiționale. Ele poartă această denumire 

deoarece sunt utilizate de o perioadă foarte lungă, iar din categoria lor făcând parte probele orale, scrise si 
practice. Fiecare dintre aceste probe are avantaje și anumite limitări. 

O altă categorie de metode de evaluare utilizate în învățământul preuniversitar ar fi metodele 
complementare de evaluare cum ar fi: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, 
evaluarea proiectelor, a portofoliilor, hărțile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, jurnal 
reflexiv,autoevaluare și evaluarea prin investigație. 

Și nu în ultimul rând, o altă categorie de metode de evaluare ar fi evaluarea prin cooperare. Prin 
intermediul colaborării, elevul învață împreună cu ceilalți și pune în practică individual ceea ce a învățat. 

Indiferent de tipul de evaluare ales de cadrul didactic în acest proces, tradițională sau modernă, 
folosindu-se de strategii vechi, moderne sau complemetare, evaluarea este un proces la fel de important ca 
predare, motiv pentru care se pune accent pe acest concept. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

 PROF. GIRLAN ELENA ALEXANDRA 
 
 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. 

 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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PLANIFICAREA EVALUĂRII 
 

PROF. MINODORA-SIMONA GIUCHICI 
COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU TIMIŞOARA 

 
Evaluare. Ce asocieri faci în minte cu acest cuvânt? Evaluarea este un instrument de neprețuit pentru 

a vă îmbunătăți activitatea didactică? Sau este intimidant pentru că nu știu prea multe despre asta?  
Ce este evaluarea? 
Evaluarea este un proces care examinează critic o activitate didactică. Aceasta implică colectarea și 

analizarea informațiilor despre cunoştinţele, caracteristicile și rezultatele unui program.  
Ar trebui să-mi evaluez activitatea didactică? 
Stim sigur că evaluarea poate:  
• Să îmbunătățească proiectarea și predarea. Este important să evaluați și să vă adaptați periodic 

activitățile didactice pentru a vă asigura că sunt cât se poate de eficiente.  
• Să demonstreze impactul predării. Evaluarea vă permite să demonstrați succesul sau progresul 

elevilor. Informațiile pe care le colectați vă permit să comunicați mai bine impactul predării asupra elevilor. 
Ce tip de evaluare ar trebui să aplic și când? 
Evaluările se încadrează în una dintre cele două mari categorii: formativă și sumativă.  
Evaluările formative sunt efectuate în timpul predării și sunt utile dacă doriți instrucțiuni cu privire 

la modul în care vă puteți atinge cel mai bine obiectivele sau îmbunătățiți predarea. Evaluările sumative ar 
trebui finalizate odată ce predarea dvs. este încheiată și vă vor spune în ce măsură predarea și-a atins 
obiectivele. 

Care dintre aceste evaluări este cea mai potrivită? 
Decizia este a fiecăruia în parte, în funcţie de stilul de abordare, momentul ales, motivul pentru care 

se face evaluarea.  
O regula există totuşi: Faceți evaluarea o parte din programul dvs.; nu o abordați la sfârșit! 
Ce face o evaluare bună? 
O evaluare bine planificată și atent executată va aduce mai multe beneficii tuturor părților interesate 

decât o evaluare care se colectează în grabă și retrospectiv. Deși s-ar putea să simți că îți lipsește timpul, 
resursele și expertiza pentru a efectua o evaluare, învățarea despre evaluare și planificarea cu atenție te vor 
ajuta să aplici cu succes evaluarea. 

Caracteristicile unei evaluări bune: 
 O evaluare bună este adaptată programei dvs. și se bazează pe cunoștințele și resursele de evaluare 

existente. 
 O evaluare bună este incluzivă. Se asigură că abordările diverse sunt luate în considerare și că 

rezultatele sunt cât se poate de complete și nepărtinitoare. Un mod de a vă asigura că evaluarea dvs. este 
incluzivă este urmând practica evaluării participative. 

 O evaluare bună este sinceră. Rezultatele evaluării pot sugera că predarea dvs. are puncte forte, 
precum și limite. Evaluarea dvs. nu trebuie să fie o simplă declarație de succes sau eșec al predării.  

 O evaluare bună este replicabilă, iar metodele sale sunt la fel de riguroase pe cât o permit 
circumstanțele. O evaluare replicabilă este ceea ce înseamnă că altcineva ar trebui să poată efectua aceeași 
evaluare și să obțină aceleași rezultate.  

Cum fac ca evaluarea să facă parte integrantă din programul meu? 
A face evaluarea o parte integrantă a predării dvs. înseamnă că evaluarea este o parte din tot ceea ce 

faceți. Vă proiectați predarea cu evaluarea în minte, colectați date continuu și utilizați aceste date pentru a 
vă îmbunătăți continuu predarea. 

Dezvoltarea și implementarea unui astfel de sistem de evaluare are multe avantaje, inclusiv vă ajută 
să: 

• înțelegeți mai bine nevoile elevilor dvs. și cum să răspundeți acestor nevoi 
• proiecteyi obiectivele care sunt mai realizabile și măsurabile 
• monitorizezi progresul elevilor 
• adaptezi predarea pentru elevii cu CES 



 

 

Concluzie: Construiți o cultură de evaluare prin recompensarea participării la evaluare şi prin 
autoevaluare. 
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STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR DOCUMENTARIST GIURCANU FELICIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD 

 
Originalitatea este un factor foarte important ce se poate extinde la întreaga creativitate, iar 

originalitatea gândirii este evaluată prin intermediul procesului care prezintă patru calităţi: noutate, 
unicitate, imprevizibilitate şi efect de surpriză. Noutatea trebuie să fie înţeleasă ca un fapt inexistent 
anterior, unicitatea este un criteriu al originalităţii, adică să fie relevant, adecvat realităţii, util şi eficient, 
imprevizibilitatea este înţeleasă ca ceva neaşteptat iar efectul de surpriză este ceea ce provoacă o bucurie 
imensă. 

Nu contează cât de detaliată este programa sau cât de complicate sunt testele, adevărata cheie în 
transformarea educaţiei este calitatea actului de învăţare. Mai presus de dimensiunea clasei, de categoria 
socială, de mediul fizic şi de alţi factori, nucleul progresului în educaţie este stimularea elevilor să înveţe, 
iar asta fac profesorii extraordinari. (Ken Robinson, Şcoli creative, p.155) 

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 ști, a cunoaște, este un real progres în dezvoltarea psihică şi 
activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor 
şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor 
şi atenuării stresului. 

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 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. 

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 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 şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai reduse. 

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

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

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 



 

 

următoare și “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea 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 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. 

Avantajele evaluării iniţiale sunt:  
- oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

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

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

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

elevului. 
Din punct de vedere al notării evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale 

elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
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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EVALUAREA COMPETENȚELOR LA GEOGRAFIE 
 

GIURGIU RADU- FLORIN 
 
Alături de predare și învățare,evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului de 

învățământ.Conform lui Octavian Mândruț,ea poate fi văzută ca fiind ,, un sistem complex de 
,,acțiune",,evaluare" și ,,retroacțiune"(feedback)."8 Același autor redă schematic aceste interacțiuni,prin 
care evidențiază relația statornicită între evaluare ,predare și finalitățile educaționale(fig.1)  

 

 
Fig.1 Procesul educațional 

 
Sursa: Octavian Mândruț,Competențele în învățarea geografiei-ghid metodologic,București,Editura 

Corint,2010,p.194 
De asemenea, un element important al procesului de evaluare a rezultatelor învățării este legat de 

competențe. În literatura de specialitate există o gamă largă de opinii privitoare la modalitățile concrete de 
măsurare a competențelor .Acest demers are un grad ridicat de dificultate , deoarece dobândirea 
competențelor este un proces îndelungat ( patru ani pentru competențele generale ,un an pentru 
competențele specifice).  

Maria Eliza Dulamă propune mai multe elemente care trebuie avute în vedere în momentul proiectării 
unei situații de evaluare: ,,metoda de evaluare, instrumentul de evaluare, condițiile în care va avea loc 
evaluarea sau se obține rezultatul vizat,durata evaluării, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească 
produsul sau rezultatul obținut de elevi pentru a dovedi formarea competenței.9"  

În cea ce privește nivelul de atingere a competențelor , Octavian Mândruț propune trei niveluri cărora 
le asociază diferite tipuri de itemi:10nivelul inferior-itemi obiectivi(itemi cu alegere duală,itemi cu alegere 
multiplă,itemi de tip pereche), nivelul mediu-itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt,itemi de 
completare), nivelul înalt( rezolvarea unor situații problemă,eseu structurat,eseu nestructurat).  

Evaluarea inițială are alături de funcția prognostică și o funcție diagnostică care oferă 
posibilitatea,,corectării unor disfuncții în actul de predare-învățare și pentru aplicarea de strategii 
adecvate"11  

Prin administrarea testelor de evaluare inițială elevilor claselor V-VIII de la Școala Gimnazială 
Chiuiești am urmărit formarea mai multor competențe generale și specifice (121. Prezentarea realităţii 
geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice 2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale 
la reprezentări cartografice, 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite , 2.1. Poziţionarea 
elementelor geografice pe reprezentări cartografice, 4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi 
proceselor după caracteristicile geografice) prezente în programa școlară.  

În urma aplicării testelor s-au obținut următoarele rezultate,prezentate în diagrama de mai jos(Fig.2).  

 
8 Octavian Mândruț,Competențele în învățarea geografiei-ghid metodologic,București,Editura Corint,2010,p.194 
9 Maria Eliza Dulamă,Fundamente despre competențe-Teorie și aplicații,Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară 
Clujeană,2010,p.104 
10 Ocatvian Mândruț,op.cit.,p.162-163 
11 Nicolae Ilinca,Didactica geografiei,București,Editura Didactică și Pedagogică,2008,p.150 
12 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/45-Geografie.pdf , accesat în data de 30.10.2019 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/45-Geografie.pdf


 

 

 
Fig.2 Notele obținute la testele inițiale (Disciplina geografie) 

 
După analiza rezultatelor, s-au constatat următoarele aspecte:aspecte pozitive( elevii utilizează cu 

ușurintă termeni geografici,atât în contexte cunoscute,cât și în contexte noi, elevii realizează corelații între 
poziția reală a unor elemente și poziționarea lor pe diferite suporturi cartografice,abilitatea elevilor de 
compara elemente și fenomene geografice), aspecte negative( elevii au dificultăți în a explica consecințele 
pozitionării geografice a unor elemente,elevii au dificultății în rezolvarea unor probleme cu conținut 
geografic,elevii au dificultăți în a explica relația dintre diferite fenomene și procese geografice). Ca măsuri 
de remediere am propus exerciții de rezolvare a probleme cu caracter interdisciplinar( care să presupună 
utilizarea unor competențe dobândite la alte discipline). De asemenea,utilizarea unor metode de învățare 
experiențială ar crește gradul de atractivitate a unor activități de învățare cu grad ridicat de 
dificultate(identificarea cauzelor producerii unor procese sau fenomene).  

Evaluarea inițială are un rol de esențial în optimizarea procesului de învățare ,fiind un instrument util 
atât pentru profesori,cât și pentru elevi. 

 
 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ, 
CLASA A V-A- PUNTE ÎNTRE PRIMAR ȘI GIMNAZIU 

 
PROF. GIURGIU TEODORA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” CÂMPIA TURZII 
 
Evaluarea reprezintă, împreună cu predarea şi învăţarea, o componentă majoră în procesul de 

învăţământ. Evaluarea se transpune într- o activitate complexă ce are ca scop principal acela de a stabili 
relevanţa şi valoarea unor procese, performanţe, comportamente, raportându-le la un sistem de indicatori 
de performanţă, respectiv criterii şi standarde prestabilite.  

Pedagogia modernă aspiră la o evaluare ştiinţifică, obiectivă, continuă, sistematică, realizată în trei 
etape: verificarea, măsurarea, aprecierea. Iar actul evaluativ este privit defapt ca fiind un parteneriat între 
elev, în rolul de evaluat şi profesor, în rolul de evaluator. Acest parteneriat reciproc are ca țintă atingerea 
obiectivelor educaţionale, a performanţelor, competenţelor şi standardelor vizate. Iar un punct important de 
plecare în cadrul acestui parteneriat este aplicarea la clase a testului inițial. Acest test ne oferă date 
importante despre cunoștințele elevilor, despre ceea ce știu ei și despre aspectele care mai au nevoie de 
aprofundare. 

Testul aplicat la clasa a V-a la limba și literatura engleză a testat cunoștințele elevilor dobândite pe 
durata întregului nivel primar, cunoștințe de bază, peste care se vor așeza informațiile din anii următori. 

Testul a constat din cinci exerciții, după cum urmează: 
- Exercițiul 1 a testat cunoștințele dobândite în materie de saluturi (greetings), culori (colours) și 

numere (numbers). Elevii au avut de tradus din limba română în limba engleză o serie de cuvinte din cele 
trei categorii menționate mai sus, acordând maximă atenție scrierii corecte a acestora. 

- Exercițiul 2 a fost centrat pe modalitatea de exprimare a orei. Elevii au primit cinci ceasuri care 
arătau ore diferite și cerința a fost ca ei să scrie în cuvinte orele respective, păstrând tiparul învățat în clasa 
a patra. 

- Exercițiul 3 a fost destinat asocierii dintre anotimpuri și lunile corespunzătoare fiecăruia. 
- Exercițiul 4 a fost unul de tip brainstorming în care elevii au trebuit să enumere lucruri pe care le 

găsesc într-un penar. 
- Exercițiul 5 a fost concentrat pe regulile de scriere a substantivelor la numărul plural. Elevii au avut 

sarcina de a nota forma de plural pornind de la substantivele date la singular. 
Testul inițial la clasa a V-a a fost realizat pe baza unor itemi: 
- obiectivi, caracterizati prin: structurarea explicită a sarcinilor si corelarea cu obiectivele de evaluare, 

capacitatea de a testa un număr mare de elemente de continut într-un timp relativ scurt, fidelitate ridicată, 
asigurarea obiectivitătii în evaluare si notare, asocierea cu o schemă de notare simplă, un punctaj care se 
acordă - în totalitate sau nu, în functie de marcarea de către elev a răspunsului corect, respectiv, greșit.  

- semiobiectivi, caracterizați prin faptul că solicită elevului construirea partială sau totală a unui 
răspuns la sarcina definită în enunț, testează o gamă largă de capacităti intelectuale și rezultate ale învățării, 
plasează elevul într-o situatie cognitivă cu un grad de complexitate mai ridicat decât o fac itemii obiectivi. 

Testul aplicat la clasa a V-a a fost însoțit de un barem de notare și corectare, astfel încât la finalul 
acestuia, fiecare elev a fost capabil să își autoevalueze efortul, pentru a nu fi luat prin surprindere de nota 
finală cu care a fost punctat testul. 



 

 

STRATEGII DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. GLAVASCHI ROMICA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, GALAŢI 

 
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. 
Evaluarea poate fi practicată în forme elastice şi diverse, ea devenind câmpul fertil de manifestare a 
ingeniozităţii didactice. 

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.  

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, și să creeze legături de parteneriat cu mediul 
social . 

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 și lung și în sensul îndeplinirii unor funcţii pedagogice specifice. 

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

1) Din punct de vedere al situațiilor de evaluare, putem identifica două strategii: evaluare realizată 
în circumstanţe obisnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; evaluare specifică, realizată în condiţii 
special create ce presupune elaborarea și aplicarea unor probe, partenerii angajaţi în proces fiind conștienţi 
de importanţa demersurilor de verificare și apreciere întreprinse; 

2)  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 desfășoara procesul de învăţămȃnt; 
3) După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:  
 evaluare diagnostică (descoperirea lipsurilor);  
 evaluare predictivă prin care se urmărește prognozarea gradului în care elevii vor putea să 

răspundă pe viitor unui program de instruire; 
 4) După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei 

strategii: 
 evaluare inițială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 

la care se situează elevii; 
 evaluare formativă, care insoțește întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
 evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfȃrșitul unei perioade mai lungi de instruire; 
Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire. Ea permite să se prevadă 

șansele de succes ale programului. Profesorul poate să verifice punctele forte și punctele slabe ale elevilor 
în scopul optimizării nivelului de pregatire de la care pornesc și a gradului în care stăpȃnesc cunostinţele și 
abilitatile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează. Aceasta strategie își propune să identifice 
sensibilitatea și potenţialul cognitiv al elevilor ,,ceea ce influentează cel mai mult învăţarea. Datele obţinute 
prin evaluarile iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-și alege modul cel mai adecvat de predare a 
noului conţinut, dar și de a gȃndi modalităţi de instruire diferenţiată. 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 cunostinţe și abilităţi indispensabile unui nou proces. 

Evaluarea continuă, cunoscută și sub numele de evaluare formativă sau de progres, se aplică pe tot 
parcursul desfășurării procesului de învăţămȃnt. Se bucură de prioritate deoarece vine în sprijinul menţinerii 



 

 

unui flux evaluativ continuu, ce urmărește să asigure un progres punctual și continuu. Practicarea acestui 
tip de evaluare pornește 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, însușirea de termeni și date factuale necesare, pȃnă la nivelul mai abstract al noţiunilor, cele ale 
aplicării principiilor și analizei enunţurilor teoretice. Astfel, prin utilizarea unor probe sau teste de diagnoză, 
formative și de progres, adecvate, administrate la sfȃrșitul fiecărei unităţi parcurse, se poate determina dacă 
fiecare elev a ajuns să-și însușească materia corespunzatoare. După cum se poate constata, evaluarea 
formativă se orientează după obiective și conţinuturi, după standarde constituite pe aceste elemente, fiind 
o evaluare criterială. 

Scopul acestei evaluări este să furnizeze profesorului și elevului un feed-back despre gradul de 
stapȃnire a materiei și despre dificultăţile întȃmpinate 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.  

Evaluarea sumativă ( periodică sau finală) este o evaluare de bilanţ al instruirii, care intervine la 
sfȃrșitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, corespunzător unei 
parti mai mari din programă, sau indică rezultatele obţinute la sfȃrșitul unei perioade de învăţare- semestru, 
an școlar, ciclu de studii, stadiu de ucenicie. Este, deci, o evaluare centrată pe rezultate globale, de bilanţ al 
învăţării, ea cuprinde momente ale evoluţiei. 

Intervenind dupa perioade mai lungi de timp, acest tip de evaluare nu mai oferă ameliorarea în timp 
a rezultatelor școlare ale elevului și, de aceea, exercită în principal funcţia de constatare a rezultatelor și de 
clasificare a elevilor. În contextul actual al structurării anului școlar pe cele două semestre și al realizării 
Programului de reformă a evaluării rezultatelor școlare, evaluării sumative îi este consacrată o perioadă 
compactă de trei săptămȃni la sfȃrșitul fiecărui semestru. Obiectivele activităţilor desfășurate în această 
perioadă pot fi: - verificarea realizării principalelor obiective curriculare; - recapitularea, sistematizarea și 
consolidarea materiei parcurse; - ameliorarea rezultatelor învăţării; - stabilirea unui program suplimentar 
de instruire pentru elevii cu rezultate slabe. 

Esenţa evaluării este cunoașterea efectelor prin raportare la obiective; evaluarea este o succesiune de 
operaţii de raportare la obiective prin acţiuni cu măsurare, apreciere, control și se referă la rezultate, procese 
și condiţii. 

 În concluzie apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor e 
evaluare deoarece, folosite corect şi la momentul potrivit, vor duce la reuşita şcolară a elevilor, la 
mulţumirea sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 
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 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 



 

 

(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

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

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

completării unor lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

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

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

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

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

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

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

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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 Evaluarea 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 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: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, 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 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 iniţială are 2 funcţii:funcţie diagnostic şi funcţie prognostică. 
MODALITATI DE REALIZARE al evaluării iniţiale: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; 

testele. 
 AVANTAJELE evaluării iniţiale:oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o 

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

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

 DEZAVANTAJELE evaluării iniţiale:nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii; 

-nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
elevului.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: GOGA DENISA-DANIELA 
 
Evaluarea educaţională este o activitate didactică prin care se măsoară randamentul şcolar.  
Evaluarea face parte din procesul de învăţământ şi are ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de 

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

Evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii:  
- Constatativă: de cunoaştere a stării, fenomenului, obiectului evaluat; 
- Diagnostică: de explicare a situaţiei existente; 
- Predicativă: de prognosticare şi orientarea activităţii didactice, atât de predare cât şi de învăţare, 

concretizată în deciziile de ameliorare sau de reproiectare curriculară; 
- Selectivă: asigură ierarhizarea şi clasificarea elevilor într-un mediu competitiv; 
- Feed-back (de reglaj şi autoreglaj); analiza rezultatelor obţinute, cu scopul de reglare şi autoreglare 

a conduitei ambilor actori; 
- Social-economică: evidenţiază eficienţa învăţământului, în funcţie de calitatea şi valoarea 

“produsului” şcolii. 
- De certificare: recunoaşterea statutului dobândit de către candidat în urma susţinerii unui examen 

sau unei evaluări cu caracter normative; 
- Motivaţională: activează şi stimulează autocunoaşterea, autoaprecierea; 
- De consiliere: orientează decizia elevilor şi a părinţilor, în funcţie de nivelul performanţelor 

obţinute; 
- Educativă: menită să conştientizeze şi să motiveze; 
- Socială: prin care se informează comunitatea şi familia asupra rezultatelor obţinute de elevi. 

 Evaluarea iniţială 
Evalurea iniţială este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează, în principal: 

identificarea condiţiilor în care elevii pot să se pregătească şi să integreze optimal în activitatea de învăţare, 
în programul de instruire care urmează. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem 
ce cuprinde, alături de aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi 
evaluarea finală realizată în anul şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza 
cu ajutorul rezultatelor evaluării iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a 
secvenţelor de învăţare pentru a aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite 
educatoarei să-şi evalueze strategia didactică folosită.  

Evaluarea iniţială realizează două funcţii: diagnostică şi prognostică.  
Funcţia 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). 

Funcţia prognostică sugerează condiţile probabile ale desfăşurării noului program şi permite 
anticiparea rezultatelor. 

Avantaje: oferă profesorului cât şi preşcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă 
a situaţiei existente şi a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. 

Dezavantaje: nu permite o apreciere globală a preformanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei 
ierarhii; nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al preşcolarului. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verficare, 
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; stabilarea 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 pincipiu, 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 INIŢIALĂ 
 

PROFESOR GOGA TEODORA MIRELA 
COLEGIUL TEHNIC ,,ANGHEL SALIGNY’’, 

LICEUL TEHNOLOGIC,,AUREL VLAICU’’CLUJ-NAPOCA 
 
 Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi 

învăţare şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
 După momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea: evaluare iniţială, 

evaluare de progres şi evaluare finală. 
 Evaluarea iniţială sau predictivă realizată la începutul unui program de instruire (an şcolar, 

semestru, unitate de învăţare). Este destinată identificării capacităţilor de învăţare ale studenţilor, nivelului 
de pregătire al acestora, motivaţia pentru învăţare, nivelul la care s-au format deprinderile de muncă 
intelectuală şi gradul de dezvoltare al acestora, capacităţile cognitive (analiza, sinteza), disponibilităţile de 
comunicare şi relaţionare. 

 Evaluarea de progres constituie un fel de barometru pentru profesor şi pentru elev, deoarece se 
realizează pe tot parcursul instruirii, în paşi mici şi succesivi; asigură o periodicitate eficientă procesului de 
formare profesională, este destinată identificării punctelor tari şi slabe ale instruirii, determinând o analiză 
suficient de obiectivă a mecanismelor şi cauzelor eşecului sau succesului şcolar. Scopul evaluării formative 
îl reprezintă optimizarea „din mers” a demersurilor educaţionale, ca urmare a analizării feedbackului 
produs), respectiv stabilirea nivelului la care se plasează rezultatele parţiale faţă de cele finale. 

 Evaluarea finală se realizează la sfârşitul perioadei de instruire (semestru, an academic, ciclu de 
şcolaritate). Principalul scop al oricărei evaluări sumative este evidenţierea efectelor, eficienţei, rezultatelor 
globale ale învăţării. Acest tip de evaluare evidenţiază nivelul şi calitatea pregătirii elevilor prin raportare 
la finalităţile stabilite pentru formarea profesională. 

 Importanţa evaluării iniţiale- 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.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ: METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ANDREEA GOLDSCHMIDT 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI 
 
Evaluarea reprezintă a parte importantă a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare. 

Actul educaţional implică procese evaluative şi autoevaluative. 
Evaluarea iniţială reprezintă o etapă importantă în evaluarea cunoştinţelor acumulate de-a lungul unui 

an şcolar. Aceasta se foloseşte la început de an şcolar pentru a verifica cunoştinţele dobândite în anul şcolar 
precedent. Cadrele didactice folosesc această metodă de evaluare pentru a stabili nivelul clasei, acest lucru 
fiind util în planificarea materiei şi modalităţii de lucru pe anul şcolar în curs. În acest sens, evaluarea 
iniţială este numită şi test predictiv. Ea are rol de diagnoză, dar şi de prognoză. Funcţia diagnostică arată 
dacă elevii stăpânesc cunoştinţele din anul precedent, pentru a putea fi gata de viitoarele cunoştinţe. Iar 
funcţia prognostică urmăreşte atitudinea cadrului didactic în funcţie de diagnoza stabilită. 

Întotdeauna evaluarea iniţială, testul propriu-zis este urmat de o interpretare a rezultatelor, dar şi de 
un plan remedial. Cadrul didactic oferă elevilor testul, iar după susţinerea acestuia, îi notează în funcţie de 
baremul de evaluare. Interpretarea testului urmează următoarele aspecte: competenţe, tabel cu elevii şi 
punctajul obţinut la fiecare item, analiza rezultatelor, tabel sintetic pe medii şi planul remedial. Astfel, atât 
cadrul didactic, dar şi conducerea unităţii şcolare are o mai bună înţelegere a nivelului fiecărui elev pe 
discipline, dar şi pe itemii urmăriţi în test. Cadrul didactic observă punctele slabe, dar şi pe cele tari ale 
fiecărui elev, acest fapt fiind necesar pentru planificarea următoarelor lecţii.  

Propun un test de evaluare iniţială susţinut de elevii clasei mele la limba engleză: 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
AN SCOLAR 2019-2020 
LIMBA ENGLEZA 
CLASA A V-A L1 
 
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: 
DATA SUSŢINERII TESTULUI: 
Se acordă din oficiu 10 puncte. Timp de lucru 45 de minute. 
 
1. Put the right article A or AN: (10x1=10pt) 
a. ........ Indian b. ......... chair c. ...........octopus d. ....... plane  
e. ........ egg f. .......... map g. ........... apple h. ........... friend 
i. ........... table j. ......... umbrella 
 
2. Write the plural form of these words: (5x2=10pt) 
a. book - b. watch - c. wife - d. child - e. potato -  
3. Choose the right form: (5x2=10pt) 
a. There is / There are many books on the table. 
b. This is / These are a cat. 
c. Ana is taller / tallest than Maria. 
d. He don't / doesn't make the bed every morning. 
e. I go / am going to school now. 
 
4. Circle the odd one out: (5x2=10pt) 
a. football - basketball - ride - volleyball b. fifty - forty - flag - fifteen 
c. read - red - green - pink d. blouse - ball - sock - hat e. train - plane - boat - kite 
5. Write the numbers from 1 to 20 in English (20x 0.5=10) 
6. Answer the questions: (5x2=10) 
a. What's your name? 
b. Where do you live? 



 

 

c. How old are you? 
d. What do you like to do in your free time? 
e. Do you have a pet? 
 
7. Write the names of the colours in English. (10x1=10) 
 
8. Answer the questions below: (2.5px4=10p) 
My name is Tony and I am 15 years old. I live in London. In my country, students usually bring a 

packed lunch to school or have a school dinner. Parents make packed lunches at home. They are usually a 
sandwich and some fruit. School dinners are hot meals the school makes. We call them "dinner" even 
though lunchtime is in the middle of the day. They usually cost £2 a day. School dinners are very healthy 
in the UK. Children get two portions of fruit and vegetables in every meal, rice or potatoes or pasta and 
chicken and fish.  

a. Where us Tony from? 
b. What is a school dinner? 
c. How much does a school dinner cost? 
d. What food is usually in a school dinner? 
 
9. Describe your favourite animal. Write 5 lines. (10p) 
 



 

 

EVALUAREA ȘI ROLUL EI ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 
 

PROF. GORCEA MIHAELA MARIA 
  
Evaluarea este o componentă esențială a activității de învățământ în general și a procesului didactic 

în special. În ceea ce privește elevii, evaluarea rezultatelor acestora are efecte pozitive asupra activității lor, 
deoarece se realizează un fel de supraveghere a procesului de învățământ al elevului. Această activitate îi 
orientează spre conținuturile esențiale și determină stilul de învățare, o susține motivațional, o stimulează 
prin aprecierile pe care le implică și îl antrenează pe elev la o activitate susținută. Verificările legate de 
pregătirea elevilor contribuie foarte mult la clarificarea și consolidarea cunoștințelor acumulate care sunt 
fixate, sistematizate și integrate în structuri prin activitatea de recapitulare și sinteză. Controlul sistematic 
le oferă elevilor un feedback operativ asupra performanțelor atinse și îi ajută să determine conștient și 
obiectiv în ce măsură acestea corespund obiectivelor stabilite. Efectele pozitive ale evaluării rezultatelor 
școlare se reflectă și în atitudinea elevilor față de activitatea școlară, în dezvoltarea capacității și a 
obișnuinței de autoevaluare prin raportarea performanțelor atinse la cele așteptate de școală.  

Atunci când vorbim despre evaluare la disciplina religie, trebuie să avem în vedere următorul aspect: 
accentul trebuie să treacă de pe latura informativă pe cea formativă. La religie evaluarea are un specific cu 
totul aparte. Pentru profesorul de religie, evaluarea are o funcție de constatare și reglare a propriei activități 
didactice, iar rezultatele sunt un barometru pentru activitatea fiecărui dascăl. De exemplu, dacă în 
conformitate cu programa școlară, la clasa I, printre alte conținuturi este și acela al rugăciunii Tatăl nostru, 
evaluăm nu doar faptul că un elev a învățat rugăciunea Tatăl nostru, ci în mod deosebit e necesar să încercăm 
să aflăm dacă această rugăciune sau alte rugăciuni sunt rostite de către elevi seara și dimineața, precum și 
în alte imprejurări adecvate. Procedeele de evaluare permit o anumită clasificare a strategiilor de evaluare 
în funcție de cantitatea de cunoștințe evaluate și în funcție de perioada de timp la care se raportează 
evaluarea. Dacă ne referim la perioadele de evaluare putem identifica evaluarea inițială, curentă și finală.  

Evaluarea inițială este extrem de importantă în procesul educativ și este de preferat ca aceasta să fie 
făcută la începutul semestrului, la începutul anului școlar, sau la începutul unei etape de instruire. Evaluarea 
inițială este importantă deoarece are ca scop identificarea și diagnosticarea nivelului de cunoștințe al 
elevilor, pentru buna organizare a procesului didactic ulterior. Este de preferat ca subiectele să aibă o 
dificultate medie cu itemi diferiți. La fel ca la oricare altă disciplină, profesorul de religie apelează la diferite 
metode, procedee și reguli în vederea elaborării testelor de evaluare. Testul este definit ca o probă care 
implică niște sarcini reunite pe baza unui criteriu unitar. Elementele constitutive ale unui test poartă 
denumirea de itemi, iar testul reprezintă un instrument de apreciere și verificare a cunoștințelor, a 
deprinderilor prin intermediul căruia este asigurată mai multă obiectivitate în evaluare. Itemii se pot 
constitui din enunțuri, întrebări, probleme, exerciții, eseuri, etc.  

Necesitatea evaluării inițiale este dată așadar și de faptul că aceasta ne oferă informații prețioase 
legate de nivelul de cunoștințe al elevilor. Această formă de evaluare ajută cadrul didactic să știe felul în 
care poate să transmită mai departe conținutul programei școlare, deoarece în urma stabilirii nivelului de 
cunoștințe al elevilor, cadrul didactic va putea realiza un program de recuperare pentru copiii care au lacune. 
În acest sens, putem spune că evaluarea inițială îndeplinește funcția de prognoză a nevoilor și 
disponibilităților viitoare ale elevilor.  

În concluzie, o evaluare inițială adecvată și corectă contribuie la eficientizarea actului didactic realizat 
de către profesor deoarece aceasta vine în sprijinul elevului în scopul îmbunătățirii cunoștințelor acestuia.  

 



 

 

EVALUAREA – FACTOR DE OPTIMIZARE A EDUCAȚIEI 
 

PROF. GORCEA VASILE GHEORGHE 
 
Evaluarea este un act didactic complex prin care se constată și se apreciază rezultatele obținute de 

elevi prin actul de învățare. Evaluarea vizează eficiența învățământului prin prisma raportului dintre 
obiectivele proiectate și rezultatele obținute de către elevi în activitatea de învățare. Evaluarea se realizează 
de către cadrul didactic prin stategii didactice adecvate și se încheie întotdeauna cu aprecieri în ceeace 
privește actul educațional. Evaluarea vizează raportul între rezultatele scontate și cele obținute, de aceea în 
cadrul activităților didactice evaluarea constituie o componentă esențială și ocupă un loc important în cadrul 
procesului de învățământ. Astfel, putem spune că evaluarea școlară este procesul prin care se obțin 
informații necesare în vederea luării unor decizii ulterioare, iar actul evaluării presupune măsurarea și 
aprecierea rezultatelor școlare. Cuantificarea și aprecierea rezultatelor obținute de către elevi constituie o 
condiție necesară pentru evaluarea activităților didactice, precum și pentru luarea unor decizii de ameliorare 
și optimizare a procesului de învățământ.  

În cadrul predării religiei, evaluarea are o importanță majoră. Elevii primesc același dar, adică 
învățătura religioasă, iar după o anumită perioadă vine vremea evaluării și a răsplătirii rezultatelor. De aceea 
evaluarea la religie trebuie să fie vizată îndeosebi partea formativă și pragmatică a evaluării. Spre exemplu 
dacă la o anumită clasă programa prevede și noțiuni de morală creștină cum ar fi iubirea părinților, familia 
creștină, etc, atunci în cadrul evaluării este foarte important ca profesorul de religie să observe dacă în urma 
lecților pe care le-a predat, elevii sunt mai conștienți de iubirea datorată părinților, precum și de 
responsabilitatea și datoriile ce urmează a fi îndeplinite în cadrul familiei. În cadrul orelor de religie se 
impune ca evaluarea să aibă un caracter motivațional.  

Scopul fundamental al evaluării este acela de diagnosticare și apreciere a anumitor situații didactice, 
precum și de reglare a activităților școlare. Evaluarea este importantă deoarece în funcție de rezultatele 
evaluării profesorul poate să-și regleze și să-și desăvârșească misiunea la catedră în funcție de situațiile 
date. Strategiile de predare-învățare definesc metodologiile generale care facilitează predarea și însușirea 
cunoștințelor, formarea deprinderilor precum și a unor trăsături comportamentale. Strategiile de evaluare 
sunt cele acre definesc procedurile de verificare, de măsurare, de estimare și apreciere. Strategiile de 
evaluare însoțesc întotdeauna strategiile de predare-învățare, între ele fiind o relație de interferență. Dacă 
ne referim la perioadele de evaluare se pot identifica trei etape și anume: evaluarea inițială, curentă și 
evaluarea finală.  

Evaluarea inițială este recomandată la începutul semestrului când începe un nou an școlar. De fiecare 
dată în această evaluare inițială se urmărește nivelul cunoștințelor elevilor pentru ca profesorul să știe de 
unde pleacă și cum să-și organizeze procesul didactic. La începutul unei etape de instruire există o oarecare 
lipsă de omogenitate în rândul elevilor cu privire la posobilitățile de receptare a noilor cunoștințe. În acest 
context apare necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoașterea pregătirii anterioare a elevilor, 
a nevoilor de învățare cât și de crearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conținuturi 

Scopul principal al evaluării inițiale îl constituie cunoștințele și abilitățile necesare în vederea 
asimilării noilor conținuturi. Se poate întâmpla ca în urma unei evaluări inițiale să se impună anumite 
activități de recuperare a unor cunoștințe și deprinderi esențiale și de aceea această evaluare are un rol 
important în actul didactic.  

În concluzie, evaluarea nu vizează doar examinarea și notarea școlară ci ea are o importanță deosebită 
pentru progresul unei societăți, deoarece fiecare elev care părăsește pe băncile școlii va pleca în lume unde 
prin faptele și prin cunoștințele sale va contribui sau nu la progesul unei națiuni.  



 

 

METODE DE REALIZARE A EVALUĂRII INIȚIALE 
 

GORGAN MELINDA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL ISAC”, CLUJ-NAPOCA 

 
Conceptul de evaluare este o noțiune foarte vastă și în consecință, greu de definit. 
,,Evaluarea reprezintă un ansamblu de operații mintale și practice prin care se urmărește determinarea 

valorii sau proprietăților unui obiect (acțiune, persoană, lucru, fenomen, eveniment, relație, etc.). Este un 
act de emitere a unei/unor judecăți pe bază de măsuri și/sau aprecieri subiective.” Evaluarea vizează gradul 
de atingere a unor obiective pe care ni le-am propus a fi realizate. Ea este în mod normal o comparație a 
ceea ce se dorește a fi cu ceea ce este de fapt, pentru a putea monitoriza și îmbunătăți aspectele care nu sunt 
la nivelul așteptărilor. 

Evaluarea inițială este de fapt un punct de pornire pentru o nouă etapă de predare și se realizează la 
începutul unui nou ciclu de studiu, a unui nou an școlar de exemplu. Scopul acesteia este de a identifica 
nevoile elevilor, metodele de motivare a acestora, informarea în legătură cu statutul actual pentru a putea 
dezvolta materia predată într-un mod propice și potrivit în cea mai mare măsură pentru elevi. Există 
posibilitatea ca la clase diferite, aceeași evaluare inițială să releve informații diferite, chiar dacă în anul 
precedent materia predată a fost aceeași. Unul dintre scopurile principale ale evaluării inițiale din punctul 
meu de vedere, este acela de a asigura cadrul didactic că urmează calea cea mai potrivită pentru elevii 
testați. Dacă la evaluarea inițială la o clasă se observă dificultăți legate de înțelegerea și studiul gramaticii 
limbii engleze, în mod evident, se va insista mai mult pe înțelegerea acesteia, în detrimentul altor aspecte 
la care poate elevii se descurcă mai bine, tocmai în ideea de a-i aduce la un nivel optim și la partea la care 
până în momentul de față se descurcau mai greu sau înțelegerea era deficitară. 

Pe lângă faptul că testarea inițială are rol diagnostic, ea are și un rol de ghidare, în nici un caz de 
judecare sau de catalogare, motiv pentru care, de regulă, rezultatele de la testările inițiale nu se consideră 
note/ calificative care se trec în catalog. Testările inițiale au un rol pur informativ pentru cadrul didactic, 
dar și pentru elev pentru a putea stabili un punct de pornire în noul an școlar, noul ciclu de predare. 

Metodele utilizate pentru evaluarea inițială, respectiv predictivă se aleg în funcție de obiectivele pe 
care cadrul didactic le urmărește și în raport cu caracteristicile elevilor/grupului de elevi care urmează să 
fie evaluați. Evaluarea inițială se poate realiza în diferite moduri, după cum urmează: testul scris inițial, 
interviul/discuția, observația, chestionare de autoevaluare, activități structurate de tipul jocurilor de rol, de 
exemplu. În cadrul orelor de limba engleză, tipul de testare preferat de mine este testul scris inițial, iar 
motivația este lipsa timpului fizic necesar pentru realizarea altor tipuri de evaluări, deși consider că o 
evaluare inițială corectă se poate realiza doar aplicând mai multe evaluări, pe mai multe planuri, din care s-
ar putea ajunge la o concluzie cât mai apropiată de adevăr. 

În acest an școlar, pe lângă testarea inițială clasică, cu itemi de diferite tipuri și dificultăți, am introdus 
și o fișă de autoevaluare pentru elevi, în care aceștia și-au putut exprima preferințele și dificultățile, părerile 
asupra propriei persoane legat de studiul limbii engleze și a locului unde consideră că se situează acesta în 
comparație cu ceilalți colegi. De asemenea, am solicitat în cadrul evaluării inițiale și un formular de 
feedback pentru profesor, în care elevii au putut să își prezinte nenominal părerile sincere legate de studiul 
limbii engleze, preferințele în ceea ce privește studiul limbii și modalități de îmbunătățire a orelor în așa fel 
încât rezultatele să devină mai îmbucurătoare. 

Consider că o evaluare inițială corectă este esențială, o putem numi chiar și cheia succesului unui 
curs. Dacă pornim de unde trebuie, vom ajunge exact acolo unde dorim să ajungem. Este foarte important 
ca toate cadrele didactice să conștientizeze importanța evaluării inițiale și să o aplice în adevăratul sens al 
cuvântului, nu doar ca o formalitate care trebuie făcută la începutul anului școlar.  
  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
• http://dera.ioe.ac.uk/9936/1/Initial_assessment_of_learning_and_support_needs_and_planning_le

arning_to_meet_needs_.pdf vizualizat în data de 06.10.2019. 
• http://www.humanistica.ro/anuare/2008/Continut/art01Berar.PDF - vizualizat în data de 

06.10.2019. 
• https://toolkits.excellencegateway.org.uk/functional-skills-starter-kit/section-3-developing-

effective-practice/assessment-functional-skills/initial-assessment vizualizat în data de 06.10.2019. 
 

http://dera.ioe.ac.uk/9936/1/Initial_assessment_of_learning_and_support_needs_and_planning_learning_to_meet_needs_.pdf
http://dera.ioe.ac.uk/9936/1/Initial_assessment_of_learning_and_support_needs_and_planning_learning_to_meet_needs_.pdf
http://www.humanistica.ro/anuare/2008/Continut/art01Berar.PDF


 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. GORGOVAN CARMEN FLORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, NĂVODARI 

 
Evaluarea este foarte importantă în procesul educaţional, deoarece ne permite să identificam 

punctele slabe pe care le putem remedia. Principala funcție a evaluării este aceea de a îmbunătăţii o 
activităte din punct de vedere calitativ.. Evaluarea reprezintă una dintre cele mai importante 
componente în procesul de îmbunătăţire a unei activităţi așa cum reiese din „Ciclul Deming” - metodă 
de creştere a calităţii realizată de Edwards Deming. 

Pe parcursul procesului instuctiv – educativ se pot utilizata urmatoarele tipuri de evaluări : evaluarea 
iniţială, evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

La începutul procesului pedagogic se poate realiza evaluarea inițială. Ea este absolut necesară pentru 
o bună planificare a activităților de instruire. Evaluarea inițială nu are rolul de a controla , ci de a stabili 
competențele elevilor, dacă acesta dispune de pregătirea necesară demersului instructiv (cunoştinte, 
abilităţi, etc). Această evaluare are atât funcţie: de diagnostic şi cât și predictivă deoarece stabilește 
condiţiile în care eleviii vor putea să asimileze noile cunoștințe. Dacă în urma acestei evaluări se constată 
că elevii au anumite lacune, profesorul poate să organizeze un program de activități remediale pentru 
recuperarea materiei pentru anumiți elevi. 

Evaluarea inițiala, care se susține la începutul unei etape de instruire se poate realiza atât prin metode 
tradiționale ( probe orale, verificarea scrisă) cât și prin metode alternative (testul docimologic). 

Testul docimologic reprezintă o alternativă eficientă a examinării tradiționale. El permite 
standardizarea modalităților de notare, aducând un plus de obiectivitate. Elaborarea unui test docimologic 
presupune parcurgerea următoarelor etape: precizarea obiectivelor, documentarea științifică și avansarea 
unor ipoteze, exprimarea testului și analiza statistică și ameliorarea testului. 

Itemii aleși trebuie să acopere o parte cât mai importantă din material de examinat. 
In funcție de tipul răspunsurilor la întrebările formulate , testele pot fi: teste cu răspunsuri deschise 

(stimulează creativitatea) sau teste cu răspunsuri închise (itemi tip alegere multiplă, itemi tip adevărat – fals, 
itemi pereche). 

Exemple de itemi obiectivi care pot fi utilizați în evaluarea predictivă la disciplina biologie. 
Itemi cu alegere duală 
1. Hipofiza anterioară secretă hormonul melanocitostimulant (MSH). 
2. Tiroida secretă doi hormoni: tiroxina și triiodotironina. 
Itemi cu alegere multiplă 
Incercuiți literele corespunzătoare răspunsurilor corecte 
Reflexul de flexie: 
a. Este un reflex polisinaptic 
b. Este un reflex monosinaptic 
c. E format din cel puțin 4 neuroni 
d. E format dintr-un singur neuron. 
Itemi de tip pereche 
I. Asociati notiunile din cele doua coloane: 
A       B 
 a. crinul      1. Fam Solanaceae 
 b. cartoful      2.Fam Rosaceae 
 c. salcamul      3. Fam Asteraceae 
 d. musetel      4. Fam Papilionaceae 
 e. gutui       5. Fam Liliaceae 
 f. mararul      6. Fam Umbelifere 

  



 

 

Bibliografie 
1. Urecche, C., Cucu C. 2003 - Metodica predării biologiei. Focșani, Ed. Zedax. 
2. STAN, Adrian 2009 - Metode şi tehnici în asigurarea calităţii evaluării la matematică în gimnaziu 

şi liceu, Editura Rafet 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA ELEVUL CU CES 
 

GOSPODIN SORINA LĂCRĂMIARA 
PROF. ITINERANT ȘI DE SPRIJIN 

CȘEI ”ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI 
 
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. 

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. 

In cazul elevilor cu CES, evaluarea inițială este un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu 
scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și calitativ particularitățile 
dezvoltării, limitele și potențialul elevului cu CES. 

Principiile evaluării sunt următoarele: 
a) evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului, în vederea creșterii nivelului 

de implicare activă în planul vieții individuale și sociale a acestuia; 
b) evaluarea trebuie axată pe potențialul real de dezvoltare al copilului; 
c) evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate, nivel de 

instrucție și educație, grad de adaptare psihosocială, situație economică etc.), precum și a interacțiunii dintre 
acestea; 

d) evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească și să opereze cu aceleași obiective, criterii, 
metodologii pentru toți elevii; 

e) evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, să determine nivelul actual de dezvoltare, 
pentru a oferi un prognostic și recomandări privind evoluția viitoare a copilului, în integralitatea sa; 

f) evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea mai multor specialiști (psihologi, medici, 
pedagogi, profesori, educatori, sociologi, asistenți sociali, logopezi etc.); 

g) evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcți ai acestei activități, respectiv 
cop Evaluarea educațională presupune stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului de asimilare și 
corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, a nivelului de 
adaptare la mediul școlar și social, precum și identificarea problemelor și CES. 

În ceia ce privește, evaluarea educațională presupune stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului 
de asimilare și corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al elevului, a nivelului de adaptare 
la mediul școlar și social, precum și identificarea problemelor și CES. 

Sunt necesare investigații suplimentare în cazul în care există o discrepanță între nivelul de achiziții 
și nivelul intelectual al elevului, în sfera exprimării orale, citit scrisului, calculului elementar. 

Evaluarea educațională se va realiza de către cadrele didactice direct implicate în procesul educațional 
al elevului. 

Cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerinţe educative speciale, 
indiferent de tipul deficienţei, precum şi stabilirea unui diagnostic diferenţiat au la bază o serie de metode 
ştinţifice grupate în două mari categorii: 



 

 

1. Metode şi tehnici accesibile tuturor categoriilor de specialişti (cadre didactice, instructori de 
educaţie, specialişti terapeuţi, etc): observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, 
demonstraţia, studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise şi orale la diferite 
discipline, probe de evaluare practică,  

2. Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop 
(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari) : chestionarele / inventarele de 
personalitate, testele de inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele de aptitudini, probe pentru 
evaluarea activităţii psihice (percepţia, afectivitatea, limbajul, imaginaţia, memoria, atenţia), probe de 
evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficienţe, etc..  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GRĂDINARIU IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE BOTOȘANI 
 
Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastră 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. 
Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

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

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

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. Alături de predare şi învăţare, evaluarea este 
o componenta esenţială a procesului de învăţământ deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi 
funcţionalitatea acestuia. Informaţiile obţinute în urma evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de 
predare-învăţare. 

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. Alături de predare şi învăţare, evaluarea este 
o componenta esenţială a procesului de învăţământ deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi 
funcţionalitatea acestuia. Informaţiile obţinute în urma evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de 
predare-învăţare. 

Evaluând, constatăm, apreciem, diagnosticăm, descoperim factorii care au condus la rezultat şi 
prognosticăm, anticipând rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluării este 
să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare copil în 
parte, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor, priviţi individual, şi să 
asigure succesul experienţelor tuturor. 

Evaluarea inițială vizează cunoașterea nivelului de dezvoltare și de pregătire a copilului la intrarea 
lui în grădiniță în vederea predicției evoluției sale. Această evaluare constituie o condiție esențială a 
proiectării și realizării procesului didactic.  

Doar în urma efectuării unei evaluări inițiale precise fiecare educatoare își poate întocmi planificarea 
anuală în concordanță cu ritmul de asimilare și de dezvoltare al fiecărui copil, ținând cont și de lacunele 
existente, precum și caracterizarea grupei de preșcolari. 

Tot prin evaluarea inițială se prevăd activitățile ameliorative/recuperatorii necesare pentru fiecare 
preșcolar în parte, putându-se stabili astfel grupurile de lucru, dacă este cazul. 

În acest an, 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. 

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. 

Evaluarea în învățământul tradițional măsura şi aprecia cunoştinţele elevilor şi punea accentual pe 
aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul, pe când evaluarea modernă măsoară şi 
apreciază capacităţile elevilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul) şi pune accentual pe elementele de ordin 
calitativ.  
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METODE ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII 
INIȚIALE 

 
PROF. GRAMA ALEXANDRINA, 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÎNĂ, COLEGIUL TEHNIC MOTRU, GORJ 
 
Prin evaluare se urmarește 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. Dicționarele de specialitate prezint evaluarea ca sistem articulat 
de acțiuni orientate în direcția culegerii și interpretării de date cantitative și calitative referitoare la stări și 
însușiri psihice normale sau patologice, actuale sau potențiale, semnificative pentru ceea ce este sau va 
deveni obiectul investigației (persoană individuală, colectiv școlar sau profesional, organizație, grup de 
prieteni, familie etc.) într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Termenul de evaluare se asociază 
adesea și în mod justificat cu cel de valoare. Trebuie, totuși, arătat că oamenii evaluează nu numai ceea ce 
are valoare, ci și ceea ce prezintă un risc. A evalua poate înseamna a judeca valoarea sau riscul unui lucru, 
unei fapte sau al unei idei . 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, evaluarea înseamnă stabilirea unei corespondențe între elementele 
mulțimii de plecare (răspunsuri, lucrări) 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-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.  

Cercetările întreprinse și experiența școlară demonstrează că actul de evaluare devine fecund, 
realizându-i funcțiile, numai în condițiile integrării lui optime în procesul didactic, ca acțiune constitutivă 
a acestuia, el fiind menit să furnizeze informații cu privire la desfășurarea ca atare a procesului, precum și 
la rezultatele obținute. Evaluarea produselor școlare poate lua forme diverse în funcție de criteriile alese. 
Astfel, după volumul informațiilor solicitate se diferențiază două tipuri de evaluări: parțiale și globale. După 
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. 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 util 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 trimestrelor, semestrelor sau anului colar. 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 evalurii continue (formative) înlătură 
neajunsurile amintite. El presupune verificarea rezultatelor pe parcursul întregului proces didactic și se 
realizează pe secvențe mici. De asemenea, în locul verificărilor prin sondaj, modelul formativ îi propune să 
evalueze performanțele tuturor elevilor privind întregul conținut esențial al materiei parcurse în secvența 
respectiv. 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 această formă 
evaluarea se constituie ca mijloc eficace de prevenire a situațiilor de eșec. Una dintre problemele pe care le 
comportă evaluarea continuă o constituie frecvența evaluărilor, intervalul de timp la care este de dorit să 



 

 

fie realizate. Unii autori îndeamnă să fie efectuate după fiecare lecție, în timp ce alții propun intervale de 
timp mai mari. Experiența demonstrează că asemenea evaluări sunt rațional integrate în actul didactic, 
realizându-se, de regulă, pe sisteme de lecții corespunzătoare unor capitole de 5–6 ore de curs. Aceasta nu 
exclude posibilitatea de a se recurge și la evaluări pe parcursul unui capitol mai întins și chiar după unele 
lecții al căror conținut reprezintă „cheia” înțelegerii întregului capitol. Evaluarea continuă presupune nu 
numai verificarea tuturor elevilor și a asimilării întregii materii, ci și cunoașterea de către elevi a rezultatelor 
obținute, a gradului de îndeplinire a obiectivelor urmărite. Ea realizează un feed-back continuu, elevii 
dobândind confirmarea prestațiilor lor pe parcursul procesului. Cercetările întreprinse în aceast direcție, ca 
și experiența pe care o prezintă instruirea asistată de calculator demonstreaz rolul important pe care îl au 
„întăririle pozitive” în învățare și efectele pe care le are asupra învățării cunoașterea promptă de către elevi 
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 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 îmbinări ale acestora, în vederea realizării unui proces de evaluare 
suplu și complex, perfect integrat activității didactice.  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

GRECU ALEXANDRA, 
GRĂDINIŢA CU PP NR.23 PLOIEŞTI 

 
 Evaluarea modernă este asociată grijii faţă de măsurarea şi aprecierea rezultatelor. ea nu este un scop 

in sine, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii si măsuri ameliorative, punând accent pe 
problemele de valoare şi pe emiterea judecăţii de valoare. 

 Evaluarea acordă preponderenţă funcţiei educative a evaluării, acoperind atât domeniile cognitive 
cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare. ea are rol activ, de transformare continuă a 
proceselor de redare şi învăţare, de intervenţie formativă. Evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii 
dinainte formulate, aceste criterii fiind cunoscute şi de evaluator şi de evaluat.  

 Se centrează evaluarea pe rezultate pozitive, fără a sancţiona în permanenţă pe cele negative; astfel , 
elevul devine partener cu drepturi egale, într- o relaţie educaţională care are la bază un contract pedagogic. 

 Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin la raportarea 
la norme de grup, care sunt relative. Acest progres trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat , comunicat şi 
discutat cu părinţii, periodic.  

 O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor momente din 
programul zilnic, pe dialogul cu părinţii şi pe date confirmate de portofoliul copilului, fişe. 

 Evaluarea în educaţia timpurie: primele două - trei săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre 
copii. În vederea obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la dezvolatarea psiho- fizică 
şi nivelul de cunoştinţe şi deprinderi al copiilor din grupa care lucrează, educatoarele observă copiii în 
timpul diferitelor momente ale programului zilnic şi comunică atât cu părinţii cât şi cu copiii. 

 Educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare, având in vedere că 
principala formă de învatare este jocul. Metode pentru evaluarea activităţii sunt: jocul liber, jocul dirijat, 
observarea sistematica a copilului, conversatia, etc. 

 Metodele alternative de evaluare care valorizează copilul si evidentiază aspectele formative ale 
jocului şi în baza cărora se apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuţiile individuale cu copiii, 
autoevaluarea, jocuri evaluative, jocuri de rol, lucrările practice, etc. 

Progresul copilului trebuie monitorizat, comunicat şi discutat cu familia acestuia, fiind considerată 
partener educaţional. 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ- MODALITATE DE ORIENTARE ȘI 
OPTIMIZARE A ÎNVĂȚĂRII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR. GRIGORAȘ ADELA- MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,IRACLIE PORUMBESCU’’,  

FRĂTĂUŢII-NOI, SUCEAVA 
 
În procesul de învățământ, actul de comunicare profesor- elev are drept consecință dobândirea 

comportamentului învățat, exprimat printr-un ansamblu de rezultate, numit după unii specialiști 
randamentul școlar, randament al învățării. Rezultatele sau performanțele învățării se exprimă în volumul 
și calitatea cunoștințelor, al priceperilor și al deprinderilor, în calitățile capacităților intelectuale, afectiv- 
motivaționale. 

Procesul de învățământ, ca ansamblu structurat al acțiunilor organizate și planificate sistematic, se 
desfășoară pe baza documentelor : planuri, programe. Calitatea procesului de învățământ depinde de 
corelarea etapelor de predare- învățare și de evaluare. 

,,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.” ( Etienne Brunswic) 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unei perioade de instruire – semestru, an școlar, ciclu de 
învățământ- sau al unui capitol, îndeplinind o funcție predominant de diagnosticare. 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 educator este absolut necesară pentru proiectarea și asimilarea 
conținutului instruirii în etapa următoare, cât și pentru stabilirea direcțiilor și modalităților adecvate de 
acțiune colectivă și ameliorativă. 

Importanța deosebită a acestei forme de evaluare a fost relevată și accentuată, într-o lucrare de 
referință, de psihologul American David Ausubel. ,, Dacă aș vrea să reduc toată psihologia 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. ”( Constantin Postelnicu, 
Fundamente ale didacticii școlare, Ed. Aramis, 2000) 

Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate și a formarii altor competențe. Șansa 
atingerii scopului evaluării inițiale este realizabilă dacă noi, educatorii, reușim să-i determinăm pe elevi să 
fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare. Tratarea cu seriozitate a sarcinilor propuse pentru 
verificarea cunoștințelor, apariția unor situații noi de învățare, trezesc în elevi motivația cunoașterii și 
ambiția rezolvării corecte a problemelor enunțate. Datorită faptului că rezultatele acestui tip de evaluare au 
doar rol de prognostic, elevii se pot concentra mai intens pe rezolvarea cu success a subiectelor, fără a 
considera că este o evaluare propriu- zisă, ci un exercițiu util activității de învățare prin rezolvarea corectă 
a subiectelor și încadrarea în timpul de lucru. Rezultatele evaluării inițiale sunt interpretabile pedagogice, 
nu în termeni de performanțe certificate( prin note sau calificative), ci pentru cunoașterea potențialului de 
învățare al elevilor, a resurselor lor cognitive și noncognitive ,,necesare în activitatea care urmează”. 

Acest tip de evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potențialului 
de învățare, dar și a eventualelor lacune care ar trabui să fie completate, ori a unor aspect care au nevoie să 
fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite. Mai bine spus, aceasta nu își propune să aprecieze performanțele 
globale ale elevilor și nici să le ierarhizeze, de aceea se recomandă ca aceste performanțe să fie raportate la 
bareme de evaluare sau de apreciere. Elevii trebuie să realizeze că trebuie să învețe nu doar pentru notă ci, 
în primul rând, pentru a întâmpina și împlini acea dorință de ,,a ști”, ,,a cunoaște”, ,,a se dezvolta”, ,,a 
înțelege” și ,,a descoperi”, acestea fiind un adevărat progres în dezvoltarea psihică și în cadrul activității 
școlare a elevului. 

Pe termen scurt, evaluarea realizează funcția de consolidare a a învățării deja propuse, precum și de 
a pregăti și regla un nou ciclu de învățare. 



 

 

Pe termen mediu și lung, evaluarea sprijină demersul de stabilire a celor mai potrivite obiective de 
învățare, înfluențează alegerea strategiilor de învățare și determină motivația elevilor și exercitarea 
capacității de autoapreciere. În plus, modelează capacitatea elevilor de a reține și de a aplica ceea ce au 
învățat în context cunoscute sau noi. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU 
REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF ÎNV PRIMAR , GRIGORE ANTONELA 

 
 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 și identifică nivelul achiziţiilor 
şcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
competențelor propuse pentru etapa următoare. 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 şcolarului, pornind de la competențele propuse.Teste inițiale folosite în scopul realizării unei evaluări 
inițiale , fiind administrate la începutul unui program de instruire, oferă cadrului didactic date cu privire la 
un nivel anterior de cunoștințe al elevilor și la capacitatea lor de învățare , pe baza cărora este alcătuit 
viitorul program de instruire , cu funcție diagnostic și prognostic. 

 Performanțele viitoare ale elevilor depind și de cunoștințele anterioare , element pe baza căruia va 
trebui să alcătuim programul de instruire .În acest scop, probele inițiale de evaluare orală, scrise sau practice 
sunt de un real folos. 

 Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
*stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de competențe; 
*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 aria 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 individual, 

 -interactive: - piramida; ciorchinele, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

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

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

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



 

 

să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a 
elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării;utilizarea acelor metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

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

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, 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. 

 
 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: GRIGORE MARIANA 
GRADINITA FLAMANZENI, BUFTEA, ILFOV 

 
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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ POJORÂTA, PROF. GRIGOREAN LILIANA 

 
Evaluarea reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ deoarece furnizează 

informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia.  
Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 

punctele tari şi slabe ale procesului didactic. evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre 
procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale şi metode moderne sau 
alternative. Sunt numite metode tradiţionale deoarece 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. 

Metodele de evaluare alternative sau moderne indică faptul ca acestea s-au impus în practica şcolară 
în ultimii ani şi că se utilizează fie în locul celor tradiționale, fie simultan cu acestea ori în completarea 
acestora.  

Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate următoarele tipuri de evaluări [5]: evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă și formatoare şi evaluarea sumativă. 

În urma acestor tipuri de evaluări putem stabili funcţiile evaluării şi anume: 
*funcţia descriptivă –prin care putem spune copilului la ce nivel se situează  
*funcţia diagnostic – prin care motivăm de ce sunt la acel nivel 
*funcţia prognostică şi motivaţională – prin care îl motivăm să ajungă „mai sus” 
Evaluarea iniţială este realizată la începutul procesului de învăţare fiind necesară pentru pregătirea 

optimă a unui program de instruire. Datele obţinute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea 
noului program din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile reale ele elevilor. Evaluarea inițială este 
utilă și pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor 
fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și 
abilități indispensabile unui nou proces de învățare. 

Datele oferite de evaluare inițială indică direcțiile de planificarea a activității pentru etapa următoare 
a activității didactice. 

Itemii folosiți în testele inițiale pot fi din toate cele trei categorii: -itemii activi - cu alegere duală sau 
binară, alegere multiplă (elevul este solicitat să aleagă răspunsul corect sau să scrie în spațiul punctat 
răspunsul corect);- itemi semi obiectivi –cu răspuns scurt de completare;-itemi subiectivi - pe baza unei 
structuri de idei, de tip eseu structurat sau nestructurat. 

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 program de 
recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

Scopul urmărit prin evaluarea iniţială este acela de a 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). 

Metodele prin care se poate realiza evaluarea iniţială sunt: 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 
cerințele 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 unei ierarhii; 
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise, probe practice. 
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 
precum și la limbile moderne pentru evaluarea lecturii sau a capacității de exprimare orală. Avantajele 
acestei metode constau în faptul că 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, dar și dezavantaje având un grad scăzut de obiectivitate putând fi influențată de 
starea de spirit a profesorului. 

  Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă posibilitatea elevilor de a se exprima în scris, 
fără intervenția profesorului. Această metodă permite evaluarea unui număr mai mare de elevi într-un timp 
relativ mic, iar comparativ cu evaluarea orală prezintă un grad mai mare de obiectivitate pentru că 
rezultatele sunt raportate la criterii unice de evaluare. 

Probele practice vizează să identifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele teoretice 
dobândite. Această metodă este mai des întâlnită la disciplinele educație tehnologică, educație plastică, 
fizică, chimie, educație muzicală, informatică, biologie. 

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. Elevii trebuie să înțeleagă 
faptul că ei trebuie să învețe nu doar pentru notă ci pentru a şti, a cunoaşte, a se dezvolta, a înțelege și a 
descoperi. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ. O NOUĂ VIZIUNE 
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În sens larg, evaluarea reprezintă un act inerent activității umane, fiind modalitatea prin care un 

individ poate răspunde nevoilor de măsurare și de comparare a acțiunilor și fenomenelor înconjurătoare. În 
sens restrâns, referindu-ne strict la actul evaluării didactice, putem consideră utilă definiția regăsită în 
capitolul I din Ghidul de evaluare - Limba și literatura română - elaborat de Serviciul Național de Evaluare 
și Examinare, definiție conform căreia „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." 

Astfel, în cadrul procesului de învățământ, evaluarea reprezintă un element foarte important, care 
presupune un proces complex ce vizează colectarea, prelucrarea și interpretarea unor seturi de informații, 
cu scopul formării unor judecăți, ce au ca finalitate principală adopatrea unor decizii. Prin urmare, în 
contextul procesului de instruire, evaluarea devine o preocupare imperativă a profesorului, care are nevoie 
de coordonatele unui plan de activitate, din care nu trebuie să lipsească evaluarea inițială a elevilor, 
împreună cu interpretarea rezultatelor înregistrate în cadrul acesteia. 

Evaluarea inițială este evaluarea care se realizează la începutul unui an școlar, având scopul de a 
furniza profesorului informații cu privire la nivelul de la care se pornește actul educativ în cadrul unei clase 
de elevi. Acest tip de evaluare se realizează de către un evaluator intern, adică de către profesorul de la 
clasă. Deși majoritatea profesoritol apelează la evaluarea inițială doar la începutul anului școlar, aceasta 
poate fi extrem de utilă și pe parcursul învățării, înainte de începerea studierii unei anumite teme, cu scopul 
evidențierii acelor aspecte pe care elevii le cunosc deja și pe baza cărora profesorul poate construi sensul 
învățării. Astfel, se observă că rolul evaluării inițiale este diagnosticarea sau constatarea rezultatelor 
învățării elevilor, cu scopul de a putea emite predicții în legătură cu viitoarele realizări ale acestora. Datorită 
aplicării evaluării inițiale la clasă, profesorul poate să identifice în mod corect punctele slabe și punctele 
tari ale elevilor săi, acest demers având ca finalitate adoptarea unui plan adecvat de predare a noului 
conținut. Utilitatea evaluării inițiale poate fi observată și prin faptul că aceasta ajută la refacerea și 
recuperarea acelor noțiuni de bază, pe care se va construi învățarea din noul ciclu de instruire. Cu alte 
cuvinte, acest demers are meritul de a omogeniza fondul general de cunoștințe și abilitați ale elevilor, 
absolut necesare în noul proces de învățare. 

De-a lungul timpului s-au înregistrat diverse abordări ale evaluării didactice. Astfel, în trecerea de la 
o viziune tradiționalistă, la o viziune modernă, putem nota următoarele observații: Viziunea tradiționalistă 
asupra evaluării promova compararea performanțelor elevilor, fapt ce conducea la mutarea centrului de 
greutate de pe învățarea propriu-zisă, pe compararea unor simple rezultate. La polul opus, viziunea modernă 
asupra evaluării sugerează faptul că fiecare elev poate fi evaluat în funcție de ceea ce poate realiza în relație 
cu diverse competențe specifice. Această abordare contribuie la valorizarea fiecărui elev.Cu alte cuvinte, 
adoptând această viziune asupra evaluării, profesorul îi va ajuta pe elevi să construiască actul învățării pe 
baza punctelor tari pe care le dețin. Totodată, s-a observat că în viziunea tradiționalistă, profesorul avea 
tendința să pună în evidență aspectele pe care elevii nu le stăpânesc, ceea ce nu pot să facă sau nu ar trebui 
să facă. În contextul unor evaluări inițiale, acest fapt a influențat negativ încrederea elevilor, încă de la 
începutul unui nou ciclu de învățare, când aceștia ar trebui să fie motivați și încurajați să pornească 
încrezători într-o nouă etapă din viața lor. Prin urmare, noua viziune asupra evaluării inițiale sugerează 
faptul că profesorul ar trebui să adopte o atitudine pozitivă, mai relaxată în ceea ce privește realizările 
elevilor. Analizând rezultatele obținute de elevi la evaluările inițiale, profesorul ar trebui să își construiască 
demersul instructiv pornind de la ceea ce elevii pot face, urmând să se aibă în vedere nevoile de învățare 
ale fiecărui elev, în funcție de rezultatele notate. 

În concluzie, noua viziune asupra educației relaționează evaluarea inițială cu competențele specifice, 
având în vedere nevoile reale ale elevilor, pentru a-i ajuta pe aceștia să progreseze și să își consolideze 
încrederea în propriilo forțe. O abordare corespunzătoare a evaluării inițiale are meritul de a-i încuraja pe 
elevi să își asume un rol mai activ în construirea și evaluarea propriului progres. 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GROS MARIA MAGDALENA 
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 Evaluarea este o componentă a oricărei activități umane care tinde spre obținerea unor rezultate, fapt 

ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obținute. 
 Evaluarea este o noțiune generică și frecventă, folosită cu multiple semnificații în diverse domenii. 

Cuvântul ” a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rol asemănător: a estima, a aprecia, a judeca, a 
măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a valoriza. 

 Evaluarea în învățământul primar 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 format din intervenții, acțiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate: 

a) conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate; 
b) care este menirea și 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 și cum se valorifică informațiile; 
f) pe baza căror criterii se evaluează. 
 Prin activitățile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoașterea și aprecierea schimbărilor 

produse de elevi în toate planurile personalității lor ( intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităților 
creative etc.) 

 Esența acțiunii de evaluare este de a cunoaște efectele activității desfășurate în vederea perfecționării 
procesului în etapele următoare. Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în funcție de 
rezultatele obținute, întreaga acțiune de formare și dezvoltare a personalității copilului, în ansamblul său ( 
sub aspect intelectual, moral, estetic, fizic) trebuie dirijată și modelată, pas cu pas, pe baza unei sistematici 
a obiectivelor, în ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potențialului fiecăruia. 

 Avându-se în vedere această cerință, măsurarea și aprecierea rezultatelor abia la sfârșit este puțin 
eficientă. Ea poate avea valoare diagnostică și prognostică, atunci când este realizată în mod științific, dar 
nu poate oferi datele necesare pentru adoptarea promptă și adecvată a unor măsuri ameliorative și corective 
în decursul întregii perioade de activitate. De aceea o evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă 
constituie un autentic instrument de lucru al învățătoarei, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea 
pusă în beneficiul educației școlarului. 

 Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina 
nivelul de pregătire al elevilor și apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila noua unitate didactică 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior. 

 În urma evaluării inițiale, cadrul didactic are posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza 
căreia se vor putea ”clădi” viitoarele noțiuni – descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor 
gândirii, abilităților, intereselor etc. 

 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 îmbunătățite. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare ( apreciere). 

 Scopul evaluării inițiale este 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. 

 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 învățării, 
utilizarea unor metode și procedee didactice care să antreneze capacitățile intelectuale și care să asigure 



 

 

învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă a formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). 

 În concluzie trebuie subliniată importanța evaluării inițiale dar și evoluția pe care o înregistrează 
evaluarea inițială în contextul teoriei și metodologiei curriculum-ului. Evaluarea inițială este indispensabilă 
construcției unui demers didactic riguros și eficace. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
-METODE ȘI TEHNICI- 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GROSU CATHERINE-EMILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI 
GRĂDINIȚA CU P.N.BALDOVINEȘTI(STRUCTURĂ), BRĂILA 

 
“ A evalua înseamnă a enunța o judecată de valoare, în baza unor criterii precis stabilte, cu privire 

la o entitate determinată în scopul adoptării unei decizii referitoare la ameliorarea sau viitorul acestei 
entități.” (Cerghit,2008) 

 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 performanțelor de învățare ale copilului preșcolar se realizează în modalități specifice 
acestui nivel de instruire și educare și are în vedere faptul că achiziționarea de cunoștințe nu reprezintă un 
scop în sine pentru această etapă de vârstă. 

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

nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condițiile în care aceștia se pot integra în activitatea care 
urmează. 

Este inițială, în sensul că face intrarea în o nouă treaptă de abordare a activităților (semestre, an, 
capitole, lecții ori participanți noi), articulând starea precedentă cu cea viitoare. 

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 clădește pe ceea ce a fost însușit 
• Nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităților preșcolarilor.  
 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. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căruia cadrul didactic oferă copiilor posibilitatea de 
a demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea 
unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit.  

 Metode şi tehnici de evaluare: 
-tradiţionale:  
 probe orale – favorizează dialogul, copiii având posibilitatea de a-și argumenta răspunsul. În 

folosirea acestei metode trebuie să ținem cont de o serie de limite precum: emotivitatea elevilor, gradul de 
dificultate al întrebărilor, indulgența sau exigența exagerate și altele. 

 Probe scrise – fişe de lucru 
 Probe practice – evaluarea prin probe practice se realizează prin metoda jocului și a exercițiului 
-complementare: 
 observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 grila de evaluare / autoevaluare; 
 fişa de evaluare individuală; 
 portofoliul. 
-interactive:- 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. 



 

 

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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METODA R.A.I. 
 

PROF. CONSILIER ȘCOLAR GROSU GEORGIANA 
  
Această metodă este preferata mea întrucât animă elevii, este ușor de aplicat și am satisfacția 

observării imediate a interiorizarii sau nu de către elevi, a materialului didactic transmis de către mine.  
 Metoda R.A.I. vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica (prin întrebări şi 

răspunsuri) informațiile pe care și le-au însușit anterior. 
 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. 

Este o metodă foarte des utilizată de către cadrele didactice și extrem de interactivă.  
Pentru a avea succesul scontat, trebuie să se respecte anumiți pași : 
- 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 dificultăți în asimilarea 

materialului didactic şi poate adopta diverse strategii didactice astfel încât procesul instructiv – educativ să 
fie eficient.  

 Elevii pot fi stimulați sa răspundă la întrebări, cum ar fi: 
- Cum defineşti conceptul..................................?  
- Care sunt ideile centrale ale temei…………...? 
- Care este importanţa faptului că......................?  
- Cum argumentezi faptul că..............................?  
- Care consideri că sunt efectele.........................?  
- Cum consideri că ar fi mai avantajos: să............sau să .....? 
- Cum poţi aplica noţiunile învăţate...................?  
- Ce ţi s-a părut mai interesant...........................?  
- Ce relaţii poţi stabili între…. şi……..între…...? etc.. 
 Avantajele metodei R.A.I.: 
• este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 
• nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rolul de a constata eventualele 

carențe educaționale si de a le ameliora ceea ce conferă elevilor o stare de bine și nu una tensionată ; 
• promovează interevaluarea şi interînvăţarea; 
• contribuie la: 
  formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă; 
  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: 
-  unii elevi au nevoie de mai mult timp pentru a se gândi 
-  apariţia unor conflicte între elevi din pricina spiritului competitiv al acestora.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 
 

AUTOR: GROSU OANA GABRIELA 
 
În reforma educațională intreprinsă în momentul de față în învășământ, importanța procesului 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 inițială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul 
de pregătire al copiilor, potențialul cu care urmează să se integreze 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. 

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. 

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 - MIJLOC DE STIMULARE, REGLARE ŞI OPTIMIZARE A 
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După cum experienţa a demonstrat, elevii trebuie să fie motivaţi pentru desfăşurarea activităţii de 

învăţare, de realizare a unei sarcini.  
Un efort continuu şi echilibrat către activităţile de învăţare, o atitudine pozitivă faţă de realizarea 

sarcinilor şcolare sunt obţinute şi prin desfăşurarea eficientă a acţiunilor evaluative.  
Atunci când vorbim de evaluare trebuie să ne gândim şi la evaluarea domeniului afectiv-atitudinal 

deoarece acesta are un rol important pentru o învăţare eficientă. Evaluarea contribuie deci, în bună măsură, 
la stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare, exercitând în relaţie cu învăţarea un mare impact în diverse 
planuri. 

P. Broadfort prezintă patru moduri în care evaluarea influenţează învăţarea: 
1). Evaluarea furnizează motivaţia pentru învăţare prin: 
 aspecte pozitive ale succesului şcolar (sau, dimpotrivă, prin demotivare în cazul insuccesului); 
 întărirea încrederii elevului în forţele proprii. 
Din această perspectivă I.T. Radu consideră că ,,evaluarea constituie o modalitate de formare şi de 

reglare continuă a atitudinii subiecţilor faţă de învăţare, atât prin aprecieri pozitive (laude, note bune), cât 
şi prin cele negative (dezaprobare, note slabe)'. 

Rezultatele obţinute de fiecare elev trebuie să fie raportate la rezultatele sale anterioare, stimulând 
progresul elevului. 

Trebuie să se pună mai mare accent pe ceea ce elevul a făcut bine şi mai puţin pe ceea ce nu a făcut 
bine, creându-se astfel premisele evoluţiei performanţelor sale şcolare. 

Evidenţirea şi accentuarea aprecierilor pozitive creează elevului încrederea în sine şi posibilitatea ca 
acea acţiune care a fost urmată de o stare de satisfacţie să se repete. 

Accentuarea aspectelor negative generează de cele mai multe ori nelinişte, neîncredere în sine, în 
forţele proprii, diminuează dorinţa de implicare în activităţile de învăţare. 

Se impune, utilizarea judicioasă a întăririlor pozitive şi a celor negative, realizarea unui echilibru 
individual între acestea, în raport cu situaţiile concrete în care sunt folosite. 

Randamentul şcolar trebuie să fie susţinut nu numai de motivaţia externă, reprezentată de aprecierile 
cadrului didactic şi ale familiei, cât mai ales de transformarea acesteia în motivaţie internă, aceasta fiind 
factorul dinamizator, esenţial care constituie suportul activităţii şcolare interne şi al performanţelor ridicate. 

Deci, interiorizarea cerinţelor, a imperativelor externe va constitui problema fundamentală în ceea ce 
priveşte actul evaluativ şi raportul acestuia cu activitatea de învăţare. 

2). Evaluarea ajută elevii şi cadrele didactice să decidă ceea ce trebuie să înveţe prin: 
 scoaterea în evidenţă a esenţialului din ce se predă; 
 furnizarea feed-back-ului asupra performanţelor obţinute. 
Atitudinea elevului pentru învăţare dă un semnal clar învăţătorului asupra a cât de mult trebuie predat. 

Pe de altă parte, feed-back-ul oferit de evaluarea rezultatelor şcolare stă la baza deciziilor privind 
modificările din sistemul de învăţământ, contribuie la precizarea intereselor, aptitudinilor elevilor, la 
depistarea dificultăţilor de învăţare. 

3). Evaluarea ajută elevii să ştie cum să înveţe prin: 
 încurajarea unui stil de învăţare activ; 
 influenţa alegerii strategiilor de predare-învăţare; 
 dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi. 
Din acest punct de vedere se poate afirma că evaluarea produce efecte globale pozitive în plan 

formative-educativ. 
,,Stilul de evaluare” practicat de cadrul didactic determină în mare măsură ,,stilul de învăţare” al 

elevului. 
Maniera de verificare a pregătirii elevilor orientează şi dirijează activitatea de învăţare, pune în 

evidenţă ce şi cum trebuie să înveţe, formându-le un stil de învăţare. ,,Prin tehnicile de individualizare a 



 

 

instruirii este necesar să se asigure elevilor experienţe într-o gamă variată şi adecvată sarcinilor de predare-
învăţare-evaluare, aşa încât elevii să se raporteze continuu la standardele ridicate ale experienţelor 
ştiinţifice, sociale, colective sau individuale”. (Neacşu, I. , 1978 , p.113). 

4). Evaluarea ajută elevii să aprecieze eficacitatea învăţării prin: 
 evaluarea a ceea ce au învăţat; 
 consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat; 
 consolidarea unor noi situaţii de învăţare; 
 aplicarea practică a informaţiilor dobândite. 
În relaţia cu învăţarea, evaluarea oferă elevilor posibilitatea de a cunoaşte în ce măsură au fost 

îndeplinite sarcinile şcolare, de a compara nivelul la care s-a ajuns în raport cu obiectivele educaţionale. În 
acest fel elevii conştientizează distanţa la care se află de performanţele aşteptate, precum şi eforturile ce 
sunt necesare pentru îndeplinirea lor. Aceasta contribuie la formarea unei imagini de sine cât mai corectă 
prin cultivarea capacităţii de autoevaluare. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR GROZA ELISABETA 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR.3 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINŢI 
 
 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 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.  

 Aşa cum afirmă şi Etienne Brunswic, 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”. 

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.  

 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 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 
cadrulprocesului 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 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. GRUIA MAREA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PINOCCHIO” REȘIȚA 

 
„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 învățământ , ea determină valoarea 

rezultatelor și progresele învățării. În calitate de regulator al procesului, evaluarea este indispensabilă atât 
predării cât și învățării. Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ , ce 
urmărește măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea , performanțele și eficiența acestora la un 
moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate.  

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând 
funcția de constatare, permițând cunoașterea nivelului de dezoltare cognitivă , interese, cunoștințe 
anterioare , deprinderi intelectuale dar și funcția de predicție , sugerând strategii adecvate , care să permită 
copilului obținerea performanței. 

Fiecare educatoare are stilul său de aplicare a teoriei evaluării, rezultat din modul de combinare a 
cerințelor , formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularităților grupei și activităților, experienței 
acumulate. Evaluarea inițială (predictivă) apreciază gradul în care aceștia 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 situația de plecare, pe baza căreia se vor putea clădi 
viitoarele noțiuni – descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, etc. 

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 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”.  



 

 

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 în grafic. 
Avantajele evaluării inițiale: 
• oferă educatoarei și preșcolarului o reprezentare cât mai exactă a situației existente (potențialulul de 

învățare a preșcolarului, lacunele ce trebuie completate și remediate) și de a formula cerințele următoare; 
• pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 

a unor programe de recuperare. 
Așadar, evaluarea inițială constituie o etapă importantă în realizarea unei proiectări corecte. 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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎNTR-O LUME ÎN SCHIMBARE 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. GUBANDRU EMINA 
LICEUL TEORETIC “VLAD ŢEPEŞ”, TIMIŞOARA 

 
Pentru ca individul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare, ”educaţia trebuie 

organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, care pe parcursul vieţii constituie pilonii 
cunoaşterii; a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea cunoaşterii; a învăţa să faci, astfel încât individul 
să intre în relaţie cu mediul înconjurător; 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 rezultã din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69) 

Această viziune asupra educaţiei, determină o regândire a procesului instructiv- educativ şi al 
activităţilor sale specifice: predarea-învăţarea-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 învãtare. 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 unitarã asupra dezvoltării personalităţii elevului. Copilul este 
o fiinţă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influenţa optimal, educatoarea are menirea să redescopere 
mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualităţii sale.  

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 si cu privire la resursele umane 
implicate 

Evaluarea iniţială (predictivă) 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 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 situaţia de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” 
viitoarele noţiuni-descoperirea concepţiilor, aprecierea calităţii operaţiilor gândirii, abilităţilor, intereselor, 
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”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate e nevoie să se țină seama de următoarele: 

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

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Evaluarea inițială 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, de preferat este evidențierea reușitelor 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. 

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 
educabilii săi 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. 



 

 

EVALUARIA INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

PROF. GUGEANU LAURA DANIELA 
GR. P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ 

REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN 
 
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 – 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 iniţială se realizează la începutul unui program de„instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a 
aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia 
didactică folosită. 

Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 
-diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc.). 

-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. 

Evaluarea iniţială 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. 

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) 
Dincolo de aspectul exterior al actului evaluării, trebuie văzută şi dinamica psihologică pe care acesta 

o antrenează. „A evalua înseamnă a da un verdict”, acesta provocând copiilor comparaţii, judecări, trăiri, 
atitudini ce devin factori emoţionali cu efecte stimulative sau blocante, în funcţie de caz, pentru 
performanţă. Potrivit cercetărilor de specialitate, evaluarea implică anumite tipuri de comportamente, atât 
din partea educatoarei, cât şi din partea preşcolarului. În ceea ce priveşte educatoarea, aceasta nu trebuie să 
sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze erorile şi să-l incite la corectarea lor. 

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să respecte anumite norme 
pedagogice: -să fie echitabilă, să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, să fie motivantă, să 



 

 

utilizeze mijloacele adecvate, să nu fie stresantă pentru preşcolari, să fie complete, să fie baza reglării 
continue a procesului de învăţământ, să se realizeze prin diferite procedee. 

 (Dumitru Popovici – „Soluţii noi la probleme controversate”) 
 
 



 

 

FIŞA DE LUCRU MATEMATICA 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUNTEŞTI, BIHOR 
PROF. ÎNV. PREŞC. GULER SABINA 

 
-Evaluarea număratului în concentrul 1-5- 
 
Sarcini de lucru: 
*Formează grupe de elemente de acelaşi fel. Colorează tot atâtea buline câte elemente sunt în fiecare 

grupă. 

 
 

 
 

 
*Desenează în chenar tot atâţia ghiocei câte îţi arată cifra. 
 

 
 5 4 
*Încercuieşte cu verde cifra 5 oriunde o întâlneşti, cu albastru cifra 2, cu galben- cifra 1, cu roşu- cifra 

3, cu maro cifra 4. 
  
5 1 3 1 2 4 5 3 2 3 
 
 2 4 5 1 3 2 4 1 5 



 

 

APLICAREA METODELOR DE EVALUARE INITIALA 
 

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRACHE POENARU”, BALCESTI, VALCEA 
PROF: GURGUI MARIA DANA 

 
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 
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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR : GURMAI LAVINIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ADAM MULLER GUTTENBRUNN ” ZĂBRANI, 

JUD. ARAD 
 
Evaluarea este procesul prin care se stabileşte dacă sistemul (educaţional) îşi îndeplineşte funcţiile pe 

care le are , adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate. Evaluarea pedagogică vizează eficienţa 
învăţămîntului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în 
activitatea de învăţare. De data aceasta sunt urmărite efectele pedagogice, respectiv consecinţele acţiunii 
intreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul său. Consemnînd rezultatele se scot în 
evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum şi evoluţia posibilă a rezultatelor 
respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei rezultatele şi substratul psihologic al 
acestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii didactice adecvate, încheindu-se cu aprecieri 
asupra funcționării interne a acţiunii educaţionale.  

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. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de isntruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire al 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, contituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţii în care educatorul începe activitatea 
cu elevi al căror potenţial de învăţare nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau chiar al unui 
an şcolar. 

În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea învăţătorului pentru cunoaşterea 
elevilor primiţi în clasa pregătitoare, încă din perioada freventării grădiniţei, dobândeşte o impotanţă 
deosebită, aceasta constituind una din condiţile integrării copiilor, cu şanse de reuşită, în activitatea şcolară. 

Subliniind rolul și însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea elevilor în activitatea care 
începe, R. Ausubel conchide. "Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur pincipiu, eu spun: 
ceea ce inluenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-
vă de ceea ce el ştie şi intruiţi-l în consecinţă" 

Penru completarea acestora, însă, şi, mai ales, pentru cunoaşerea faptului dacă elevii stăpânesc acele 
cunoştinţe şi abilităţi necesare înţelegerii conţinutului 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 şi totodată îndeplinesc o funcţie predictivă, indicând condiţiile în care elevii vor putea 
asimila conţinuturile noului program de instruire.  

 Datele obţinute prin evaluările de această natură ajută la conturarea activităţii următoare în trei 
planuri: modul adecvat de predare-îvăţare a noului conţinut; aprecierea oportunităţii organizării unui 
program de recuperare pentru întreaga clasă; adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi.  

 Pentru ca 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. 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 . 

 



 

 

METODE ȘI TECHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
GYORFFY ILONA JUDIT 

 
“...Un bun instrument de evaluare poate fi o experienţă de învăţare, în care elevii lucrează asupra unor 

probleme, proiecte sau produse ce îi implică în mod autentic, le trezesc interesul şi îi motivează să aibă 
rezultate bune...” H. Gardner, 2006 

Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare, scopul ei 
fiind determinarea măsurii în care se ating, prin rezultatele concrete, obiectivele propuse inițial, formulate 
în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu 
multă grijă. Cele trei forme ale evaluării raportate la axa temporală : evaluarea iniţială, evaluarea continuă 
sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă ,sunt cunoscute ca moduri de integrare a actelor 
evaluative în procesul didactic .( I.T.Radu , Didactica– manual pentru clasa a X-a –şcoli normale ,1995 ,p. 
127 ) 

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 sancționare. 

Evaluarea inițială se face la începutul unui program de instruire ( ciclu curricular sau şcolar, an şcolar 
sau semestru, unităţi de învăţare) și are un rol dublu:  

• rol de diagnosticare, stabilind nivelul cunoștințelor pe care le au elevii la începutul unui ciclu;  
• rol de prognosticare, pe baza evaluării inițiale se poate face proiectarea eficientă și realistă, a 

conţinuturilor materiei care urmează să fie predată. Acest tip de evaluare este util atât elevilor cât şi 
profesorilor, deoarece cu ajutorul ei se poate determina potențialului de învăţare, dar şi unele carențe care 
trebuie completate, corectate sau aspecte care pot fi îmbunătățite. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultate cât mai bune, următoarele aspecte sunt foarte 
importante:  

• datorită caracterului eterogen al claselor, elevii trebuie tratați diferențiat  
• conținutului învăţării trebuie stabilit cu atenție și rigurozitate;  
•pentru asigurarea învățării active și formative, se pune accent pe folosirea metodelor și procedeelor 

didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale ale elevilor;  
• formele de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe) trebuie alternate și îmbinate eficient. 

Evaluarea inițială nu se referă doar la testarea cunoștințelor elevilor ci și evidențierea unor priceperi și 
aptitudini. Evaluarea inițială este utilă și pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere 
a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un 
fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces de învățare. Evaluarea inițială se poate 
realiza prin:  

• examinări orale,  
•probe scrise,  
•probe practice.  
Evaluarea iniṭială – se realizează la începutul anului şcolar, în momentul iniṭierii unui program de 

instruire, şi are rol de a stabili nivelul de cunoştinṭe, priceperi şi deprinderi, de a cunoaşte capacităṭile de 
învăṭare ale copiilor, concluziile desprinse în urma evaluării iniṭiale ajută la realizarea predicṭiei – stabilirea 
coordonatelor esenṭiale ale activităṭii viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obtinerea 
performanṭei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienṭa procesului de 
învăṭământ,c are se va oglindi în planificarea semestrială. Datele obṭinute la acest tip de evaluare ajută la 
conturarea activităṭii didactice în trei planuri : - stabilirea modului adecvat de predare a noului conṭinut ; - 
organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga clasă ; - aplicarea unor măsuri recuperatori 
pentru unii copii din clasă, fie de sprijin şi recuperare, fie activitate suplimentară pentru copiii spradotaṭi. 
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" O evaluare iniṭială, urmată de o evaluare continuă constituie 
un autentic instrument de lucru al dascălului , cu ajutorul căruia se perfecṭionează activitatea pusă în 
beneficiul şcolarului 

Evaluarea sumativă(finală)marchează tranziţia de la un model traditional catre unul efficient,în 
perspectiva funcţiilor pe care le îndeplineşte actul evaluării in acrivitatea didactică. Evaluarea finală 
îndeplineşte o funcţie prioritar cumulative şi este o strategie absolut necesară deoarece contribuie la 
finalizarea acţiunilor printr-o decizie referitoare la perfecţionarea formelor şi metodelor alese pentru a 
stabili o legatură logică atât cu evaluarea initială,cât şi cu cea continua. Toate încercările de abordare a 
problemelor evaluării se confruntă, de la început, cu complexitatea dimensiunilor care circumscriu 
domeniul evaluării, atât ca teorie şi ca obiect al cercetării ştiinţifice, dar şi ca practică, fenomen real, ca 
realitate prezentă în toate articulaţiile procesului şi sistemului de învăţământ. Acest lucru începe cu cel mai 
simplu act de evaluare a elevilor la lecţie, până la nivelul evaluărilor macrosistemice. În concluzie apreciem 
că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor e evaluare deoarece folosite corect 
şi la momentul potrivit vor duce la reuşita  

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.  
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Motto: 
”Nu e destul să știi, trebuie să și aplici; nu e destul să vrei, trebuie să și faci.” 
(J. W. Goethe) 
 
În cadrul procesului de învățământ, evaluarea se impune ca un act psihopedagogic necesar (Palicica, 

Gavrilă, Ion, 2007).  
Dacă la început evaluarea făcea referire doar la rezultatele pe care le obțineau elevii în cadrul 

procesului de învățământ, astăzi aria acestei activități se extinde, aceasta depășind limitele individualității, 
cuprinzând ambii parteneri ai procesului instructiv – educativ, elevul și profesorul. Dacă cel care stabilește 
obiectivele, analizează resursele, elaborează strategiile, este profesorul, atunci nota pusă elevului în urma 
evaluării, îl privește în mare măsură pe acesta (Jinga, 1983).  

”Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă sistemul educațional își îndeplinește funcțiile 
pe care le are, adică dacă obiectivele sunt realizate” (Davitz, R. J., Ball, S., 1987, p. 473). 

Activitate de evaluare trebuie concepută nu doar ca mijloc de control al cunoștințelor sau ca un mijloc 
de măsurare obiectivă, ci și ca o cale de perfecționare care presupune o strategie globală asupra formării. 
Aceasta reprezintă o oportunitate de validare a justeței secvențelor educative, a componentelor procesului 
didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținutului activității educaționale și a 
obiectivelor acestora (Prelici, 1995). 

Din punct de vedere al evaluării pedagogice, eficiența învățământului este dată de raportul dintre 
obiectivele proiectate și rezultatele obținute de către elevi (Jinga, 1983). 

Evaluarea inițială se realizează ”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 învățare, ca și de creare a premiselor necesare pentru asimilarea noilor conținuturi. 

 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, dacă vor putea 
înțelege conținutul ce va fi predat” (Ion T. Radu, 2007, pp. 117 -118). 

Aceasta trebuie concepută astfel încât să ofere cadrului didactic o situație reală a nivelului de 
cunoștințe pe care elevul le-a dobândit și le poate utiliza, dar și a lacunelor pe care le au unii elevi și care 
trebuiesc remediate, astfel încât obiectivele stabilite pentru diverse activități să se poată desfășura în condiții 
bune, cadrul didactic având certitudinea că toți elevii vor fi capabili să își însușească noile cunoștințe pe 
baza celor însușite în anterior. 

D. Ausubel (1981) spune că ceea ce influențează învățarea cel mai mult, sunt cunoștințele pe care 
elevul le posedă la pornire. El îndeamnă cadrele didactice să se asigure de ceea ce știe elevul și să-l 
instruiască bazându-se pe achizițiile intelectuale anterioare ale acestuia.  

Funcții ale evaluării inițiale: 
a) Funcția diagnostică, prin care cadrul didactic cunoaște măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele 

și au capacitatea necesară de a se angaja în activități noi, pe baza celor deja asimilate. 
b) Funcția prognostică, care sugerează cadrului didactic condițiile probabile de desfășurare a noilor 

activități și îi permite acestuia anticiparea rezultatelor (Ion T. Radu, 2007).  



 

 

Putem concluziona precizând că evaluarea inițială reprezintă un demers didactic deosebit de 
important pentru derularea cu succes a programului de instruire al elevilor (Ion T. Radu, 2007). 
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EVALUAREA LA GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. HADADEA KARINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS 

 
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. 

Aşa cum afirmă şi Etienne Brunswic, 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”. 

Prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi putem stabili 
în ce măsură trebuie abordat un anumit aspct al activtăţii instuctiv-educative.  

1.DLC (DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE)  
Comportamente urmărite:  
- utilizează cuvinte noi în contexte variate; 
- desparte corect cunintele în silabe; 
- sesizează greşelile copiilor în pronunţarea cuvintelor; 
- ia parte la activităţi de învăţare în grup, sugerează ce este de făcut mai departe într-un joc, o 

activitate;  
- urmăreaşte perceptiv şi motric anumite trasee; 
- recunoaşte 4-5 litere; 
- recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei în concordanţă cu mesajul transmis. 
2.DŞ (DOMENIUL ŞTIINE – CUNOAŞTEREA MEDIULUI)  
Evaluare inițială 
Comportamente urmărite:  
- recunoaşte anotimpurile şi descrie fenomene specifice acestora; 
- identifică şi descrie imagini ale anotimpurilor; 
- diferenţiază fructele de legume; 
- difereniază fructele în funcţie de criteriul dat; 
3.DŞ (DOMENIUL ŞTIINE – MATEMATICĂ) 
Comportamente urmărite:  
-aprecieză global cantitatea (de elemente) unei multimi faă de o altă mulţime (« multe », « puţine », 

« tot atâtea »); 
-aşează figurile geometrice după formă, culoare şi mărime (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); 
- sesizează greşelile strecurate intenţionat (mutarea pieselor dintr-o căsuţă în alta); 
- alcătuieşte mulţimi după 2-3 însuşiri simultan; 
-numără elementele unei mulţimi de obiecte raportând numărul la cantitate; 
- compară 2 mulţimi de obiecte prin corespondenţa de unu la unu « formare de perechi »; 
-apreciază global cantitatea (de elemente) unei mulţimi faţă de o altă mulţime (« multe », « putine », 

« tot atâtea ». 
1) Apreciază global cantitatea (de elemente) unei mulţimi faţă de o altă mulţime (« multe », « putine 

», « tot atatea »). 
2) Aşează figurile geometrice după formă, culoare şi mărime (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi). 

  



 

 

4.DOS (DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE) 
ED. PENTRU SOCIETATE 
Comportamente urmărite:  
- cunoaşte şi aplică reguli referitoare la circulaţia rutieră. 
- se conformează regulilor grupului în jocuri sau activităţi comune. 
- îşi exprimă opinia cu privire la consecinţele pozitive sau negative ale unor comportamente. 
5.DOS (DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – ABILITĂŢI PRACTICE) 
Comportamente urmărite:  
- lipeşte diferite forme pe suprafeţe, realizând colaje; 
- duce la bun sfârşit lucrarea începută; 
- analizează critic şi autocritic lucrările realizate; 
- participă activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente. 
6.DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV)  
EDUCAŢIE MUZICALĂ 
Comportamente urmărite:  
- ascultă şi interpretează cântece simple. 
- cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu sau acompaniaţi de educatoare. 
7.DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV) 
EDUCAŢIE PLASTICĂ 
Comportamente urmărite:  
- redă forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale picturii; 
- finalizează corect tema dată; 
- analizează critic şi autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei, utilizarea culorilor; 
- respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie. 



 

 

METODE,TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE LA PREȘCOLARI 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR HALIP VIORICA RODICA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE VOEVIDCA, 
C-LUNG MOLDOVENESC, JUD.SUCEAVA 

 
,, Evaluarea merită un loc important în învățământ,din care face parte integrantă.Ea are întotdeauna 

un raportdirect sau indirectcu progresul,în extensie și în calitate,al învățării.”(D.Ausubel) 
 Prin evaluare,educatoarea pregătește copilul pentru o integrare fără disfuncții în școală,furnizând 

învățătorilor date necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. 
 Referitor la importanța evaluării inițiale.Ausubel preciza că,,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 cerințe următoare.Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și alcătuirea unor programe de recuperare. 

 Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la 
norme de grup. 

 Evaluarea inițială reprezintă o componentă esențială a progresului instructiv-educativ din grădiniță 
fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și ale grupei în ansamblu. 

 Evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcții:măsurare(ce a învățat copilul?),predicție(este nivelul 
de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor?)și diagnoză(descrierea stării de faptși 
identificarea aspectului care perturbă dezvoltarea copilului). 

 Pe lângă funcțiile de măsurare,de diagnosticare și de prognozare,un rol important al evaluării inițiale 
este stabilirea demersului didactic din perioada următoare,care urmărește în primul rând socializarea 
copiilor. 

 La începutul fiecărui an școlar,primele două-trei săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre 
copii(evaluării inițiale). 

 Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și vor dialoga 
cu aceștia și cu părinții preșcolarilor,în vederea obținerii unor aspecte legate de dezvoltarea psiho-fizică și 
nivelul de cunoștințe și deprinderi ale copiilor din grupă. 

 Toate aceste informații vor fi consemnate în caietul de observații al copiilor sau în fișa de apreciere 
a progresului și vor sta la baza elaborării caracterizării grupei și apoi la întocmirea planificării calendaristice 
anuale. 

 Fișa de apreciere a progresului individual este un instrument de lucru care puncteazăcompetențele 
copilului ce ar trebui să fie dobândite până la încheierea perioadei de preșcolaritate. 

 În grădiniță evaluarea inițială se realizează în funcție de cele cinci domenii de dezvoltare: 
1.Dezvoltarea fizică,a sănătății și iginiei personale-cuprinde o gamă largă de deprinderi și abilități-de 

la mișcări largi ,cum sunt săritul,alergarea,până la mișcări fine de tipul realizării desenelor sau 
modelarea),dar și coordonarea,dezvoltarea senzorială,alături de cunoștințe și abilități referitoare la îngrijire 
și igienă personală,practici de menținere a securității personale. 

2.Dezvoltarea socio-emoțională-vizează debutul vieții sociale a copilului,capacitatea de a stabili și 
menține interacțiuni cu adulții și copiii. 

3.Capacități și atitudini de învățare-se referă la modul în care copilul se implică într-o activitte de 
învățare,modul în care abordează sarcinile și contextele de învățare,precum și atitudinea sa în interacțiunea 
cu mediul și cu persoanele din jur. 

4.Dezvoltarea limbajului,comunicării și a premiselor citirii și scrierii vizează dezvoltarea limbajului( 
sub aspectele vocabularului,gramaticii,sintaxei,a comunicării(cuprinzând abilități de ascultare,comunicare 
orală și scrisă,nonverbală și verbală)și preachizițiile pentru scris-citit și însoțește dezvoltarea în fiecare 
dintre celelalte domenii. 

5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii-abilitatea copilului de a înțelege relațiile dintre 
obiecte,fenomene,evenimente și persoane dincolo de caracteristicile lor fizice.Domeniul include abilități 



 

 

de gândire logică și rezolvare de probleme,cunoștințele elementare matematice ale copilului și cele 
referitoare la lume și mediul înconjurător. 

 În educația timpurie principala formă de învățare este jocul.Acesta constituie și un mijloc de evaluare 
elocvent:jocul liber,jocul dirijat,observarea sistematică a copilului,conversația,analiza produselor 
activității,analiza progresului de integrare socială constituie mijloace favorabile în evaluarea inițială a 
preșcolarilor. 

 Modalitățile alternative de evaluare care valorizează copilul și în baza cărora se apreciază progresul 
înregistrat de copil sunt:discuțiile individuale cu copiii,autoevaluarea,aprecierile verbale,oferirea de 
ecusoane,medalii,jocuri evaluative,jocul de rol,lucrările practice,consemnarea pe un grafic a rezultatelor(cu 
simboluri),expoziții cu lucrări ale copiilor. 

 Metoda consemnării grafice a progreselor copilului este o metodă comparativă care pune în evidență 
manifestările prin valoarea lor de start și apoi valorile înregistrate într-o fază ulterioară a activității copilului. 

 Metoda portofoliului cuprinde rezultate relevante obținute în urma aplicării probelor de 
evaluare:scrise,orale,prectice,sau activități extracurriculare. 

 Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare flexibilă,complexă și integratoare constituind un mijloc 
de a valoriza munca individuală a copilului promovând interdisciplinaritatea,complementaritatea în 
evaluare. 

 Evaluarea trebuie să surprindă preșcolarii în acțiune,promovând devoltarea globală a 
personalității,asigură copilului libertatea de selectare a temelor și mijloacelor de realizare.. 

 Progresul copilului trebuie monitorizat ,comunicat părinților. 
 Implicarea părinților se realizează prin activități de consiliere,discuții informative,analiza 

portofoliului copilului,scrisori tematice,etc. 
 Fișa de apreciere a progresului nu conține reguli,concepte,legi ci doar progresul realizat de copil în 

raport cu el însuși într-o anumită perioadă a dezvoltării sale. 
Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare 
 Observările directe,sistematice din timpul activităților și înregistraraea datelor,discuțiile 

individuale,afișarea lucrărilor,consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale oferă 
preșcolarului posibilitatea de a arăta ceea ce știe într-o varietate de contexte și situații,permite profesorului 
evaluator să obțină puncte de reper și să adune informații asupra derulării activității copilului și implicit a 
sa,asigură o realizare interactivă a actului de predare-învățare,adaptarea nevoilor de individualizare a 
sarcinilor de lucru pentru fiecare preșcolar în parte,valorificând și stimulând potențialul creativ și 
originalitatea acestuia,exersează abilitățile prectic-aplicative ale copiilor,. 

 Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor se înscriu 
următoarele:turul galeriei,scaunul 
autorului,piramida,ghicitorile,tehnicafotolimbajului,ciorchinele,posterul,blazonul,diagrama 
venn,examinarea povestirii,jurnalul grafic,harta conceptuală cognitivă,tehnica florii de nufăr,tehnica 
analitico-sintetică,cubul,turul galeriei,cvintetul,jurnalul grupei,etc. 

 Evaluarea este un proces didactic complex cuprinzând toate componentele sistemului de 
învățământ:elevi,personal didactic,bază tehnico-materială,conducere,etc și întregul curriculum 
școlar:cunoștințe,priceperi,capacități,programe,metode de predare-învățare,performanțe,etc. 

,,Esența evaluării este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurare,pentru că,pe baza informațiilor 
obținute,această activitate să poată fi ameliorată și perfecționată în timp”(E.Frăsineanu”.) 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CLASA A V-A PENTRU 
DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 
PROF. HANGA ANDRA-ANDREEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON COSTIN” BACĂU, 
 DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 
Calitatea şi mai ales eficienţa procesului de învăţământ sunt dependente de o proiectare pedagogică 

riguroasă, de alegerea şi de folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învăţare şi de aplicarea unui 
sistem de evaluare corect. Evaluarea inițială la disciplina geografie pentru elevii clasei a V-a reprezintă un 
moment esenţial în demersul didactic, de ea fiind interesaţi deopotrivă profesorii, elevii, dar şi societatea în 
ansamblul ei. 

În funcție de perspectiva din care este abordată, în pedagogie evaluarea inițială pentru disciplina 
geografie are mai multe sensuri, fiind înțeleasă: ,, ca instrument sau modalitate de reglare a proceselor de 
predare- învățare; ca judecată de valoare asupra rezultatelor procesului de învățământ prin raportare la 
obiective; ca mijloc de comunicare a rezultatelor obținute de elevi în activitatea de învățare; ca proces prin 
care se stabilește dacă sistemul educațional își îndeplinește funcțiile pe care le are; ca activitate prin care 
sunt colectate, asamblate și interpretate informații despre starea, funcționarea și/ sau evoluția viitoare 
probabilă a unui sistem: elev, profesor, unitate școlară, sistem de învățământ. 

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 la disciplina geografie care va conduce la stabilirea unor strategii ce vor 
fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă a V-a 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 al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise. Este firesc ca acelaşi test, 
aplicat la două sau mai multe 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 specific 
disciplinei geografie, ce cunoștințe dețin aceștia, ce abilități geografice 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 termini geografici, vor fi proiectate activităţi de învăţare în care să se 
urmărească remedierea acestui fapt, prin completarea unor enunţuri cu outilizarea acestora; dacă se constată 
confuzii de recunoaștere a formelor și tipurilor de relief, respectiv a factorilor de mediu, 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 geografice fundamentale ce vor fi implicate 
în susţinerea învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi 
geografice indispensabile unui nou parcurs.  

Pe lângă funcţia diagnostică pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele deficiențe în 
pregătirea elevilor și dificultățile de învățare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică care „sugerează 
profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia anticiparea 
rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului viitor, 
demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de 
desfăşurare. Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea 
programei școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a 
întocmi proba de evaluare inițială la începutul clasei a V-a pentru disciplina geografie, 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 identifica termenii geografici dintr-un text dat; 
capacitatea de a exprima în scris idei geografice personale; capacitatea de a opera cu noțiunile geografice 



 

 

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 de geografie își va organiza/ 
planifica demersul pedagogic imediat următor. 

În scopul optimizării procesului de predare- învățare- evaluare pentru disciplina geografie, noi, 
profesorii va trebui să căutăm în permanență cele mai eficiente metode, strategii pentru a activiza și a 
mobiliza elevul, pentru a forma competențe ce îi vor aduce acestuia rezultate bune și foarte bune la diferite 
evaluări. Așadar, este important să dezvoltăm capacitatea de a studia continuu, să valorificăm la maximum 
potențialul fiecărui elev, dându-i ocazia de a se afirma, de a-și etala cunoștințele, dar și priceperile, 
deprinderile, abilitățile. 
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EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE LA LITERATURA ROMÂNĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR, HANTEA ANELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIAȘI, DOLJ 

 
Evaluarea—locul, rolul şi structura 
Evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în special a procesului didactic. 

Problematica generată de acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educaţiei. Teoria evaluării 
ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a 
procesului didactic este o componentă a terminologiei didactice. 

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 de selecţie, de 
comparare sau de ameliorare a acesteia. 

Evaluarea este o activitate complexă care presupune realizarea mai multor acţiuni şi operaţii aflate în 
strânsă legătură şi componente ale unui proces unitar. Totuşi, ele sunt diferite prin natura şi prin rolul 
îndeplinit. Aceste acţiuni şi operaţii constau în: 

-realizarea unor operaţii în vederea adaptării de decizii având un obiectiv definit; 
-înregistrarea datelor şi comunicarea rezultatelor; 
-prelucrarea şi interpretarea datelor; 
-aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii şi standarde; 
-adoptarea unor decizii prin valorificarea rezultatelor evaluării în scopul optimizării demersurilor 

aplicative viitoare. 
Rolul proceselor evaluate în actul didactic 
Pentru sistemul de învăţământ evaluarea devine un instrument care permite autoreglarea procesului 

didactic. Retroacţiunea sau feed-back-ul este un principiu fundamental al oricărei acţiuni eficiente, care 
constă în asigurarea operativă a informaţiei despre efectul acţiunii. După fiecare demers didactic, la toate 
disciplinele de învăţământ, ne străduim să dobândim informaţii despre ce şi cât au înţeles elevii, ce 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi capacităţi şi-au însuşit şi, în funcţie de acestea, stabilim obiective noi 
sau insistăm asupra celor pe acre nu le-am atins într-o măsură mulţumitoare. Evaluarea stimulează şi elevul 
şi cadrul didactic. 

Evaluarea este privită cu interes şi de familie, care în multe cazuri intervine în scopul ameliorării 
pregătirii. Procesul de evaluare este urmărit şi de societate, care dobândeşte siguranţa încredinţării viitorului 
către actuala generaţie de elevi. 

Controlul şi evaluarea cunoştinţelor, inserate în desfăşurarea lecţiei sau a altor forme de activitate, 
îndeplinesc o seamă de funcţii: 

a.Moment al conexiunii inverse în procesul de instruire 
Actul transmiterii sau comunicării de informaţie şi actul receptării şi însuşirii acesteia sunt două 

activităţi solidare ale procesului de învăţământ.  
Profesorul îşi dă seama despre rezultatele activităţii de predare, culege informaţii despre modul de 

receptare a datelor oferite, despre dificultăţi şi lacune în asimilare. Această informaţie „trebuie să aibă un 
caracter sistematic şi continuu pentru a rotunji ciclul (bucla) predării şi a închide configuraţia”. 

Elevul, pe de altă parte, are nevoie de validarea paşilor în învăţare, de „sancţionarea” corectitudinii 
noţiunilor şi raţionamentelor însuşite, de corectarea greşelilor etc. 

b.Măsurarea progresului realizat de elevi 
O funcţie importantă a verificării şi notării este măsurarea randamentului şcolar, a progresului realizat 

de elevi pentru a şti cât mai corect unde se situează aceştia pe firul obiectivelor prevăzute ale instruirii. 
Evaluarea progresului unui elev în atingerea obiectivelor presupune compararea performanţelor actuale cu 
rata de progres aşteptată. Se organizează programe corectoare în funcţie de decalajul constatat. Are loc 
astfel o activitate de monitorizare continuă. Această monitorizare este estimată că ar trebui să aibă loc de 
două ori pe săptămână pentru a fi eficientă. Nevoia măsurării de la mărimile fizice spre sfera psihologică 
sunt extinse de cerinţele de ordin practic şi social. Rezultatele, prestaţiile, performanţele, produsele 
activităţii fac obiectul evaluării şi din ele „se citeşte” evoluţia capacităţilor, intereselor, atitudinilor. 
  



 

 

c.Valoarea motivaţională a evaluării 
Verificarea/ascultarea ritmică îl face pe elev să înveţe cu regularitate; între frecvenţa ascultării la 

lecţie şi reuşita şcolară există o corelaţie directă. Controlul, evaluarea externă ritmică stimulează pregătirea 
continuă a lecţiilor de către elevi şi constituie suport pentru deprinderi personale de automonitorizare. 

Valoarea motivaţională a evaluării constă în: dorinţa de succes, respectiv teama de eşec, care sunt 
imbolduri pentru învăţare. Succesul sistematic înscrie motivaţia învăţării într-o spirală ascendentă, în timp 
ce eşecul poate duce la „demotivare”. 

d.Moment al autoevaluării, al formării conştinţei de sine 
Aprecierea obţinută în şcoală devine reper în autoapreciere, în formarea imaginii de sine. Aprecierea 

profesorului este însuşită de grupul-clasă şi se răsfrânge în sfera relaţiilor interpersonale, în statutul 
sociometric al elevului. Imaginea formată asupra unui elev se răsfrânge neîncetat în comportamentul 
profesorului faţă de acesta şi devine, în acelaşi timp, suport pentru imaginea e sine 

e.Factor de reglare 
●pentru profesor—cum să-şi dozeze materialul, ce trebuie reluat cu paşi mici, evidenţa surselor de 

eroare; 
●pentru elevi—indiciu în reglarea efortului de învăţare (un reper în dozarea investiţiei de timp în 

viitor, „semnal e alarmă” pentru promovare etc.); datorită evaluării, elevul ia act de cerinţele societăţii faţă 
de pregătirea sa şi îşi conturează aspiraţiile proprii; 

●pentru părinţi—o bază de predilecţie sau garanţie a reuşitei în viitor, indiciu pentru acordarea de 
sprijin. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. HANUS DALIA DORINA 
SCOALA GIMNAZIALA DOBRA-GRADINITA P.N ROSCANI 

 
 In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 

evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care 
au fost atinse obiectivele procesului de invatamant , precum si dificultatile acestuia. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic . 

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatiididactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic , se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 
 Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 

instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotati. 
 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 şi tehnici de evaluare initiala folosite in invatamantul prescolar: 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 



 

 

-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica foto limbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN INVATAMANTUL PRIMAR 
 

INVATATOR: HARTOPANU OANA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA GISTESTI- 

 STRUCTURA SCOALA GIMNAZIALA SODOMENI 
 
 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. Actul evaluarii reprezinta un proces continuu, formal sau informal, de 
apreciere a calitatii, a importantei sau a utilitatii activitatii de predare –invatare, O evaluare corecta 
presupune: 

 - definirea si formularea cat mai obiectiva a caracteristicilor procesului evaluat; 
- identificarea celor mai relevante tehnici si instrumente de evaluare. 
 In practica educationala se disting trei strategii de evaluare: evaluare initiala, evaluare continua/ 

formativa si sumativa/ finala.  
 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui program de “instruire” , obiectivul principal fiind 

diagnosticarea nivelului de pregatire , pentru a 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 o functie prognostica deoarece concluziile desprinse in 
urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei- stabilirea coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare 
, a obiectivelor, a strategiilor adecvate pentru obtinerea performantei elevilor, ritmul de parcurgere a 
continuturilor, deci premise pentru eficienta procesului de invatamant 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 coherent de 
recuperare pentru toti elevii si aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii elevi din clasa, fie de sprijin 
, fie de recuperare, fie de activitate suplimentara pentru copii supradotati. 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele .Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii sa dobandeasca abilitățile necesare 
pentru a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra in vederea atingerii 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. 

 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. 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 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. 

 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 
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PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR HAȚEGAN DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA, JUD. TIMIȘ 
 
 Evaluarea educațională este una dintre cele mai controversate probleme. Este greu de conceput un 

sistem educațional și un act educațional fără evaluare. Valorizarea activităților umane și a rezultatelor 
acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităților 
și competențelor noastre, la stabilirea nivelului acestora și care determină încredere în forțele proprii, 
sentimentul autoeficacității și o stare psihologică de bine.  

 Evaluarea reprezintă sfera preocupărilor și demersurilor pentru identificarea, estimarea și 
cuantificarea valorilor în orice activitate umană. Sintetizând definițiile evaluării,se propun trei enunțuri 
pentru evaluare, în funcție de următoarele identități posibile, evaluare = măsură, congruență, judecare. 

 Fiecare dintre aceste cazuri presupun avantaje și dezavantaje. Definițiile circumscrise de identitatea 
,,evaluare = măsură”, au următoarele avantaje: se sprijină direct pe o măsură precisă, datele pot fi tratate 
matematic, iar din acestea rezultând norme și concluzii ferme. Dezavantajele întâlnite implică o 
inflexibilitate datorată costurilor de producere de noi instrumente, iar criteriile pe care se bazează sunt 
problematice neluând în seamă aspectele nemăsurabile.  

 Definițiile bazate pe identitatea ,,evaluare = congruență”, prezintă următoarele avantaje: se referă la 
o acțiune puternic integrată în procesul de învățământ, furnizează date asupra elevului și programului 
deopotrivă, retroacțiunea este imediată, există referințe directe la obiective, care pot furniza date atât asupra 
procesului, cât și asupra produsului final. Apar și dezavantaje precum riscul evaluatorului de a juca un rol 
mai mult tehnic, centrarea este restrânsă la obiective, iar evaluarea se dovedește mai mult o acțiune 
secvențială terminată.  

 Acele definiții care se sprijină pe identitatea ,,evaluare = judecare”, prezintă următoarele avantaje: 
recurg la concretizări practice ușoare, permit o lărgire a variabilelor avute în vedere, sunt permissive la 
experiențe și expertize și nu conduc la pierderi de timp în analiza datelor. Au însă dezavantajele că li se 
poate contesta fidelitatea și obiectivitatea, datele și criteriile sunt ambigue. 

 Evaluarea rezultatelor școlare este necesară în toate fazele desfășurării procesului de învățământ. 
Furnizează datele necesare în vederea adoptării celor mai bune decizii educaționale. Ajută elevii și 
profesorii să decidă ce trebuie să învețe prin scoaterea în evidență a ceea ce este important din ce se predă. 
Ajută elevii să aprecieze eficacitatea învățării, prin consolidarea și transferul a ceea ce au învățat. Se poate 
vorbi astfel despre – evaluarea inițială, evaluarea sumativă, evaluarea formativă.  

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire. Este o activitate care se 
realizează la începutul anului școlar, la începutul noilor teme și capitole. Se referă la un proces prin care se 
testează nivelul cunoașterii, pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învățare, precum și de a creare a 
premiselor necesare pentru asimilarea noilor conținuturi. În cazul unor lacune mai mari, evaluarea inițială 
se continuă printr-o pregătire specială, având ca obiective recapitularea materiei predate în clasele 
anterioare, fixarea unor cunoștințe și deprinderi.  

 Evaluarea formativă se realizează pe parcursul desfășurării procesului didactic și verifică sistematic 
progresele elevilor. Ea se realizează de la începutul programului, până la terminarea lui. Permite astfel 
cunoașterea pregătirii elevilor, identitatea neajunsurilor după fiecare secvență și adoptarea măsurilor 
considerate utile pentru ameliorarea randamentului elevilor. 

 Evaluarea sumativă se realizează prin verificări punctuale pe parcursul programului, încheiate cu o 
evaluare globală, la sfârșitul unor segmente de activitate relativ mari. Evaluarea sumativă reprezintă o 
modalitate utilă de verificare, evidențiind nivelul la care s-a desfășurat activitatea și rezultatele acesteia.  

 Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educativ. Plecând de la conceptul de evaluare, ar 
trebui să se determine de fiecare dată în ce măsură se poate transforma situația educațională într-o realitate 
adecvată a obiectivelor bine determinate.  

 Funcțiile evaluării apar și se actualizează diferențiat. O probă de evaluare nu îndeplinește toate 
funcțiile în acceași măsură. Ținând cont de aceste funcții ale evaluării se poate atinge în mare măsură 



 

 

succesul în activitatea de învățare. Printr-o selecție obiectivă, riguroasă, se poate ridica nivelul de 
competență și obținerea performanțelor.  

 Evaluarea este ultima etapă fundamentală a procesului de învățământ, care este un proces de 
autoreglare. Cu evaluarea se încheie ciclul predare-învățare. Prin evaluare profesorul obține informațiile 
necesare privitoare la rezultatele activității de învățare și reglează activitatea următoare în vederea obținerii 
unor performanțe superioare.  

 Prin evaluare profesorul are posibilitatea să cunoască măsura în care elevii și-au însușiit materialul 
predat conform obiectivelor prestabilite. Atât succesele înregistrate de elevi, cât și eventualele lacune în 
pregătirea lor permit profesorului să-și autoaprecieze propria sa activitate, să ia măsuri de ameliorare a 
propriei sale activități și să recupereze problemele care au determinat lacunele. Rolul principal al evaluării 
este acela de a stimula învățarea și de a asigura o calitate sporită predării. Pentru a ameliora activitatea de 
predare-învățare, trebuie mai întâi să se identifice blocajele și elementele puțin productive prezente în actul 
adițional.  

 Procesul de predare-învățare-evaluare depinde de modalitatea de concepere a cunoașterii. Învățarea 
presupune, implicare personală, a sensului unor cunoștințe, iar evaluarea este predominant captivă-
apreciază contribuția fiecărui elev la rezolvarea creativă a sarcinilor de învățare.  
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STATUTUL ŞI IMPORTANŢA EVALUĂRII LA PREŞCOLARI 
 

PROF.ÎNV.PREŞC. HERCZEG GERLINDA-ILDIKÓ 
GRĂDINIȚA ”CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ 

 
 ’’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. 

 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 procesuleducativ. 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 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. 

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

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HERLAȘ AURICA 
ȘC. GIMNAZIALĂ NR.1 CHIJIC – STRUCTURA GPN. NR. 2 SĂRAND 

 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ alături de predare și 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 . 

Metodele de evaluare sunt modalități prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri de evaluare: probe orale, probe scrise și probe practice. Ele se mai numesesc 
și metode tradiționale de evaluare. 

Pentru a identifica cum evaluăm, trebuie să ne orientăm reflecția asupra metodelor, tehnicilor și 
instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât și acesta (nu numai actul 
predării și al învățării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficiet. 

Se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor 
tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare), deoarece 

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. 

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu propun un inventar diversificat de metode moderne de 
evaluare, fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodologică a evaluării metodele tradiţionale, 
clasice. 

 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. 

 
HARTA CONCEPTUALĂ 
• Este o metodă prin care învățarea noilor informații depinde de conceptele deja existente în mintea 

copilului și de relațiile care se stabilesc între acestea; 
• Este o metodă ce structurează cunoștințele copilului, iar important nu este cât cunoaște copilul, ci 

relațiile care se stabilesc între cunoștințele asimilate; 
• Deși a fost recunoscută ca o potențială metodă de evaluare a cunoștințelor copilului, harta 

conceptuală poate fi utilizată cu succes și ca instrument de instruire; 
• Poate fi definită drept un grafic care include concepte centrale (localizate în centrul hărții); concepte 

secundare (localizate către marginea hărții), iar prin harta realizată se comunică felul în care este înțeleasă 
relația între concepte. 

• Se poate lucra individual sau în grupuri.  
• Copilul desenează un animal în mijlocul colii și prin săgeti duse spre margine, desenează sau scrie 

tot ce știe despre acesta. 
• Fiecare copil contribuie cu toate cunoștințele pe care le are. 
METODA R.A.I. ,,RĂSPUNDE – ARUNCĂ – INTEROGHEAZĂ” 
Metoda R.A.I. vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 

şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. 
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 supusă 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. 

 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; 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
-METODE ȘI TEHNICI- 

 
PROF.ÎNV.PREȘC. HAGI-CALIL GHIULTEN 

G.P.P ”LICURICI” OVIDIU, CONSTANȚA 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare actului didactic. 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achizițiilor 
preșcolarilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, 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 situției existente(potențialul de învățare al copiilor, lacunele ce trebuie 
completate și remediate). Pe baza informațiilor evaluării inițiale, cadrul didactic planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. 

La începutul fiecărui an școlar, primele două/trei 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 psiho-pedagogice; 

-dialogul cu copilul și părinții pentru cunoaștere, a deprinderilor preșcolarilor; 
-convorbirea; 
-studiul produselor activităților. 
Fiecare tip de activitate și fiecare categorie de activități comune are forme și metode specifice.În 

povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoașterea unor scene din poveste, ordonarea lor 
cronologică, recunoașterea unor obiecte, ființe, lucruri.La activitățile de educație plastică și activitățile 
practice evaluarea se realizează chiar prin analiza creațiilor, la educație muzicală se pot organiza concursuri, 
iar la activitățile de educație pentru societate se propun acțiuni de curățenie, ordine, autogospodărie. În 
domeniul psiho-motric se aplică probe de motricitate, forță, rezistență, îndemânare specifice vârstei. 
Contribuția jocurilor și a activităților alese se evealuează împreună cu cea a activităților pe domenii 
experiențiale deoarece este dificil să determini cât din performanțele copiilor se datorează fiecărei forme 
de activitate. Important este ca la finele fiecărei activități, preșcolarii să-și îmbunătățească rezultatele, să se 
comporte conform regulilor stabilite de comun acord. 

Metoda de evaluare orală-este una dintre cele mai răspândite și se poate aplica individual sau pe 
grupe de preșcolari. Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului educatoare-
copil, în cadrul căruia educatoarea își poate da seama nu doar ”ce știe” elevul, ci și cum gândește el, cum 
se exprimă, cum face față unor situații problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instuirii. Cu 
prilejul examinării orale, educatoarea îi poate cere preșcolarului să-și motiveze răspunsul la o anumită 
întrebare și să-l argumenteze, după cum tot educatoarea îl poate ajuta cu întrebări suplimentare atunci când 
se află în impas. Întrebările vor fi stabilite din vreme pentru a fi cât mai uniforme ca grad de dificultate 
pentru întregul grup de preșcolari supus verificării, formularea făcându-se clar și precis, fără ambiguități. 

OBSERVAREA(înțeleasă ca metodă de cunoaștere a elevului sub diverse aspecte) poate fi folosită 
ca metodă de evaluare, cu condiția să respecte aceleași cerințe psiho-pedagogice, ca și în cazul unei 
cercetări(investigații) pe o temă dată: să aibă obiective clare, să se efectueze sistematic, să se înregistreze 
operativ, într-o fișă specială sau intr-un caiet, rezultatele observării. Obiectul observării îl constituie: 
activitatea preșcolarilor, comportamentul lor, produsele unor activități realizate în conformitate cu cerințele 
programei școlare. 

În cadrul evaluării inițiale din anul școlar 2019-2020 la domeniul experiențial limbă și comunicare 
am aplicat următoarele probe orale: ”Amintiri din vacanță”(convorbire) având ca itemi capacitatea de a se 
exprima clar si corect în propoziții simple; ”Poveștile încurcate”(probă orală-joc didactic) -capacitatea de 
a recunoaște personajele din poveștile cunoscute; ”Cel mai bun recitator”(probă orală) desfășurată sub 
formă de concurs. 

La D.E.C. si D.O.S. au avut ca probă o temă la alegere, dându-le posibilitatea să se exprime liber, 
dovedindu-și creativitatea prin originalitatea lucrărilor artistico-plastice si practice.La domediul ȘTIINȚĂ 



 

 

am aplicat probe orale ca:”În ce anotimp suntem?”, ”Unde se află?”(poziții spațiale), ”Numerele vesele s-
au adunat să ne salute”(numerație). 

Pe tot parcursul evaluării am observat activitatea copiilor, comportamentul lor, înregistrându-le în 
caietul de observații.Prin toate aceste forme de evaluare și metode de apreciere a rezultatelor, peșcolarii 
devin treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziții noi au, dar și 
ce lipsuri trebuie compensate. De asemenea, părinții preșcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin 
intermediul copiilor care vor duce acasă desene, tablouri confecționate de ei, fișe, sporind astfel 
preocuparea acestora pentru muncă educativă și conținutul informațional și atrăgând sprijinul lor ca 
parteneri în educație. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. HAIDUC LAURA ANAMARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 
 

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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ORADEA 
 
 Prin procesul învățării, copilul trebuie să manipuleze o cantitate enormă de informații asimilate sau 

care se cer asimilate. În perioada școlară mică se dezvoltă cunoașterea direct ,ordonată , conțtientizată prin 
lecții,dar crește și învățarea indirectă ,dedusă ,suplimentară, latent implicate în cunoașterea școlară de 
ansamblu. Are loc trecerea spre o concepție realist-naturalistă. La fiecare nivel al dezvoltării psihice al 
fiecărui copil,există o vastă tipologie a gândirii și o plasare de nivel operativ ,foarte diversă. Învățarea și 
dezvoltarea sunt în continuă schimbare. În consecință,cadrele didactice trebuie să aibe în vedere o evaluare 
permanentă. 

 Principalul scop al evaluării este să urmărească progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel 
de dezvoltare se află, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea nevoilor sale și să asigure 
succesul experiențelor tuturor. 

 Identificarea copiilor cu nevoi speciale și care ar putea necesita sprijin ori intervenții suplimentare 
reprezintă un alt obiectiv al evaluării. 

 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 formative (diagnosticul) se efectuează după fiecare situație de învățare și pentru toți elevii 
cu scopul asigurării unui feed-back despre gradul de stăpânire a cunoștintelor vizate, dobândite prin 
învățare, vizează identificarea lacunelor si erorilor, formarea și corectarea, nu selecționarea, clasarea sau 
notarea. Se fundamentează că este mai ușor să corectezi mici erori decât suma de erori acumulate la finele 
unei lungi perioade de instruire. În cazul eșecurilor temporale, secvența respective este reînvățată și erorile 
sunt corectate înaintea instalării lor definitive. 

 Evaluarea finală se face la interval mai mare de timp, reflectând experiențele reale ale elevului și 
urmărește progresul copilului și stabilirea,din nou a nivelului de dezvoltare. 

 Faptul că profesez ca și cadru didactic itinerat și de sprijin ,m-a făcut să pun accent și chiar să adaptez 
evaluările pentru copii,în funcție de nivelul cognitive de dezvoltare și de diagnostic. 

  
Bibliografie 
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Evaluarea reprezintă o judecată de valoare prin prisma unor criterii și este, alături de predare și 

învățare, una dintre componentele importante ale procesului de învățământ. Prin evaluare se înțelege 
măsurarea și aprecierea cantitativă a efectelor învățării școlare. 

Pe de o parte, evaluăm efectele învățării, vizând relația elev-profesor, nivelul de pregătire al elevilor 
și evoluția acestora în timp, în funcție de posiblitățile reale de învățare, raportând performanțele obținute la 
cele cerute de societate.  

Pe de altă parte, evaluăm procesul instructiv-educativ, vizând auto-estimarea profesorului, factorii de 
îndrumare și control ai învățământului în vederea asigurării unei verificări sistematice a performanțelor 
elevilor și a realizării unui proces educativ capabil să stimuleze interesul elevilor pentru studiu.  

Așa cum Dan Potolea și Marin Manolescu notează în Teoria și practica evaluării naționale (2005:9) 
se observă tranziția evaluării de la statutul de instrument de măsură și control, la cel de instrument care 
ajută elevul să se autoregleze, să auto-reflecteze și să conștientizeze procesul de învățare. Se observă 
trecerea de la evaluarea ca modalitate de a sancționa elevul, la evaluarea ca mijloc de comunicare de 
informații asupra stadiului procesului de învățare, cu scopul de a remedia problemele. Evaluarea nu mai 
reprezintă un scop în sine, ci este un proces continuu care acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele 
afective și psihomotorii ale învățării școlare.  

Evaluarea inițială reprezintă, alături de evaluarea formativă și de cea sumativă, o formă de evaluare 
care se aplică la începutul unei perioade de lucru sau a unei teme mari, prin care se stabilește nivelul 
elevului. Funcția evaluării inițiale nu mai este cea de control, ci cea de a diagnostica. În urma evaluării 
inițiale, se poate creat un plan de predare/învățare a conținutului. Evaluarea inițială este necesare întrucât 
în urma aplicării acesteia, sunt identificate nevoile de învățare, dar și nevoile de sprijin ale elevilor, ducând, 
astfel, la elaborarea unui plan remedial pentru întreagă clasă, dar și individual, pe baza căruia va fi structurat 
procesul didactic.  

Evaluarea inițială este extrem de importantă, deoarece reprezintă primul pas în noul ciclu de învățare. 
Dacă nevoile clasei și ale elevilor nu sunt corect identificate, există riscul de a concepe un plan de învățare 
neadecvat nevoilor reale, ineficient. 

În Evaluarea inițială - între teorie și practică, Dumitrel Toma sugerează ca evaluarea inițială să nu 
fie realizată doar într-o singură oră, ci de-a lungul mai multor săptămâni, pentru o mai bună acuratețe 
(2011:5). În ceea ce privește predarea limbii engleze, evaluarea inițială se va face pe competențele de 
comunicare într-o limbă străină (receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de 
comunicare, producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare, 
realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă și transferul și medierea mesajelor orale sau scrise 
în situații variate de comunicare).  

Se vor folosi fișe de observație individuale, pentru a observa eventualele lacune sau competențele 
unde elevul întâmpină dificultăți. Pentru receptarea mesajelor transmise oral sau scris se vor folosi 
înregistrări audio și texte descriptive cu sarcini de lucru specifice. Pentru producerea de mesaje orale sau 
scrise, se vor discuta teme generale legate de universul personal și elevii vor avea de redactat scurte texte 
pe aceleași teme.  

Pe baza rezultatelor notate în fișele de observație și a testelor, se va concepe planul de predare al 
noului conținut. Elevii vor știi ce competențe necesită mai multă atenție pentru îmbunătățire și ce lacune 
au.  

În contextul procesului de învățământ actual, evaluarea inițială nu trebuie tratată izolat, ca proces de 
notare, ci trebuie privită ca parte integrantă a procesului de predare-învățare, prin care se oferă feedback 
elevilor și care informează cadrele didactice asupra lacunelor și punctelor tari ale elevilor. Metodele și 
tehnicile de evaluare sunt diverse, fiind centrate pe rezultatele pozitive, nu pe aplicarea de sancțiuni.  
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METODE TRADIŢIONALE ŞI ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: HANCHEȘ ANA LIVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI ȘAGUNA” DEVA 

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

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

În cadrul procesului de învăţământ, activităţile de predare / învăţare / evaluare reprezintă elemente 
importante ce se găsesc într-o strânsă legătură şi orice schimbare produsă la nivelul uneia influenţează 
modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ care impune revenirile şi 
revizuirile necesare. Astfel predarea / învăţarea / evaluarea sunt activităţi ce trebuie proiectate în acelaşi 
timp. Modalităţile de evaluare trebuie gândite înainte de a preda temele, deoarece o mare parte a evaluării 
are loc în timpul activităţii, nu doar la sfârşitul ei.  

Prin evaluare, profesorul verifică progresul elevilor în învăţarea biologiei ; îşi identifică aşteptările în 
raport cu nivelul fiecărei clase şi îşi adaptează instrumentele de evaluare în funcţie de posibilităţile reale 
ale colectivului de elevi, apreciind progresul individual. 

Instrumentele de evaluare vor avea patru calităţi : validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi 
obiectivitatea. 

Metode tradiţionale: 
1. probele orale sunt realizate pe baza unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 

cantităţii şi calităţii instrucţiei ; conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată şi are avantaje (se 
realizează o comunicare între profesor şi elevi, feed-back-ul este mult mai rapid; dezvoltă capacităţile de 
exprimare ale elevilor); are şi dezavantaje deoarece obiectivitatea este periclitată de intervenţia unei 
multitudini de variabile, de starea de moment a profesorului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor puse, 
de starea psihică a elevilor ; deoarece ascultarea este realizată prin sondaj şi nu toţi elevii pot fi verificaţi ; 

2. verificarea scrisă, are multe avantaje: elevii pot prezenta achiziţiile educaţiei fără intervenţia 
profesorului, în absenţa unui contact direct cu acesta; anonimatul lucrării, uşor de realizat, permite o 
diminuare a subiectivităţii profesorului; oferă posibilitatea verificării unui număr mare de elevi într-un 
interval de timp determinat; rezultatele sunt raportate la un criteriu unic de validare, constituit din conţinutul 
lucrării scrise; avantajează elevii timizi sau care se exprimă defectuos pe cale orală. Dezavantajul este faptul 
că implică un feed-back mai slab, adică unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate operativ prin 
intervenţia profesorului ; 

3. probele practice presupun 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 alternative de evaluare. 
 Aceste metode urmăresc accentuarea acelei dimensiuni a acţiunii evaluative care oferă elevilor 

suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi). 
1.Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, oferă profesorului informaţii 

privind performanţele elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi de relaţionare, a competenţelor 
şi abilităţilor de care dispun. Informaţiile pot fi înregistrate folosind : fişa de evaluare, scara de clasificare, 
lista de control / verificare. 

a. Fişa de evaluare este completată de către profesor, în ea se înregistrează date factuale despre 
evenimentele cele mai importante pe care profesorul le identifică în comportamentul sau modul de acţiune 
a elevilor 

b. Scara de clasificare este un tip de scară ce însumează un set de caracteristici (comportamente) ce 
trebuie supuse evaluării. Elevului îi sunt prezentate un număr de enunţuri în raport de care acesta trebuie 
să-şi manifeste acordul sau dezacordul, alegând între cinci trepte: puternic acord, acord, indecis (neutru), 
dezacord, puternic dezacord. 

c. Lista de control / verificare se deosebeşte de scara de clasificare prin faptul că doar de constată 
prezenţa sau absenţa unei caracteristici, comportament, fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă. 
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Un avantaj este acela că se elaborează uşor, fiind obiectivă în evaluarea abilităţilor care pot fi divizate în 
paşi specifici.  

Un tip special de observaţie este observaţia participativă cu implicaţii asupra relaţiei profesor-elev. 
Acest tip de observaţie este subiectivă, dar poate să-şi sporească procentul de obiectivitate dacă atenţia va 
fi concentrată asupra construcţiei şi utilizării instrumentelor  

2.Investigaţia oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii 
noi şi variate, pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. Se organizează individual sau pe grupe de 
lucru, iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este de tip holistic. 

3. Proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia. Se iniţiază în clasă, prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii – eventual şi prin începerea rezolvării acestuia, se continuă acasă pe parcursul câtorva 
zile sau săptămâni, timp în care elevul se consultă permanent cu profesorul – şi se încheie tot în clasă, prin 
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat. Poate fi 
realizat individual sau în grup. 

 Etapele realizării unui proiect: 
• Alegerea temei ; 
• Planificarea activităţii: 
 stabilirea obiectivelor propuse ; 
 formarea grupelor şi stabilirea sarcinilor în grup ; 
 identificarea surselor de informare (manuale, proiecte realizate pe aceiaşi temă, cărţi de la 

bibliotecă, mass-media, persoane specializate în domeniul respectiv). 
• Cercetarea propriu-zisă ; 
• Realizarea obiectivelor propuse ; 
• Prezentarea rezultatelor ; 
• Evaluarea (cercetării în ansamblu, a modului de lucru, a produsului realizat). 
Când proiectul este realizat în grup, acesta poate fi constituit 4-5 persoane şi fiecare membru din grup 

are o sarcină precisă: secretar (notează ideile membrilor grupului) ; moderator (asigură participarea tuturor 
membrilor grupului la activitate) ; raportorul (cel care prezintă clasei concluziile grupului). 

Activitatea profesorului vizează: 
• Organizarea activităţii ; 
• Consilierea (oferă informaţii şi sugestii) ; 
• Neimplicarea (lasă grupul să lucreze independent în cea mai mare parte a timpului, participând 

efectiv doar atunci când este necesar ). 
Este important ca indicaţiile formulate de profesor în scris să fie clare, specifice şi să conţină limită 

de timp pentru îndeplinirea obiectivelor. 
4. Portofoliul este un mijloc de evaluare pa o perioadă mai lungă, reflectă progresul elevului pe mai 

multe planuri. Această modalitate de evaluare trebuie adaptată la un anumit context care ţine cont de: 
specificul disciplinei, vârsta, nevoile şi abilităţile elevului, performanţele atinse prin învăţare. 

 Realizarea portofoliului presupune parcurgerea următorilor paşi: 
• se stabileşte tema şi proiectul unui program de execuţie şi de evaluare (se realizează împreună cu 

elevii, stabilindu-se exact ce va cuprinde) ; 
• se specifică sub ce formă se realizează portofoliul (tip de dosar sau plic, casetă, cutie, etc.) ;  
• se precizează termenul de realizare a portofoliului ; 
• se stabileşte cine realizează portofoliul (elevul sau grupul de elevi) ; 
se enumeră criteriile de apreciere a achiziţiilor şcolare, măsurabile la nivelul vârstei şi posibilităţilor 

copilului. 
5. Testul docimologic asigură o obiectivitate mai mare şi eficientizează examinările tradiţionale. 

Permite standardizarea condiţiilor de examinare, a modalităţilor de notare aducând astfel un spor de 
obiectivitate. Prezintă o identitate triplă : de conţinut, a condiţiilor de aplicare, a criteriilor de apreciere. 

 Testul docimologic prezintă următoarele caracteristici :  
• conţine probe şi itemi ce permit determinarea gradului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi sau 

a nivelului de dezvoltare a unor capacităţi; 
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• este un instrument evaluativ care se aplică doar în cadru obişnuit de desfăşurare a activităţilor 
didactice şi nu în condiţii de laborator ; 

• permite măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire a unui elev, a unei clase, arătând valoarea 
informaţiei acumulate. 

Prin acest test nu se urmăreşte doar verificarea informaţiei acumulate de elevi, ci şi capacitatea lor de 
a utiliza cunoştinţele deja asimilate în situaţii variate.  

 Testul docimologic are ca avantaje faptul că permite verificarea într-un timp foarte scurt a  
 întregii clase încercând să cuprindă ceea ce este esenţial de asimilat şi determină formarea unor 

deprinderi de învăţare sistematică. Ca dezavantaje acest test favorizează o învăţare ce apelează la detalii, la 
secvenţe informaţionale izolate şi nu stimulează capacitatea de prelucrare a acestora, de sinteză sau de 
creaţie.  

Etapele elaborării unui test docimologic sunt : 
• precizarea obiectivelor ; 
• documentarea ştiinţifică ; 
• avansarea unor ipoteze. 
6. Autoevaluarea are un rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de 

valoare pe care o emite profesorul . Elevii au nevoie să se autocunoască fapt ce are multiple implicaţii în 
planul motivaţional şi atitudinal. 

Ca şi profesorul care conduce activitatea, elevul aflat în situaţia de învăţare are nevoie de puncte de 
referinţă care să-i definească rolul, sarcina, natura şi direcţiile activităţii sale, ajutându-l să conştientizeze 
procesele şi achiziţiile făcute, să-şi elaboreze un stil propriu de lucru şi să se poată situa personal în raport 
cu exigenţele de învăţare. 

Metode de autoevaluare : 
• autocorectarea sau corectarea reciprocă dă posibilitate elevului de a-şi depista operativ unele erori, 

scăderi, în momentul realizării unor sarcini de învăţare. Depistarea lacunelor proprii sau pe cele ale 
colegilor, chiar dacă nu sunt sancţionate prin note, reprezintă un prim pas pe drumul conştientizării 
competenţelor în mod independent ; 

•  autonotarea controlată solicită elevul să-şi acorde o notă, care este negociată apoi cu profesorul sau 
cu colegii. Profesorul are menirea de a argumenta şi a evidenţia corectitudinea sau incorectitudinea 
aprecierilor ; 

• notarea reciprocă – elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrări 
scrise fie la ascultările orale, exerciţiu ce nu trebuie să se concretizeze neapărat prin notarea efectivă ; 

• metoda de apreciere obiectivă a personalităţii antrenează întregul colectiv al clasei în scopul 
evidenţierii rezultatelor obţinute de aceştia prin coroborarea a cât mai multe informaţii şi aprecieri. 

Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiţionale, a căror 
prezenţă este preponderentă, oferind alte opţiuni metodologice şi instrumentele care îmbogăţesc practica 
evaluativă. 
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PROF. INV. PRES. HANU FLORENTINA 

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIRJOL,JUDETUL BACAU 
 
 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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Încă din primele zile de școală auzim întrebările curente pe care părinții și bunicii le adresează celor 

mici: ”Cum a fost azi, ai luat vreo notă? Te-a ascultat , ai știut?”Desigur, recunoaștem interesul familiei 
față de rezultatele obținute de copil, dorința de a-i ști situați în vârful clopotului lui Gauss, dar , oare , asta 
e tot? Pe de altă parte toate aceste întrebări vizează evaluarea pe care cadrul didactic este dator să o realizeze. 

 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 ce trebuie evaluate; 
• scopul şi perspectiva deciziei; 
• momentul evaluării (la început, pe parcurs, la sfârşit); 
• cum se evaluează; 
• cum se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; 
• criteriile pe baza cărora se evaluează. 
În vederea abordării corecte a întregului process de predare-învățare, sunt aplicate mai multe tipuri 

de evaluare: cea inițială- care permite cunoașterea nivelului de la care seorganizează predarea la un grup de 
elevi; continuă, care face verificări pe secvențe mai mici, respective sumativă, care verifică secvențe mai 
mari de învățare. În ultimii ani un rol important l-a primit evaluarea națională la final de ciclu curricular/ la 
final de clasa a doua, a patra, a șasea,respectiv clasa a opta. Din păcate, uneori rezultatele unora dintre 
aceste evaluări nu sunt folosite decât la alcătuirea unei statistici. În acest caz, la ce bună evaluarea, dacă nu 
sunt utilizate correct funcțiile ei? 

 Să ne amintim , așadar, că Marin Stoica (1995) enumeră şi descrie următoarele funcţii ale evaluării 
activităţii didactice: 

• funcţia de constatare şi diagnosticare a performanţelor obţinute de elevi; 
• funcţia de reglare şi perfecţionare continuă a metodologiei instruirii; 
• funcţia de predicţie şi decizie privind desfăşurarea viitoare a activităţii didactice; 
• funcţia de selecţionare şi clasificare a elevilor în raport de rezultatele obţinute; 
• funcţia formativ-educativă; 
• funcţia de perfecţionare a întreg sistemului şcolar. 
 Așadar, evaluarea trebuie să aibă o altă finalitate decât alcătuirea unei ierarhii sau a unei statistici. 

Pentru a ajunge aici, este necesară aplicarea unor variate forme de evaluare, pentru a acorda șanse egale 
tuturor elevilor, indifferent de particularitățile lor individuale. Se pot aplica forme tradiționale de evaluare, 
cât și moderne, după cum urmează: 

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.  

Metodologia verificărilor orale impune cerinţe referitoare la formularea întrebărilor, elaborarea 
răspunsurilor, frecvenţa (ritmicitatea) examinării, extinderea verificării de la informaţia asimilată de 
elevi/studenţi şi a posibilităţilor de a reda, la capacitatea de a opera cu aceste cunoştinţe, de a le transfera 
în noi contexte, situaţii – problematice etc.  

Ioan Nicola (1996) delimitează două forme ale chestionării orale: curentă (în cadrul lecţiilor, 
desfăşurată frontal sau individual) şi finală (în ore special destinate acestui scop, la sfârşit de capitol, de 
semestru, la examene etc.). I. T. Radu (2000) menţionează alte forme, în funcţie de tehnicile utilizate: 
conversaţia de verificare bazată pe întrebări/răspunsuri, interviul, verificarea realizată pe baza unui 



 

 

suport vizual (imagini, scheme, grafice) utilizată mai mult în învăţământul preşcolar şi primar, verificarea 
orală cu acordarea unui timp de pregătire a răspunsurilor, frecvent utilizată încă în condiţii de examen 
în învăţământul superior, redarea (repovestirea) unui conţinut, citirea unor dialoguri incomplete şi 
completarea lor încât să dobândească sensul adecvat. 

Avantaje: 
• 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; 
• realizează o verificare operativă, punctuală a pregătirii elevilor, a exprimării acestora, a fluidităţii 

ideatice şi verbale, logica expunerii, argumentării; 
• permite alternarea întrebărilor de bază cu întrebări ajutătoare în vederea clarificării şi corectării 

imediate a eventualelor erori, neînţelegeri etc.; 
• îndeplineşte şi funcţii de învăţare, prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor, prin “întăririle” imediate 

realizate; 
• interactivitatea creată între evaluator şi evaluat stimulează participarea elevilor la răspuns, 

încurajează şi manifestări ce permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal. 
Limite: 
• evaluările orale au o redusă validitate deoarece realizează verificări prin sondaj în rândul elevilor şi 

în materie; procesul didactic avansează astfel în condiţiile unui feedback incomplet; 
• diverse circumstanţe care pot influenţa obiectivitatea evaluării atât din perspectiva profesorului, cât 

şi din cea a elevului / studentului (gradul diferit de dificultate al întrebărilor, variaţia comportamentului 
evaluatorului, starea sa afectivă, comportamentul său variat în situaţia “ascultării” mai multor candidaţi, 
starea emoţională, timiditatea elevului ş.a.) generează varietate interindividuală şi intraindividuală; 

• prejudecăţile – şabloane ce “erodează” chiar inconştient baremele; 
• nivelul scăzut de fidelitate determinat de numeroşi factori (durata scurtă a examinării, 

imposibilitatea revederii răspunsurilor de către evaluator, efectul “halo”, Pygmalion; 
• consumul mare de timp pentru evaluarea individuală a elevilor / studenţilor; 
• imposibilitatea standardizării şi obiectivitate scăzută. 
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. Mulţi autori (Bloom, Cronbach, Scriven, I. T. Radu 
ş.a.) constată că probele scrise nu sunt desprinse de activitatea de predare / învăţare, ci constituie momente 
ale acesteia, având o certă valoare formativă, contribuind la reglarea şi perfecţionarea procesului de 
învăţământ.  

Avantaje: 
• asigură verificarea modului în care a fost însuşit un anumit conţinut de către toţi elevii (acoperirea 

unitară ca volum şi profunzime);  
• permit verificarea unor capacităţi (de analiză, sinteză, rezolvarea problemelor), competenţe 

specifice ale învăţării (exprimarea în scris);  
• oferă posibilitatea evaluatorului de a emite judecăţi de valoare mult mai obiective, întemeiate pe 

existenţa unor criterii de evaluare clar specificate şi prestabilite;  
• permit verificarea unui număr mare de elevi într-un timp dat;  
• fac posibilă verificarea tuturor subiecţilor referitor la însuşirea unui anumit conţinut, favorizând 

compararea rezultatelor;  
• oferă posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul în mod independent şi în ritm propriu;  
• diminuează stresul, stările tensionale care influenţează negativ performanţa elevilor timizi sau cu 

alte probleme emoţionale;  
Dezavantajele principalele se referă la faptul că întărirea (pozitivă/negativă) a răspunsului nu se 

produce imediat, întârziindu-se corectarea unor greşeli sau completarea unor lacune identificate; nu permit 
dirijarea elevilor în formularea răspunsurilor şi corectarea exprimărilor echivoce, şablon.  



 

 

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). Prezintă mai multe 
caracteristici pe care le sintetizăm astfel: 

• sunt formate dintr-un grupaj de întrebări sau teme – numite itemi – care acoperă o arie de conţinut 
(o parte a programei); 

• sunt proiectate astfel încât să acopere obiectivele instructive prefigurate; prin urmare, între itemi şi 
obiectivele instruirii trebuie realizată o bună concordanţă. Obiectivele stabilite în momentul proiectării 
acţiunii de instruire se manifestă ca rezultate la încheierea acţiunii şi apar în probă ca itemi; 

• cuprinde itemi care evidenţiază ce ştie elevul ca informaţie şi ce ştie să facă, deci operaţii, 
deprinderi, priceperi; 

• sunt utilizate mai mult pentru verificări periodice şi în foarte mică măsură pentru verificări curente; 
• oferă posibilitatea măsurării mai exacte a performanţelor în comparaţie cu alte probe; 
• posedă însuşiri ale investigaţiei experimentale (controlul condiţiilor de aplicare, posibilitatea 

repetării probei, tratarea statistică a datelor etc.), ceea ce le conferă o mai mare precizie; 
• asigură un grad sporit de obiectivitate în apreciere prin standardizarea criteriilor de notare/barem de 

evaluare. Aprecierea se realizează prin raportarea fiecărui răspuns la un etalon; 
• prezintă o “triplă identitate”: de conţinut (cuprind aceleaşi sarcini), condiţii de aplicare (timp de 

lucru, explicaţii etc.) şi criterii de reuşită; 
• corespund exigenţelor de validitate şi fidelitate. 
Ca metode moderne de evaluare amintim proiectul și portofoliul. 
Proiectul începe în clasă (cu elevii) prin definirea temei, a sarcinii de lucru, uneori chiar începerea 

rezolvării acesteia. Demersul se continuă acasă pe parcursul câtorva zile/săptămâni (în această perioadă 
elevul se consultă frecvent cu profesorul) 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 (Stoica, A. 2001; Stoica şi Musteaţă, 1997). Proiectul trebuie să răspundă la 
următoarele întrebări: de ce ? (motivaţia), ce ? (obiective), cum ? (strategii, căi de realizare, planuri şi 
acţiuni), cine ? (responsabilităţi), cu ce ? (resurse), când ? (termene), cu ce rezultate ? (produse şi efecte). 
Demersul de realizare a unui proiect impune parcurgerea câtorva “paşi” (Idem, p. 60):  

• stabilirea domeniului de interes; 
• stabilirea premiselor iniţiale – cadru conceptual, metodologic, datele generale ale investigaţiei;  
• identificarea şi selectarea resurselor materiale;  
• precizarea elementelor de conţinut ale proiectelor. 
Acestea din urmă pot fi organizate după următoarea structură: pagina de titlu, cuprinsul (structura), 

introducerea, dezvoltarea elementelor de conţinut, concluziile, bibliografia, secţiunea anexelor (grafice, 
tabele, chestionare, fişe de observaţie ş.a.). 



 

 

În evaluarea proiectului se au în vedere criterii generale de evaluare:  
• criterii care vizează calitatea proiectului, sub aspectul produsului (validitatea proiectului, 

completitudinea sa, elaborarea şi structurarea, calitatea materialului utilizat, creativitatea);  
• criterii care vizează calitatea activităţii studentului, sub aspectul procesului realizat (raportarea la 

tema proiectului, nivelul de performanţă atins, documentarea, nivelul de elaborare şi comunicare, tipul 
greşelilor, creativitatea, calitatea rezultatelor din perspectiva valorificării şi utilizării proiectului în sfera 
practică a activităţii) – (apud Stoica A., 2001). 

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;portofoliul a fost considerat un suport bine adaptat 
învăţământului centrat pe implicarea / angajarea elevilor în învăţare şi propice pentru dezvoltarea evaluării 
formative, pe situarea acesteia într-un context semnificativ de comunicare, cercetare, rezolvare de 
probleme. 

Studiile realizate asupra utilizării portofoliului ca procedură alternativă de evaluare, precum şi 
practica educaţională evidenţiază o serie de cerinţe/condiţii ce trebuie îndeplinite în acest demers: stabilirea 
obiectivelor, adecvarea conţinutului cu scopul/obiectivele prestabilite, stabilirea criteriilor de evaluare şi a 
standardelor de performanţă, implicarea elevilor, a părinţilor în organizarea propriu-zisă a portofoliilor, 
“crearea” de timp pentru evaluare, comunicarea rezultatelor. 

Portofoliul implică participarea elevilor la selecţia conţinuturilor, definirea criteriilor de selecţie şi 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/student, portofoliul este polifuncţional; se 
pot identifica unele funcţii de esenţă formativă, în timp ce altele sunt funcţii de atestare. 

Printre funcţiile formative ale portofoliului, reţinem următoarele: 
• de a încuraja / stimula evaluarea centrată pe progresul învăţării; 
• de a favoriza autoevaluarea şi învăţarea autonomă; 
• de a exersa capacitatea metacognitivă; 
• de a constitui un suport pentru interviurile / convorbirile cu părinţii, responsabilii de formare sau 

utilizatorii (patronii). 
Funcţiile formative se exercită, în primul rând, în situaţia şcolară, de învăţare bazată pe înţelegere, 

reflecţie şi vizează dobândirea de către elev / student a competenţelor necesare elaborării unor portofolii, 
de-a lungul vieţii, cu funcţie de atestare. Enumerăm câteva dintre aceste funcţii atestative (Weiss, J., 2000): 

• de a constitui un bilanţ al competenţelor şcolare şi / sau extraşcolare, sociale, profesionale; 
• de a valida achiziţiile şcolare şi extraşcolare şi de a furniza probele pentru aceasta; 
• de a asigura urmărirea formării de la şcoală la viitorul loc de muncă; 
• de a certifica competenţele complexe; 
• de a susţine şi legitima reconversia profesională ş.a. 
Totuși, în evaluare au loc adesea și erori. De aceeaeste necesară pregătirea cât mai obiectivă a acestui 

demers didactic,vizând:  
• creşterea ponderii evaluării formative; 
• corelarea evaluării formative cu cea sumativă; 
• asigurarea anonimatului probelor scrise; 
• introducerea unor bareme de notare; 
• utilizarea probelor standardizate şi testelor docimologice; 
• prelucrarea statistico -matematică a rezultatelor, reprezentarea grafică şi interpretarea lor adecvată, 

decelarea cauzelor; 
• dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare, prezentarea criteriilor şi a grilelor de corectare; 
• verificarea ritmică a elevilor şi informarea operativă asupra lacunelor sau progreselor înregistrate. 
De asemea, e imperios necesar a se dezvolta capacitatea de auroevaluare a elevilor prin activități 

specifice, repetate, la nivelul clasei încă din primii ani.În fine, evaluarea este o componentă importantă a 
procesului didactic, însă nu trebuie să uităm că scopul acestuia nu este ierarhizarea copiilor, ci posibilitatea 
acestora de a-și conștientiza resursele și capacitatea de aplicare practică a cunoștințelor acumulate, pentru 
a avea o bună inserție socială.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

HEMEN CARMEN MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI 

JUD. BOTOŞANI 
 
Evaluarea este un sistem de concepţii, principii si tehnici referitoare la măsurarea si aprecierea 

rezultatelor. Ea poate fi efectuată asupra rezultatelor sau poate fi extivsă la nivelul întregului proces de 
învăţământ. 

Evaluarea îndeplineşte funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor produse, de diagnosticare a 
activităţii desfăşurate şi de predicţie (prognosticare). Prin urmare cunoaşterea rezultatelor, explicarea 
acestora prin factorii şi condiţiile care le-au produs, deci diagnosticarea procesului, precum şi prevederea 
desfăşurării activităţii în secvenţele următoare constituie sensul şi funcţiile esenţiale ale evaluării. 

Actul de evaluare devine fecund, realizându-se funcţiile în condiţiile integrării 
lui optime în procesul didactic, ca acţiune constitutivă a acestuia menit să formeze informaţii cu 

privire la desfăşurarea procesului şi la rezultatele obţinute în vederea perfecţionării lui. În didactica 
contemporană este unanim recunoscută necesitatea realizării evaluării în procesul de instrucţie şi educaţie, 
astfel încât acasta să nu se realizeze ca o activitate independentă de procesul de instruire, suprapusă acestuia, 
ci să se integreze in profunzime, organic în actul didactic însuşi. 

După modul de integrare al evaluării în procesul didactic vorbim de : evaluare iniţială, 
cumulativă(sumativă) şi continuă sau formativă. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire pentru a cunoaşte nivelul de 
pregătire al elevului. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de evaluare şi instruire. 
Cunoaşterea capacităţilor elevilor, a nivelului de la abilităţile asimilării conţinutului etapei ce urmează 
constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 

Subliniind rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare R.Ansubel spune :„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 ce el ştie şi instruiţi-vă în consecinţă”. 

Evaluarea cumulaţivă(sumativă) este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o 
estimare globală, de bilanţ, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare trimestrelor şcolare 
sau anului şcolar. Evaluarea nu însoţeşte procesul didactic, secvenţă şi în consecinţă nu permite ameliorarea 
lui decât după perioada relativ îndelungate. 

Evaluarea continuă (formativă) înlătură neajunsurile prezentate.Ea presupune verificarea rezultatelor 
pe parcursul procesului didactic realizate pe secvenţe mai mici. Verificându-i pe toţi din toată materia, 
evaluarea formativă permite cunoaşterea, identificarea neajunsurilor, după fiecare secvenţă de instruire şi 
permite ameliorarea procesului. 

Simultan cu proiectarea designului instrucţional se va proiecta şi activitatea de evaluare 
corespunzătoare. În acord cu noul curriculum al şscolii noastre, se pot viza atât obiectivele evaluării, cât şi 
procedeele, instrumentele şi circumstanţele realitării evaluării performanţelor şcolare. Cele mai frecvente 
întrebări, utile în proiectarea probelor de evaluare, sunt următoarele: 

-Care sunt obiectivele-cadru şi obiectivele de referinţă ale programei şcolare, pe care trebuie să le 
realizeze elevii? 

-Care sunt perfomanţele pe care le pot atinge elevii, pentru a demonstra că au atins aceste obiective? 
-Care este specificul colectivului de elevi pentru care îmi propun evaluarea? 
-Când şi în ce scop evaluez? 
-Pentru ce tipuri de evaluare optez? 
-Cu ce instrumente voi realiza evaluarea? 
-Cum voi proceda pentru ca fiecare elev să fie evaluat prin tipuri de probe cât mai variate , astfel încât 

evaluarea să fie mai obiectivă? 
-Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate, pentru a elimina eventualele 

blocaje constatate în formarea elevilor şi pentru a asigura progresul şcolar al fiecăruia dintre ei? 
Asigurarea acestei relaţii predare-învăţare-evaluare în procesul de învăţământ cu predare simultană 

are menirea să asigure integrarea cunoştinţelor în structuri şi continuitate. Pentru ca activitatea didactică să 



 

 

urmeze un demers care să garanteze reuşita, tuturor trebuie acordată o grijă deosebită, conceperii 
secvenţelor de instruire, urmărind conjugarea elementelor de predare cu cele de învăţare încheiate cu 
evaluarea. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA DISCIPLINA LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF .GR. I HENRIETTE TONŢA 

 
Evaluarea inițială urmărește dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse și permite continuarea 

demersului pedagogic spre obiective mai complexe.  
Sub aspectul temporalității evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire, 

ciclu de învățămănt, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții. 
Acest tip de evaluare se poate realiza prin mai multe metode: harta conceptuală, investigația, 

chestionarul, testele. 
Avantajele acestei evaluări cu rol de diagnoză sunt multiple: permite elevului să-și remedieze erorile 

și lacunele imediat după apariția lor și înaintea unui proces cumulativ, oferă un feed-back rapid, reglând 
din mers procesul instructiv, este orientată spre ajutorul pedagogic imediat, oferă posibilitatea tratării 
diferențiate, dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi, sesizează punctele critice ale învățării. 

Din punctul de vedere al notării nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor și nici 
ierarhizarea lor. 

În cadrul evaluării inițiale la clasa a-IX-a , la limba și literatura română, profesorul poate avea 
posibilitatea de a primi informații în ceea ce privește bogăția vocabularului, corectitudinea utilizării limbi 
literare, nivelul de înțelegere al unui fragment dintr-o operă literară, modul în care identifică și analizează 
procedeele artistice, capacitatea de a genera un text pe o temă dată.  

În funcție de informațiile oferite în cadrul testului inițial profesorul identifică lacunele și stabilește un 
plan remedial. Astfel în scopul îmbogățirii vocabularului, elevilor li se propune lectura unor opere literare 
potrivite vârstei lor, li se poate recomanda deasemenea cercetarea unor dicționare pentru identificarea 
corectă a sensurilor cuvintelor. 

Pe baza întrebărilor referitoare la un text la prima vedere, elevii pot dovedi măsura în care au înțeles 
textul, răspunzând la diverse cerințe care se referă la identificarea unor imagini artistice.. 

Testul inițial permite accesul la informații privind măsura în care elevii stăpânesc utilizarea limbii 
române literare. În acest scop elevii vor avea exerciții în care vor alege dintre două variante pe cea corectă 
și un alt exercițiu se referă la rescrierea corectă a unui enunț ce conține greșeli de ortografie. În cazul în 
care unii elevi nu stăpânesc regulile de ortografie li se va recomanda studiul unor lucrări normative, se vor 
face mai multe exerciții de ortografie. 

Testul inițial poate să pună în valoare creativitatea elevilor prin alcătuirea unor compuneri pornind 
de la un citat sau o temă dată. Cei mai talentați vor reuși să realizeze texte literare, vor reuși să emoționeze 
printr-un limbaj dominat de figuri de stil, prin fluența ideilor, prin respectarea structurii specifice acestui 
tip de text. 

În concluzie, textul inițial reprezintă o oportunitate de a identifica punctele tari și punctele slabe, 
oferind o orientare potrivită pentru modul în care profesorul va propune în continuare activități de învățare. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR HERBIL FORENTINA 

SC. GIMN. „LAURENTIU ULICI” RONA DE JOS, MARAMURES 
 
 Una din provocările societăţii contemporane este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, 

alături de cea informală şi cea nonformală. Sistemul şcolar, ca subsistem al macrosistemului de educaţie, 
prin oferta sa educativă contribuie la dezvoltarea, formarea şi evoluţia personalităţii copilului, respectiv 
tânărului. Problematica evaluării este şi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică. 

 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 “. 

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. 

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. 



 

 

Metodele de evaluare le împărțim in trei categorii: metode tradiționale, metode complementare și 
metode de evaluare în contextul învățării prin cooperare. 

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 . 
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. 

Evaluarea analitică permite invațătorului 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA FIZICĂ 
 

PROF. HERBIL MARIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE COȘBUC”, 

SIGHETU MARMAȚIEI, MARAMUREȘ 
 
Ca și componentă a procesului de învățământ, alături de predare și învățare, evaluarea formează o 

dimensiune foarte importantă, furnizând informații necesare constatării, reglării și ameliorării activității 
educaționale prin adoptarea de măsuri corespunzătoare.  

Evaluarea este un proces, care nu se rezumă doar la notarea elevilor, ci vizează domenii mult mai 
complexe și implică un șir de măsurări, comparații, aprecieri, pe baza cărora se pot adopta anumite decizii 
menite să optimizeze rezultatele obținute. 

Evaluarea poate fi privită ca o activitate psihopedagogică de verificare, măsurare și apreciere a 
rezultatelor obținute de cei instruiți într-un interval de timp. 

 Verificarea este o acțiune complexă de cunoaștere a diverselor aspecte ale rezultatelor școlare, a 
factorilor și a proceselor care au condus la obținerea lor. Are importanță deosebită atât pentru profesor, cât 
și pentru elevi, exprimată prin efectele sale multiple (profesorul își dă seama de priceperile, deprinderile, 
inteligența, memoria, imaginația, limbajul, atitudinea față de învățare ale elevilor, dar îi oferă profesorului 
și o imagine asupra propriei sale activități) 

 Măsurarea exprimarea cantitativă a rezultatelor verificate, prin atribuirea de punctaje, calificative 
sau note. 

 Aprecierea constă în formularea unor judecăți de valoare referitoare la rezultatele ți aspectele 
măsurate. 

După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei ale 
evaluării: 

♦ evaluarea inițială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative; 
♦ evaluarea formativă, care însoțește întregul parcurs didactic; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire. 
Evaluarea inițială , datorită funcțiilor sale 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. 

Evaluarea inițială se poate aplica la începutul unui ciclu școlar, an școlar, semestru, sau chiar la 
începutul unui capitol. Pe baza evaluării putem determina nivelul de pregătire, cunoștințele, deprinderile 
intelectuale și practice, lacunele, stilul de învățare, atitudinea față de propria formare etc. 

Rolul evaluării inițiale la fizică, la nivelul ciclului gimnazial, este unul indispensabil deoarece oferă 
elevului și profesorului o imagine asupra eventualelor lacune, dar și reprezentare a potențialului de învățare, 
a aspectelor ce necesită corectare sau îmbunătățite la disciplinele deja studiate de elevi și care servesc drept 
suport în operarea cu noțiunile specifice fizicii.  

Cea mai simplă modalitate de a realiza evaluarea inițială la fizică este testul care se aplică, de obicei, 
la început de fiecare an școlar.  

Profesorul de fizică consultă programele claselor anterioare, o compară cu cea a clasei curente și 
stabilește lista cu noțiunile/cunoștințele minime necesare parcurgerii optime a programei curente. Deoarece 
studiul fizicii începe în clasa a VI-a, programele școlare pe care le consultă profesorul pentru a pregăti testul 
inițial sunt cele de matematică și științe ale naturii (cls. a IV-a), iar pentru clasele a VII- a și a VIII-a 
programele consultate nu sunt doar cele de fizică, ci pot fi și cele de matematică, chimie, biologie, geografie, 
educație tehnologică etc. 

Pe baza listei cu noțiunile/cunoștințele se formează itemii testului de inițial (Partea I: itemi obiectivi 
și semiobiectivi; Partea a II-a: itemi subiectivi de tip de rezolvare de probleme) și matricea de specificații 
care conferă validitatea testului și realizează corespondența dintre competențele de evaluat și 
conceptele/conținuturile/ temele specifice clasei. 

După aplicarea și corectarea testului se realizează un inventar al greșelilor tipice și lacunelor și se 
construiesc acțiuni/strategii de ameliorare, diferențiere și individualizare a instruirii ulterioare. 



 

 

Importanța evaluării inițiale a fost accentuată de psihologul american David Ausubel: ”Dacă aș vrea 
să reduc psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt 
cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare”.  

O evaluare inițială adecvată, urmată de o evaluare continuă, contribuie la prevenirea, controlul și 
monitorizarea permanentă a nivelului de reușită al elevilor în urma intervențiilor și deciziilor pertinente ale 
cadrului didactic. 
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COMUNICAREA ESTE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. HERCIU MARIA, 
GPN BARAȚI, MĂRGINENI, BACĂU 

 
A evalua înseamnă a măsura riguros și a aprecia obiectiv (Văideanu, 1985) 
În activitatea educativă, evaluarea rămâne momentul puternic al formării, deoarece prin ea se 

urmăresc nu doar obiectivele, ci și formularea lor; nu doar condițiile, ci și ameliorarea acestora; nu doar 
partenerii procesului, ci și stilul, metodele, mijloacele folosite în vederea îmbunătățirii activității. 

Marea diversitate a sensurilor acordate generează și marea dificultate a săvârșirii actului de evaluare. 
Însuși procesul este purtătorul propriilor dificultăți, presupunând o dotare cu instrumente proprii, bazate pe 
metode și tehnici impuse de comandă socială – înțelegându-se o abordare mai generală, atotcuprinzătoare, 
critică și normativă. În realitate, el nu este un proces pur tehnic, nici unul social, oscilând între aceste 
coordonate. 

Dacă didactica înscrie de două ori în preocupările sale acțiunea de evaluare, pe de o parte în capitolul 
destinat activității profesorului, a lecției, pe de altă parte la analiza randamentului școlar, noi am vorbit 
despre evaluare ca element ce favorizează relația profesor–elev. Acum ne vedem în situația să 

propunem criterii de evaluare care îi cuprind și se adresează ambilor parteneri ai procesului, cu 
mențiunea că predomină aprecierea în defavoarea măsurării, aceasta fiind mai anevoioasă și, de aceea, mai 
rar realizabilă, fără a pleda însă pentru eliminarea ei. 

Reamintim că, din perspectiva behavioristă și a pedagogiei succesului, prin comunicare înțelegem 
comportament. Or, educația pentru comunicare este în final una de formare a comportamentelor superioare, 
observabile. Ca atare, tehnicile și formulele de evaluare cunoscute au valoare prin continuitatea, 
periodicitatea și perspectiva sumativă, fie că este vorba de exprimarea în scris, ori oral, fie că urmărim 
dimensiunile semnificative pentru imaginea conferită de atitudinile și comportamentele însușite. 

Atenția ne este centrată pe educație nu pe instruirea conferită de învățarea prilejuită de formatorul 
însuși, indiferent de obiectul de studiu căruia îi aparține și de contextul în care intervine. Așa cum nu 
intenționăm să gândim la formele specifice de intervenție și deci de evaluare, a profesorilor de științe exacte 
spre exemplu, tot așa nu dorim să amintim posibilitățile ample ale profesorilor de limbă și literatură. 

Oricare dintre observațiile noastre pot fi considerate când prea largi, când prea restrictive, ignorând 
tocmai disciplinele care au prioritară preocuparea instruirii și educării pentru comunicare/ interacțiune cu 
efect asupra ambilor parteneri, profesor și elev. Prin evaluarea activității educative savârsite prin actul de 
comunicare vom întâlni două mari dimensiuni: pe aceea generatoare de conduită asumată intern și izvorâta 
din convingeri care nu de fiecare dată pot fi dezvăluite; și pe cea oferită de comportament, mereu vizibil, 
observabil. 

Așadar, evaluarea se face prin sistemul de percepție care ne ajută să culegem informațiile supuse mai 
apoi tratării, organizării, sistematizării și aprecierii. De reținut este că, spre deosebire de 

evaluarea cunoștințelor care se poate încheia în momentul însumarii datelor, evaluarea actului de 
comunicare îi obligă la continuarea lui atât pe educator, cât și pe elev, îndeamna la reluarea lui. 

Se consideră că un exercițiu de matematică, fizică, logică, gramatică etc., dacă a fost terminat și notat 
nu mai necesită reluarea decât întâmplător, într-un context similar sau la un examen. Or, un exercițiu centrat 
pe elev, și atunci când s-a bucurat de reușită sau a eșuat, va fi reluat imediat pentru a-l ameliora, fixă, 
perfecționa, învata și dezvoltă. 

Avem în vedere toate aceste momente, pentru că au valoarea lor, dată fie de timpul de care dispune 
subiectul, profesor sau elev, fie de obiectivele propuse. 

Așadar, întreaga activitate de observare, cu scop de evaluare, se rezumă la atitudinile și 
comportamentele care se manifestă. Actorul-elev, format astfel, se implică, participa, are curaj, inițiativa, 
considerând fiecare nouă situație drept una care i se adresează. Contextul îl obligă și reacționează că fiind 
direct vizat. Situațiile pot fi multiple, dintre ele neexcluzându-le pe cele de comunicare a unor conținuturi, 
mesaje, dar din descifrarea cărora se pot identifica în primul rând atitudini. 
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IMPORTANȚA PRACTICĂRII EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. NATALIA-FLORICA HEREDEA 
COLEGIUL NAȚIONAL “SAMUIL VULCAN”, BEIUȘ, BIHOR 

 
Având în vedere că obiectivele evaluării sunt de a facilita învățarea și de a îmbunătăți predarea, ea 

este esențială în procesul instructiv-educativ. 
Evaluarea trebuie să respecte câteva principii: ea trebuie să constitue o activitate planificată și 

continuă, respectând în același timp conținutul programei de studiu și metodele de predare; ea trebuie să fie 
ghidată de obiectivele prevăzute de programă; instrumentele de măsură trebuie să fie variate; ea trebuie să 
fie corectă și echitabilă și să îi ajute pe elevi. 

Există trei tipuri de evaluare, după modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic: 
formativă, sumativă și inițială. 

Evaluarea inițială se practică în general la începutul anului școlar sau înainte de începutul unui capitol 
sau a unei unități. Obiectivele ei principale sunt: 

 să identifice nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, 
în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 

 să identifice elevii înzestrați pentru a ne asigura că ei vor fi stimulați suficient; 
 să determine domeniile de interes ale elevilor; 
 “ este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învățări” (Ioan Cerghit, 2002) 
Evaluarea inițială are câteva avantaje: ea oferă atât profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea 

o reprezentare cât mai exactă a situației existente (potențialul de învățare al elevilor, lacunele care ar fi de 
completat și remediat) și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual unele programe de recuperare. 

Evaluarea inițială are și dezavantaje: ea 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 cognitiv al elevilor; iar din punct de vedere al notării, evaluarea inițială nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor. 

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 evaluării. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare 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 școlare. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROFESOR: GHERMAN AURICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” GHE.I.I.C.BRĂTIANU” RĂTEȘTI 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

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

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

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

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

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

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

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

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini.  

Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-



 

 

o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

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

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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METODE DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PRIMAR 

 
P.I.P. GONE FLORINA CLAUDIA 

LICEUL TEORETIC BECHET/DOLJ 
 
 Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe şi 

utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularităţile 
elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica 
pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor şi 
procedeelor didactice. Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele 
utilizate 

 Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie 
diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă, cu activităţile de 
cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă. Deşi învăţarea este eminamente o activitate 
proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este 
mai puţin adevărat ca relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii 
învăţării personale şi colective. “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă 
mai personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o 
participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulatie, de stimulare reciprocă, de 
cooperare fructuoasă.” 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 antrenat” (Idem), ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi 
formări.  

 Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoala de către dascăl în a-i sprijini pe elevi să 
descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se 
dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele 
cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 
personalitatea. 

 Prin "metodă de învăţământ" se înţelege o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic şi a 
elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a 
proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată”.Sub raportul 
structurării, metoda este un ansamblu organizat de operaţii, de procedee. 

METODELE INTERACTIVE 
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.  

 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. 

 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.Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai 
importantă decât schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai 
rapidă ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau “rău”. 
Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine. 

 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.Dintre factorii ce îngreunează activitatea de grup se pot aminti opoziţia 
de scopuri, interese şi obişnuinţe ale membrilor,dificultăţile de comunicare, de coordonare care cresc pe 
măsură ce grupurile sunt mai mari iar dependenţa excesivă de ceilalţi poate fi favorizată de activitatea în 
grup. 

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, se bazează pe formularea de întrebări 
pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. 

Materialul necesar pentru aplicarea metodei: o stea mare,cinci steluţe mici de culoare galbenă,cinci 
săgeţi roşii,jetoane. 

 Etape 
1. Elevii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat.Pe steaua mare se scrie sau se desenează 

ideea centrală. 
2. Pe cele cinci steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE? CINE? UNDE? DE CE? CÂND? ,iar 

cinci elevi din clasă extrag câte o întrebare, după care fiecare îşi va alege câte trei, patru colegi organizându-
se astfel în cinci grupuri. 

Pentru elaborarea întrebărilor grupurile cooperează. 
3. La expirarea timpului, elevii revin în semicerc în jurul steluţei mari iar fiecare grup prezintă 

întrebările elaborate adresându-le celorlalţi.Elevii din celelalte grupe răspund la întrebări sau formulează 
întrebări la întrebări. 

 Se apreciază efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum şi modul de cooperare şi 
interacţiune. 

Ciorchinele este o tehnică de predare-învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi deschis. 
 Etape 
1. Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau a unei foi de exemplu: părţi de 

vorbire 
2. Elevii vor spune rapid cuvinte legate de tema propusă 
3. Învăţătorul va trage linii între cuvintele care derivă unele din altele 
4. Se scriu toate cuvintele propuse de elevi fără nicio evaluare a acestora până la expirarea timpului 

alocat activităţii sau până la epuizarea ideilor ce apar. 
 Spre exemplificare, la o oră de matematică clasa este organizată în grupuri de câte cinci elevi cu 

sarcini de lucru şi roluri bine definite (secretar, cronometror, încurajator, observator şi raportor).Pentru a 
realiza sensul acestei lecţii,fiecare grup primeşte să rezolve exerciţii din cele patru operaţii matematice. 

Turul galeriei este o metodă activă în care elevii sunt încurajaţi să înveţe prin colaborare.Poate fi 
folosită într-un exerciţiu de dezgheţ, combinându-se adeseori cu un exerciţiu de evaluare. 

 De exemplu pentru a anunţa subiectul lecţiei noi „Rapsodii de primăvară” de George Topîrceanu li 
se poate cere elevilor să realizeze un desen în care să reprezinte anotimpul primăvara, cerându-le să scrie 
pe o foaie o definiţie originală a primăverii, o propoziţie despre acest anotimp sau doar un cuvânt ce le 
sugerează primăvara.Produsele sunt expuse în clasă, lipite pe un panou sau pe tablă, alcătuind o 
galerie.Grupurile vizitează galeria ,trecând ,pe rând, prin faţa tuturor produselor , făcând observaţii, 
comentând,eventual notând pe o foaie părerile unor colegi.Clasamentul final se stabileşte prin însumarea 
punctelor, câştigând produsul care are cel mai mare punctaj. 

 Am aplicat această metodă şi la matematică, clasa I pentru descompunerea numărului 5.Elevii au 
fost împărţiţi în grupuri de câte patru, iar timp de cinci minute au avut de găsit soluţiile de descompunere a 
numărului 5.La expirarea timpului de lucru, grupurile au afişat posterele pe pereţii clasei, după care au 
trecut de la o lucrare la alta pentru a o examina.Unde a fost cazul au completat lucrările celorlalte grupuri 



 

 

cu soluţiile potrivite.După încheierea turului galeriei ,grupurile au revenit la locul iniţial şi timp de câteva 
minute au analizat observaţiile făcute de colegi. 

Cubul este o metodă folosită în condiţiile în care se doreşte să se afle cât mai multe informaţii în 
legătură cu un eveniment.Ca mijloc de învăţare, cadrul didactic realizează un cub iar pe fiecare faţă a 
acestuia notează unul din cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 

Metoda „Schimbă perechea” are la bază munca elevilor în perechi astfel: 
 1. Se împarte clasa în două grupe egale,formându-se două cercuri concentrice,elevii fiind faţă în faţă, 

pe perechi. 
2. Fiecare pereche primeşte o sarcină de lucru sau o întrebare, discută şi apoi comunică ideile. 
3. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic,realizându-se astfel schimbarea 

partenerilor în pereche.Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare coleg din clasă. 
Jocul se continuă până se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările. 
5. Clasa se regrupează şi se analizează ideile emise. 
Metoda Mozaicului 
 Prin această metodă se promovează învăţarea prin colaborare şi cooperare între elevi.Fiecare elev 

are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert.El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii 
informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

 Am aplicat metoda la clasa I la capitolul „Figuri geometrice”.Tema de studiu am împărţit-o în patru 
subteme ( 1- pătratul, 2- cercul, 3 – dreptunghiul, 4 – triunghiul). 

 Elevii au fost împărţiţi în patru echipe şi fiecare a primit câte un număr de la 1 la 4, având ca sarcină 
studierea în mod independent a subtemei corespunzătoare numărului.De exemplu: numărul 1 studiază 
pătratul, numărul 2 cercul, numărul 3 dreptunghiul şi numărul 4 triunghiul.Fiecare elev investighează 
subtema dată şi fişa expert.După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaţi număr se 
reunesc,constituind grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună.Au loc discuţii care 
lămuresc,clarifică noile cunoţtinţe ce vor fi transmise echipei de învăţaredin care fac parte. 

 Urmează reîntoarcerea elevilor în echipa iniţială de învăţare.Experţi transmit colegilor cunoştinţele 
asimilate.Membrii sunt stimulaţi să discute,să pună întrebări şi să-ţi noteze,fiecare realizându-ţi propriul 
plan de idei.Grupele prezintă rezultatele întregii clase. Evaluarea s-a realizat în scris , fiecare primind o fişă 
de lucru. 

E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate 
caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi 
de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 
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METODE DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

P.I.P. GONE FLORINA CLAUDIA 
LICEUL TEORETIC BECHET/DOLJ 

 
 Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe şi 

utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularităţile 
elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica 
pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor şi 
procedeelor didactice. Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele 
utilizate 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoala de către dascăl în a-i sprijini pe elevi să 
descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se 
dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele 
cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 
personalitatea. 

 E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate 
caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi 
de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. CORINA HILIUŢĂ 
GRĂDINIŢA CU P.P. “CROITORAŞUL CEL VITEAZ” GALAŢI 

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

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

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. 

 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 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.  
 Concluzia este că 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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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR HINTA LUMINIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZIDURI, JUD. BUZĂU 

 
Evaluarea în învăţământ constituie o preocupare permanentă a pedagogilor teoreticieni şi practicieni, 

fiind obiectul numeroaselor cercetări şi dezbateri.  
Evaluarea este mai mult decât o operaţie sau o tehnică, ea este o acţiune complexă, un ansamblu de 

operaţii mintale şi acţionale, intelectuale, atitudini, afecte despre care se presupune că precizează: 
• conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
• scopul şi perspectiva evaluării; 
• 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 verificate informaţiile; 
• pe baza căror criterii se apreciază.(I.T. Radu) 
În sens larg, evaluarea se referă la acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate 

informaţiile privind starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce conduce 
la aprecierea acestora pe baza unor criterii şi prin care este influenţată evoluţia sistemului. 

Pentru cunoaşterea rezultatelor şcolare la sfârşitul unui segment de activitate, a evoluţiei elevilor pe 
parcursul procesului, ca şi pentru stimularea activităţii acestora este necesară evaluarea lor la începutul 
activităţii, pe parcursul şi în finalul acesteia. Mulţi autori denumesc acest tip de evaluare, evaluarea in trei 
timpi. Timpul când se desfăşoară defineşte strategii de evaluare diferite. Astfel, în funcţie de momentul 
aplicării, evaluarea poate fi: 

• iniţială – care premerge un program de instruire; 
• sumativă- cumulativă; 
• continuă- formativă. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 

semestru). ea este impusă de faptul că la începutul unei activităţi de instruire apare necesitatea anticipării 
procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învăţare, ca şi 
importanţa creării cadrului asimilării noilor conţinuturi.(I.T. Radu) 

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. 

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). 



 

 

Evaluarea trebuie să însoţească activitatea pe toată durata ei, demersul intreprins fiind pus în 
concordanţă cu mersul învăţării. Orice activitate face necesară reorganizarea continuă a acţiunii raportând-
o la ce trebuie realizat, adaptându-se la condiţiile schimbării. Rigoarea nu înseamnă rigiditate. 

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 ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
NIVEL: PREŞCOLAR 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL-TĂU 
PROF. ÎNV. PREŞ., HÎRCEAGĂ LAVINIA IULLIA 

 
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. 

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 alre preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia 
didsctică folosită. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire al 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 recuperarea unora dintre preşcolari. 

Teoria şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele complementare/ alternative 
de evaluare.  

Pe parcursul evaluării iniţiale, am recurs la următoarele metode şi procedee didactice: 
 Probele practice: În didactica actuală se pune accentul pe trecerea progresivă de la ,,a ştii” la ,,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. 

 Observarea sistematică a comportamentului copiilor: Observarea este deosebit de importantă 
în educaţia centrată pe copil, fiind baza evaluării preşcolarului şi constă în urmărirea atentă şi sistematică a 
comportamentului copilului (fără nici o intervenţie din partea educatoarei), cu scopul de a sesiza aspectele 
sale caracteristice. 

 Fişa de evaluare: este completată de educatoare, care înregistrează date factuale despre 
evenimentele cele mai importante pe care le identifică în comportamentul copiilor (anumite fapte, probleme 
de comportament, aptitudini deosebite ale preşcolarului în anumite domenii). Pe lângă aceste date se adaugă 
interpretările educatoarei în legătură cu cele observate. 

 Grila de evaluare/autoevaluare: Este parte integrantă a procesului didactic. Grila de evaluare 
trebuie făcută cât mai transparentă, educatoarea ţinând cont de nevoile preşcolarilor de formare. 

 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. 



 

 

 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. 

 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. 

În concluzie, ,,perfecţionarea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care 
este făcută.” (Gemeniene Meyer-2000) 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HOANCIA LILIANA 
GRĂDINIȚA P. P. “MICII CERCETAȘI,, BOTOȘANI 

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

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

 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.  

 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: 
1.  Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  
2. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
3. Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
4. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. HODOROGEA ROXANA  
GRĂDINIȚA PP. NR. 14, TIMIȘOARA 

 
 „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. 

 
Evaluările se aplică prin: 
- 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; 
- 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; 

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

 
Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ, DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR HOJDA SOFIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DRAGOŞ VODĂ” 

MOISEI, MARAMUREŞ 
 
„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) 
 
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 oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce urmeaza a fi completate si 
remediate. 

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. 

 La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială. Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare. Intervin, în 
mod obiectiv, la începutul oricărei activităţi de instruire, identificabile în raport de sistemul de referinţă 
fixat pe termen lung, mediu sau scurt în cadrul procesului de învăţământ. Avem în vedere: A) Funcţia 
diagnostică; B) Funcţia prognostică/predictivă. 

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

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

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”. 



 

 

La începutul anului şcolar am planificat o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea iniţială a 
copiilor din clasa pregatitoare, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de 
dezvoltare, gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării.  

 Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare pentru copiii de 6-7 ani, selectarea probelor de 
evaluare sau conceperea lor a fost făcută cu multă responsabilitate, consultând bibliografia de specialitate 
şi Curriculum - ul pentru învăţământul primar (6-7 ani), ţinându-se seama de comportamentele specifice 
fiecărui domeniu de dezvoltare. 

Interpretarea rezultatelor: 
Din interpretarea datelor la domeniul Matematică si explorarea mediului, se constată că cei 19 elevi 

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: 
-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; 
-oferirea oportunităţii de a alege un obiect dintr-un şir de obiecte, numindu-i ordinea; 
-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 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 îngrijit. 
 
Bibliografie: 
* Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007; 
*Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti, 

2001.  
*Oprea Crenguţa-Lăcrămioara- Strategii didactice interactive, Editura a III-a, EDP, Bucureşti, 2008. 
* Albulescu, Ion Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate, Piteşti, 2008, 

Editura Paralela 45; 
 
 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF. HORDENCU IOANA 
GRĂDINIȚA PP ”ION CREANGĂ” MEDGIDIA 

 
 Evaluarea didactică (la nivel micro-educaţional) este inclusă în evaluarea pedagogică și reprezintă o 

componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare. Evaluarea didactică se 
constituie ca o acţiune psihopedagogică complexă, bazată pe operaţii de măsurare şi apreciere a rezultatelor 
activităţii instructiv-educative (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi intelectuale, atitudini, aptitudini, 
conduite ale elevilor), prin raportarea acestora la criterii prestabilite. 

 În funcţie de momentul în care se realizează se pot distinge cele trei forme de evaluare: iniţială, 
continuă, finală. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei perioade de instruire: semestru, an şcolar, ciclu de 
învăţământ sau la începutul unui program de instruire. Evaluarea iniţială are caracter diagnostic, astfel, se 
pot afla de la început date despre cunoştinţele anterioare ale elevilor, despre capacitatea lor de învăţare, 
despre stilul de muncă, despre nevoile legate de însuşirea cunoştinţelor. Evaluarea iniţială este necesară în 
proiectarea activităţii viitoare şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie care se impun, este utilă pentru 
a asigura o instruire diferenţiată şi pentru a alege cea mai potrivită strategie didactică. Literatura de 
specialitate recomandă ca în cadrul acestui tip de evaluare să se utilizeze testul de evaluare iniţială, probe 
scrise şi verificări orale. 

 Evaluarea continuă (formativă) se realizează pe parcursul procesului de instruire şi are rolul de a 
indica unde se situează rezultatele parţiale faţă de cele finale, facilitează şi motivează învăţarea, evidenţiază 
progresul unui elev sau lacunele şi obstacolele în învăţare. Feed-back-ul furnizat de evaluarea formativă 
poate fi utilizat imediat pentru ameliorarea rezultatelor învăţării. În cadrul acestui tip de evaluare pot fi 
folosite verificările orale, scrise şi practice.  

 Evaluarea finală (sumativă) se realizează la finalul unei etape de instruire (semestru, an, ciclu de 
învăţământ) sau la finalul studierii unui capitol. Acest tip de evaluare furnizează informaţii despre nivelul 
de pregătire al elevilor la sfârşitul unei etape de instruire. Cele mai întâlnite forme de evaluare sumativă 
sunt: lucrările scrise (tezele), testele, examenele. 

 Metode tradiţionale de evaluare 
 Prin intermediul evaluării profesorul reuşeşte să determine elementele comune (similarităţile) şi 

necomune (diferenţele) în performanţele elevilor. Acestea reprezintă punctul de plecare în proiectarea 
activităţii instructiv-educative şi în alegerea metodelor de evaluare. 

 Metodele tradiţionale de evaluare sunt şi vor rămâne pentru mult timp cele mai des utilizate în 
practica şcolară. Un aspect important este acela al îmbunătăţirii calităţii lor şi al asigurării echilibrului între 
probele orale, scrise şi practice. 

 Probele orale reprezintă metodele de evaluare utilizate cel mai frecvent la clasă. Constau în diverse 
tehnici, prin care se verifică nivelul de însuşire a cunoştinţelor, de formare şi dezvoltare a capacităţilor 
intelectuale. Cele mai des întâlnite sunt: tehnica discuţiei, întrebărilor şi răspunsurilor, descrierii şi 
reconstituirii, interviului etc. 

 Avantajele probelor orale sunt: interacţiunea directă profesor-elev, flexibilitatea modului de evaluare 
(alternarea întrebărilor în funcţie de calitatea răspunsului), posibilitatea motivării şi argumentării 
răspunsurilor, evaluarea comportamentelor din domeniul afectiv, feed-back-ul imediat. 

 Limitele acestor probe constau în: fidelitate şi validitate scăzute (se recomandă utilizarea lor numai 
la disciplinele care necesită capacităţi de exprimare verbală), intervenţia factorilor ce ţin de elev (emoţii, 
frică, nervozitate, timiditate ), timpul îndelungat necesar evaluării orale, neantrenarea tuturor elevilor din 
clasă în evaluare. 

 Probele scrise presupun tratarea în scris a sarcinilor de lucru de către elevi. Probele scrise cuprind: 
lucrări scrise, chestionare, teste pedagogice de cunoştinţe (sunt concepute de cadrele didactice şi nu sunt 
instrumente de evaluare standardizate), teste docimologice (sunt instrumente de evaluare standardizate, 
utilizate în cadrul examenelor, concursurilor). 

 Principalele avantaje oferite de utilizarea probelor scrise sunt: asigurarea unei mai mari obiectivităţi 
(uniformitatea itemilor din punct de vedere al conţinutului, al gradului de dificultate; rezultatele sunt 



 

 

raportate la criterii unice de evaluare), verificarea tuturor elevilor în acelaşi interval de timp, se reduc stările 
emoţionale, tensionate ale elevilor (în special ale celor timizi). 

 Limitele utilizării probelor scrise sunt: oferă un feed-back mai slab, imposibilitatea orientării elevilor 
prin întrebări ajutătoare, există posibilitatea ca elevii să aleagă răspunsul corect la întâmplare (în cazul 
itemilor cu alegere duală sau multiplă).  

 Probele practice îşi propun evaluarea capacităţii elevilor de a aplica în practică cunoştinţele teoretice. 
Avantajele probelor practice constau în: verificarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor 
teoretice, a deprinderilor de utilizare a unor aparate, instrumente de laborator, manifestarea aptitudinilor 
speciale ale unor elevi. Limitele acestor probe sunt legate de timpul îndelungat necesar desfăşurării unora 
dintre acestea, costurile mari ale materialelor, substanţelor, aparatelor, dispozitivelor, eventualele riscuri la 
care sunt expuşi cei care participă. 

 Metode complementare de evaluare 
 Metodele tradiţionale de evaluare sunt importante, mai ales atunci când se reuşeşte utilizarea 

echilibrată a lor. Există o serie de obiective, în special cele aparţinând domeniului atitudinal - afectiv, care 
nu pot fi măsurate prin intermediul metodelor clasice. În astfel de situaţii soluţia este utilizarea metodelor 
complementare de evaluare. Mult mai complexe, acestea contribuie la realizarea unei evaluări autentice. 
Evaluarea autentică este un concept relativ nou şi se referă la evaluarea performanţelor elevilor prin sarcini 
de lucru mai ample.  

 Metodele complementare de evaluare sunt: observaţia sistematică, investigaţia, proiectul de 
cercetare, portofoliul, referatul, autoevaluarea. 

 Observaţia sistematică este o metodă de evaluare care constă în urmărirea participării elevilor la 
desfăşurarea activităţii didactice. Această metodă oferă obţinerea unor informaţii utile care sunt greu de 
obţinut pe alte căi. Pentru înregistrarea acestora profesorul are la dispoziţie trei instrumente: fişa de evaluare 
calitativă, scara de clasificare, lista de control/verificare. 

 Investigaţia este o metodă alternativă de evaluare care oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod 
creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate pe parcursul unei ore de curs. Elevul primeşte o sarcină 
prin instrucţiuni precise, pe care trebuie să o înţeleagă şi apoi să o rezolve demonstrând o gamă largă de 
cunoştinţe şi capacităţi. 

 Proiectul reprezintă o activitate mai amplă decât investigaţia. Începe în clasă prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii, chiar şi prin începerea rezolvării acesteia. Se continuă acasă pe parcursul a mai multor 
zile sau săptămâni, perioadă în care elevul se consultă permanent cu profesorul. Se încheie tot în clasă, prin 
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul, a produsului 
realizat. 

 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 activităţii şi a comportamentului elevilor, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice 
fiecărei discipline. 

 Referatul este o metodă prin care profesorul evaluează aspecte concrete ale activităţii de învăţare a 
elevului. Referatul constă într-o lucrare scrisă, care se realizează pe baza unei documentări bibliografice 
sau a unei investigaţii experimentale. 

 Autoevaluarea este metoda prin care elevii îşi apreciază, verifică, analizează critic şi evaluează 
propriile cunoştințe, capacităţi, competenţe, atitudini, aptitudini. Contribuie la dezvoltarea încrederii în sine 
a elevilor şi la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare.  
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FUNCȚIILE EVALUĂRII DIDACTICE 
 

PROF. HORDENCU SOFICA 
GRĂDINIȚA PP ”ION CREANGĂ” MEDGIDIA 

 
 Evaluarea constituie o activitate psihopedagogică, de stabilire a relevanţei şi a valorii unor prestaţii, 

performanţe, comportamente, procese prin raportarea acestora la un sistem de indicatori de performanţă, 
respectiv criterii şi standarde prestabilite. 

 Evaluarea poate fi realizată în scopuri diferite, precum planificarea învăţării, identificarea punctelor 
tari şi a punctelor slabe, măsurarea achiziţiilor individuale, efectuarea unor alegeri pentru viitor sau pentru 
evaluarea performanţei şi promovarea învăţării. Unele dintre aceste scopuri ilustrează utilizarea evaluării 
pentru progresul individual, altele indică rezultatele evaluării utilizate de instituţii.  

 Relaţia dintre curriculum şi evaluare este una complexă, acest lucru implică abordarea procesului de 
predare-învăţare-evaluare în mod unitar. În didactica tradiţională, activitatea de evaluare era situată în afara 
procesului de instruire, pentru că viza numai măsurarea performanţelor obţinute de elevi în activitatea de 
învăţare. În didactica modernă, evaluarea este parte componentă a elementelor procesului de instruire, 
deoarece este văzută ca o activitate care fumizează informaţii şi date în legătură cu modelul de desfăşurare 
a procesului care a generat aceste rezultate. 

 Evaluarea are un caracter dinamic şi flexibil, este desfăşurată în timp, etapizată, bazată pe scopuri şi 
obiective bine delimitate. Scopul major al evaluării nu este atât notarea elevilor, cât, mai ales, susţinerea şi 
sprijinirea activităţii de învăţare a acestora şi generarea progresului în învăţare. 

 În funcţie de momentul realizării evaluării, deosebim evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
 O bună evaluare ar trebui: 
- să arate dacă au fost atinse obiectivele educaţionale propuse; 
- să ajute la o diagnoză a progresului elevilor; 
- să ajute educatorul să adapteze acţiunile elevilor la posibilităţile acestora; 
- să orienteze elevii în alegerea celei mai bune căi de afirmare; 
- să ajute educatorul să-şi evalueze propria activitate; 
- să fumizeze informaţii către părinţi. 
 Analiza statutului evaluării în contextul curriculumului educaţional şi a locului său în sistemul 

componentelor procesului de învăţământ permite identificarea funcţiilor evaluării, care se referă la sarcinile, 
obiectivele, raţiunea şi rolul evaluării. Funcţiile evaluării didactice sunt în relaţie de interdependenţă unele 
faţă de altele. 

 Funcţiile evaluării didactice sunt multiple: motivaţionale, educative, sociale, de diagnostic, de 
selecţie, de certificare, predictive, constatative, pedagogice şi de feedback, fiind într-o relaţie de 
interdependenţă permanentă. Pe parcursul activităţii educaţionale, evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii 
sociale şi pedagogice.  

 Funcţia pedagogică:  
 Funcţia de constatare şi conexiune inversă în procesul de instruire: prin această funcţie, profesorul 

trebuie să culeagă în permanenţă date despre calitatea desfăşurării activităţii sale de predare şi despre cea a 
activităţii de învăţare a elevului. 

 Funcţia de măsurare a progresului realizat de elevi şi reglare-autoreglare a activităţii didactice: 
această funcţie presupune compararea performanţelor unui elev cu rata aşteptată de progres şi este o măsură 
a randamentului şcolar. În funcţie de rezultatele anticipate şi de cele obţinute, profesorul va interveni cu un 
program corector, astfel încât randamentul elevului să fie cât mai mare. Pentru profesor, funcţia de reglare-
autoreglare îi dă indicaţii acestuia cu privire la dozarea materialului didactic; pentru elevi, cum să înveţe, 
iar pentru părinţi, este o bază de acordare de sprijin. 

 Funcţia de motivare a activităţii: această funcţie asigură stimularea învăţării prin raportare la 
rezultatele obţinute. Evaluarea ritmică stimulează pregătirea lecţiilor de către elevi şi întăreşte autoritatea 
profesorului. 

În concluzie, funcţia pedagogică a evaluării oferă informaţii privitoare la procesul educaţional şi este 
un cadru de referinţă pentru elev şi pentru profesor în pregătirea evoluţiei ulterioare momentului evaluării. 
Rezultatele stimulează elevul şi/sau profesorul. Rezultatele bune dau sentimente de satisfacţie, motivează 



 

 

pozitiv şi consolidează comportamente, atitudini şi strategii, pe când rezultatele nesatisfăcătoare - dacă sunt 
cunoscute la timp - duc la o implicare crescută în scopul îmbunătăţirii rezultatelor. 

 Funcţia socială: 
 Funcţia de informare: o funcţie care priveşte „datoria" sistemului de învăţământ de a fumiza date 

societăţii referitoare la stadiul şi evoluţia pregătirii populaţiei şcolare 
 Funcţia de diagnosticare a cauzelor generatoare de rezultate constatate atunci când obiectul evaluării 

este procesul de învăţământ în ansamblu sau componentele sale definitorii, sistemul în ansamblu sau 
personalul didactic, acţiuni individuale sau de grup. 

Funcţia de pronosticare a nevoilor elevilor, a generaţiilor de elevi, a instituţiilor sau a sistemului de 
învăţământ în ansamblu. Prin această funcţie de cercetare pedagogică, evaluarea serveşte la cunoaşterea cât 
mai sistematică şi realistă a direcţiei de evoluţie a sistemului de învăţământ şi educaţiei în general. 

Funcţia de decizie: o funcţie care permite repartizarea populaţiei şcolare în sistemul de învăţământ 
după particularităţile individuale ale elevilor. 

Funcţia socială a evaluării oferă posibilitatea societăţii să facă aprecieri despre eficienţa procesului 
de învăţământ. Evaluarea de calitate le dă suficiente date atât elevului, profesorului, cât şi sistemului în 
ansamblu ca să realizeze cu succes procesul respectiv. 

Pentru a se ajunge la rezultatele şi performanţele scontate, cadrele didactice trebuie să respecte 
următoarele principii în desfăşurarea activităţilor de evaluare: 

- principiul competenţei profesionale, conform căruia toate activităţile desfăşurate trebuie tratate cu 
profesionalism, imparţial, pe baza cunoştinţelor şi a aptitudinilor dobândite de elevi; rolul cadrului didactic 
va fi de orientare a traseului educativ spre obiectivele propuse, de normare a procesului educativ prin 
respectarea unor reguli psihologice, pedagogice, deontologice, ştiinţifice ş.a., de prescriere a modurilor de 
relaţionare specifice în raport cu situaţia de învăţare şi de reglare a activităţii educative atunci când 
rezultatele nu se dovedesc a fi cele aşteptate; 

- principiul integrităţii morale, conform căruia fiecare cadru didactic trebuie să-şi exercite atribuţiile 
de evaluator cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate şi să respecte reglementările 
legale în vigoare; 

- principiul obiectivităţii, conform căruia notarea trebuie să se realizeze pe baza standardelor 
naţionale de evaluare şi a criteriilor de notare; aprecierea finală trebuie să fie obiectivă şi nu influenţată de 
factori subiectivi, precum dorinţa sau nevoia celui evaluat; 

- principiul neutralităţii, conform căruia observaţiile care se fac în urma evaluării nu trebuie să facă 
obiectul comentariilor, aprecierilor sau a obiecţiilor cu privire la cei evaluaţi, ci la documentele/lucrările 
evaluate. 

Ca să-şi atingă scopul, evaluarea trebuie să se realizeze printr-o gamă cât mai largă de forme, metode 
şi tehnici, care conduc la stabilirea unor strategii de evaluare. Orice metodă de învăţământ poate fi 
interpretată şi ca metodă de evaluare.  

Metodele şi instrumentele de evaluare prin care se realizează evaluările iniţiale, curente şi finale pot 
fi metodele tradiționale (probe orale, scrise, practice) și metodele alternative sau complementare, denumite 
metode „nontest”, ,,tehnici de observare” (observational technics) şi de autoapreciere (observarea 
sistematică a comportamentului, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, referatul ș.a.). Evaluarea 
autentică trebuie să „provoace” atât analiza, integrarea şi valorificarea cunoştinţelor, cât şi creativitatea.  
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Metode interactive folosite în evaluarea inițială 
 Schimbările din învăţământul preşcolar privind modalităţile de predare impun şi noi strategii de 

evaluare. Evaluarea trebuie să fie și ea la rândul ei convergentă cu noile strategii de predare-învăţare, fapt 
pentru care au apărut metodele interactive de evaluare. Metodele şi procedeele interactive de evaluare 
reprezentative și folosite în învățământul preșcolar sunt: Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, 
Ghicitorile, Ciorchinele, Diagrama Venn, Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, Metoda 
colţurilor, Cubul, Turnirul întrebărilor, Cvintetul, R.A.I., Jurnalul grupei, etc. 

 Turul galeriei – este metoda care se utilizează după finalizarea de către copii a unei/unor sarcini 
primite în grup. Rezultatele activităţii sunt expuse, iar fiecare grup, prin rotaţie, vizualizează lucrările 
realizate. Educatoarea realizează un dialog interactiv între copiii „autori” ai lucrărilor şi copiii „vizitatori”. 
Copiii fiecărui grup vor fi, la rândul lor, atât autori cât și vizitatori. Etapele care trebuie parcurse în 
realizarea turului galeriei sunt următoarele: - formarea grupelor de copii; - comunicarea sarcinii de lucru; - 
activitatea în grupuri; - expunerea produselor; - „Turul galeriei”. Copiii, în calitate de vizitatori trec pe la 
fiecare lucrare/grup şi fac aprecieri, ajutaţi de educatoare. Utilizând această tehnică de evaluare, 
educatoarea poate antrena grupurile, reactualiza cunoştinţele copiilor şi poate evalua capacităţi şi deprinderi 
specifice temei la toate tipurile de evaluare din grădiniță.  

 Scaunul autorului – este o metodă, un procedeu prin care li se oferă copiilor ocazia de a se 
autocunoaşte, autoevalua, de a realiza un dialog cu membrii grupei. Copilul este „invitat” pe „Scaunul 
autorului”, pentru a prezenta educatoarei şi copiilor din grupă, rezultatul muncii independente sau de grup. 
Ceilalţi copii intervin sugerând alte opinii despre realizarea temei. 

 Metoda piramidei- este metoda care poate fi utilizată pentru reactualizarea cunoştinţelor, în etapa de 
complicare a jocului didactic, ca feed-back al activităţilor de observare, povestire, lectură după imagini, 
convorbire, dar şi în activităţile integrate sau la centrele artă, construcții. Cu ajutorul acestei metode, copiii 
îşi dezvoltă capacitatea de sintetizare a unor probleme, informaţii, idei, teme.  

 Ghicitorile- este metoda care stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, 
generalizare, descriere şi evaluare, inteligenţele multiple. Copiii pot să aplice în situaţii noi ceea ce au 
învăţat. În activitatea de zi cu zi, educatoarea poate utiliza următoarele tipuri de ghicitori: ghicitori – 
descriere, ghicitori – analiză, ghicitori de comparaţie, ghicitori de generalizare, ghicitori literare, ghicitori 
muzicale, ghicitori eliptice, ghicitori cu rimă. Ghicitorile pot fi folosite cu succes de către educatoare în 
toate tipurile de evaluare din grădiniță. 

 Tehnica ciorchinelui- este o metodă utilizată în scopul de a exersa gândirea liberă a copiilor, de a 
facilita realizarea de conexiuni între idei şi de a reactualiza cunoştinţele anterioare ale acestora. Etapele 
desfășurate în realizarea ciorchinelui: - comunicarea sarcinii de lucru; - activitatea în perechi - formarea 
perechilor, prezentarea colegului ciorchinele realizat şi completarea acestuia cu informaţiile noi, obţinute 
de la acesta; - activitatea în grupuri – fiecare pereche prezintă ciorchinele unei alte perechi, având ocazia 
să descopere cunoştinţe noi, prezentate de colegii de grup; - activitatea frontală – completarea ciorchinelui 
de pe flipchart, cu ideile comune fiecărui grup. În cele din urmă, grupurile vor denumi o singură idee care 
nu a fost menționată până în acel moment. Ciorchinele- ca metodă, poate fi aplicat în cadrul activităţilor de 
observare, convorbire, povestire, repovestire. 

 Diagrama Venn- această metodă se poate aplica în activităţi de observare, povestire, joc didactic, 
convorbire. Etapele acestei metode sunt următoarele: - comunicarea sarcinii de lucru; - activitate în pereche 
sau în grup, completarea diagramei individual, discutarea în perechi sau în grup, corectarea şi completarea 
informaţiilor; - activitatea frontală – completarea de către fiecare copil / grup diagrama realizată pe un 
poster.  

 Harta conceptuală- este metoda care se mai numește și harta cognitivă. Preşcolarii pot realiza o hartă 
conceptuală după mai multe experienţe în acest sens, realizând-o simplă la început, apoi din ce în mai 
complexă. Harta conceptuală este metoda prin care învăţarea noilor informaţii depinde de cunoştinţele 
anterioare între care copilul stabileşte conexiuni. În hărţile conceptuale sunt incluse idei noi într-o structură 
cognitivă, fiind rearanjate cunoştinţele deja acumulate. Conceperea acesteia se bazează pe principiul 
potrivit căruia „învăţarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în mintea 
elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea”. (Teoria lui Ausubel). Important este nu cât ştie 
preşcolarul, ci conexiunile pe care le stabileşte între cunoştinţele sale. Etapele acestei metode sunt 



 

 

următoarele: - formarea grupurilor; - stabilirea temei de lucru; - generarea idelor, definirea conceptelor; - 
structurarea ideilor, selectarea lor; - reprezentarea grafică, elaborarea hărţii conceptuale; - interpretarea. 

 Metoda R.A.I. (răspunde, aruncă, interoghează) este metoda uşor de aplicat în activităţile desfăşurate 
cu preşcolarii grupei 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 specificat de la început de către 
educatoare. Prin caracterul său antrenant şi realizată sub formă de joc această metodă are un caracter 
antrenant și menţine trează atenţia copiilor din grupă. Aceștia sunt atraşi de suspansul generat de întrebările 
neaşteptate şi de răspunsul rapid pe care îl solicită jocul. R.A.I. este o strategie de învăţare care îmbină cu 
succes competiţia şi colaborarea şi permite realizarea unui feed-back imediat. 

 Jurnalul- este o metoda în care sunt amintite sarcinile de învăţare, paşii parcurşi, dificultăţile şi 
reuşitele copiilor din activitatea desfăşurată de preșcolari. Educatoarea trebuie să completeze în jurnal 
informaţiile obţinute de la copii, iar aceştia pot realiza desene, simboluri. „Jurnalul metacognitiv“ constă în 
evaluarea copilului la sfârşitul zilei cu privire la conţinutul învăţării, rezultatele obţinute în activităţile 
individuale sau comune, reuşitele şi dificultăţile întâmpinate, relaţiile şi calitatea acestora cu colegii pe 
parcursul îndeplinirii sarcinilor de învăţare. Poate lua forma unui dialog între copil şi educatoare sau între 
copil şi colegii de grupă.  

 Metodele interactive de evaluare au valoare formativă pentru că oferă posibilitatea copilului de a 
arăta ce ştie să facă. Atât educatoarea, cât şi preşcolarii au o imagine actualizată asupra performanţelor 
copiilor. În concluzie, toate aceste metode alternative de evaluare asigură o altă variantă a formelor 
tradiţionale. Metodele tradiţionale de evaluare sunt aplicate în continuare însă sunt completate şi susţinute 
de metodele alternative. Ambele tipuri de metode au atât avantaje, cât şi dezavantaje și este necesară 
îmbinarea lor pentru reușita unei evaluări performante. 

 
Bibliografie:. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

HOROBA LUMINIȚA 
 
Activitatea didactică de evaluare inițiala sau evaluare predictivă este necesară la începutul fiecărui 

program de instruire sau ciclu de învățământ și constituie premisa reușitei pedagogice. 
Evaluarea inițiala este foarte importantă pentru că stabilește gradul de pregătire al fiecărui elev. 

Evaluarea este necesară atât profesorului, care observă nivelul de cunoștinte al elevului, cât și elevului, care 
știe unde se situează cu nivelul său de pregătire. 

Acest tip de evaluare duce la conștientizarea problemei de către elev și profesor, prin influențarea 
evoluției sistemului evaluat. 

Printre funcțiile evaluării ar putea fi: depistarea lacunelor, greșelilor elevilor și înlăturarea lor, 
ierarhizarea elevilor, stimularea învătării, etc. 

Putem vorbi chiar de o funcție diagnostică (stabilirea nivelului de la care se pleacă în procesul de 
instruire), dar și o funcție prognostică (proiectarea conștienta a materiei). 

Evaluarea inițială este una din premisele conceperii programului de instruire școlară. 
Primele informații despre performanțele elevilor din perioada precedentă se iau tocmai din această 

evaluare predictivă. Aceasta se poate realiza prin examinări orale sau prin probe scrise. 
Teoretic, evaluarea inițială prefațează realizarea tuturor obietivelor viitoare. 
Înainte de aplicarea evaluării inițiale la începutul unui an școlar trebuie realizată o recapitulare 

(maxim trei săptămâni) a materiei predate în anul școlar precedent. 
Se pune accentul pe noțiunile ce vor fi folosite în predarea noii materii. 
Orice tip de achiziție școlară trebuie să fie legată de un anumit conținut de bază de cunoștințe, 

deprinderi și aptitudini formate anterior evaluării. 
La sfârșitul evaluării inițiale, profesorul trebuie să evidențieze lacunele elevilor. Luând această 

evaluare ca un punct de reper, profesorul trebuie să-și facă un plan de recuperare și de ameliorare a 
eventualelor greșeli. 

Planul de recuperare trebuie să cuprindă eventuale măsuri ca: insistarea pe anumite aspecte, exersarea 
exprimării orale și scrise, munca suplimentară cu elevii care întâmpină dificultăți, identificarea stilurilor de 
învățare ale elevilor în vederea selectării unor strategii didactice eficiente, chiar implicarea părinților în 
vederea conștientizării elevilor asupra necesitații studiului individual. 

În concluzie, evaluarea reprezintă un demers care are un rol reglator în întreg procesul didactic. Prin 
diversele ei forme și modalități de realizare, sprijină profesorii în proiectarea activității ulterioare, astfel 
încât aceasta să fie optimizată. În vederea unui act educațional optim este necesar ca, prin proiectarea, cât 
și evaluarea să se realizeze diferențiat și individualizat pe nivele de vârstă, prin respectarea particularităților 
individuale, iar profesorul să realizeze activități de reflecție/autoreflecție aspra modului de proiectare, 
realizare și evaluare, dar și asupra celor ulterioare. 

 
Bibliografie:  
“ Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar” 
(Ramona Răduț - Taciu; Musata - Dacia Bocoș; Olga Chiș) 
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EVALUAREA INITIALA LA LIMBA FRANCEZA 
 

PROF. HUMA ALINA-MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” BACAU 

 
Motto: „Ceea ce influenţează cel mai mult ȋnvăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la 

plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie si instruiţi-l ȋn consecinţă.”13 (Ausubel) 
 
Alături de predare şi ȋnvăţare, evaluarea reprezintă o funcţie esenţială şi o componentă a procesului 

de ȋnvăţământ. Cele trei forme de evaluare (iniţială, formativă, sumativă) sunt ȋn relaţie de 
complementaritate, determinată de funcţiile lor ȋn demersul evaluativ. 

O evaluare adecvată presupune folosirea unor itemi, atât obiectivi cât şi subiectivi, care să-i ofere 
profesorului o estimare a calităţii şi a cantităţii noţiunilor ȋnsuşite de către elevi până ȋn acel moment.  

În ceea ce priveşte limba franceză, evaluarea iniţială are un rol foarte important ȋntrucât, ȋn urma 
rezultatelor şi a interpretării acestora, profesorul ȋşi va creea strategia didactică corespunzătoare obţinerii 
unor progrese vizibile ȋn rândul elevilor, recurgând la tratarea diferenţiată a acestora şi ȋşi va planifica un 
eventual program de recuperare. Rolul evaluării iniţiale trebuie să fie de a arăta elevilor ceea ce ar trebui 
deja să cunoască şi, ȋn niciun caz, de a-i descuraja. Mai mult, evaluarea iniţială trebuie să reprezinte atât un 
factor de motivare a acestora cât şi o modalitate prin care să-şi identifice punctele forte, să şi le recunoască 
pe cele mai puţin bune şi să-şi gestioneze mai bine procesul de ȋnvăţare. 

La disciplina limba franceză, se poate recurge la evaluarea iniţială a tuturor competenţelor, deşi 
evaluarea exprimării orale ȋntr-o limba străină se realizează destul de greu, fie din cauza numărului mare 
de elevi din clasă, fie din cauza gradului destul de mare de subiectivitate. De aceea, de cele mai multe ori, 
se pune accent pe evaluarea celorlalte trei competenţe. 

 De exemplu, pentru a evalua receptarea de mesaje orale simple, profesorul pregăteşte documente 
sonore autentice care dezvoltă ascultarea activă a elevilor. Aceştia vor rezolva chestionare care cuprind 
exerciţii de alegere multiplă, exerciţii de asociere, de completare a spaţiilor libere sau ȋntrebări cu răspunsuri 
scurte şi deschise. Aceste tipuri de exerciţii prezintă două avantaje: sunt măsurabile (răspunsul ales de către 
elev este clar) şi adaptabile nivelului elevilor. Astfel, după obiectivul de evaluare vizat, li se poate cere 
elevilor să ȋnţeleagă o informaţie globală, particulară sau detaliată, dar şi să verifice răspunsurile.  

Un alt tip de test poate pleca de la câteva imagini fixe: elevii le privesc cu atenţie, ascultă anumite 
enunţuri şi precizează dacă acestea corespund situaţiilor de comunicare sau nu.  

Ca profesori-evaluatori, trebuie să folosim „instrumente” care să corespundă nivelului, nevoilor şi 
intereselor elevilor deoarece evaluarea competenţelor orale presupune punerea ȋn aplicare a unor capacităţi 
intelectuale variate cum ar fi: reperarea indiciului, căutarea ideii principale, reguparea mai multor informaţii 
etc. 

Trebuie ȋnsă menţionat că cel mai des folosit test de evaluare iniţială la limba franceză este cel care 
permite evaluarea ambelor competenţe scrise, cu alte cuvinte, receptarea de mesaje scrise simple şi 
redactarea de mesaje simple ȋn situaţii de comunicare uzuală. Pentru evaluarea competenţei de receptare de 
mesaje scrise simple, se porneşte, de preferat, tot de la un document autentic, pe baza căruia, profesorul va 
formula exerciţii de identificare a tipului de document prezentat, exerciţii precum „Alegeţi varianta 
corectă”, „Adevărat/ Fals/ Nu se ştie”, exerciţii de identificare a timpurilor verbale, de ȋnlocuire a 
subiectelor unor propoziţii, exerciţii de descoperire ȋn text a sinonimelor sau antonimelor unor cuvinte date 
etc.  

 În ceea ce priveşte exerciţiul de redactare a unui mesaj simplu, acesta trebuie să aibă o cerinţă 
foarte clară, care să cuprindă toate elementele punctate ȋn barem. Se vor acorda puncte dacă elevul scrie un 
text adecvat situaţiei propuse, dacă respectă numărul de cuvinte indicat, dacă reuşeşte să formuleze enunţuri 
simple pe tema propusă, dacă ordonează corect cuvintele ȋn enunţuri, dacă foloseşte conectori precum şi, 
dar, ȋntrucât, dacă folosește relativ corect structuri sintactice şi forme gramaticale simple, fără a afecta 
sensul global al mesajului. Testul de evaluare iniţială, şi nu numai, trebuie elaborat, cu scopul de a-i ȋncuraja 

 
13 Ausubel, G., Robinson, F. – Învăţarea  ȋn şcoala, E.D.P., Bucureşti, 1981, p.667 – 668 
 



 

 

pe elevi ȋn ȋnvăţarea limbii franceze şi de a-i ambiţiona din ce ȋn ce mai mult. De aceea, se evită ierarhizarea 
acestora şi trecerea ȋn catalog a notelor obţinute la testele predictive.  

În concluzie, evaluarea iniţială reprezintă primul instrument de lucru al cadrului didactic, prin 
intermediului căruia se perfecţionează ȋntreaga activitate din anul şcolar ȋn curs. Aceasta are o importanţă 
deosebită, cunoscut fiind faptul că „ este mai uşor să previi decât să vindeci”. 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR. HUȚANU MIRELA PETRONELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DRACȘANI  

 JUD. BOTOȘANI 
 

 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. 

 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 DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 

PROF.INV.PRIMAR, HIREAN VASILICA DELIA 
LICEUL DE ARTE,TG-JIU,GORJ 

 
Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

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

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

Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale (evaluarea orală, 
evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne sau alternative. 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. 

Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, 
deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest motiv am ales să 
tratez această temă şi să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi utilizate în procesul didactic. 

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. 

Pentru ca procesul de învătământ să fie eficient este necesar ca pedagogul să utilizeze toate formele 
de evaluare. 

Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actual în învăţământul românesc 
sunt: 

 - Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice; 
 -Referatul; 
 - Portofoliul; 
 - Proiectul; 



 

 

 -Autoevaluarea. 
Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor 

didactice furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea 
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele 
în fluxul lor natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a 
intereselor şi preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în 
public.Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin asociere 
cu alte metode de evaluare. 

Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale din clasă, 
evidenţiindu-se ca foarte utilă în situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însă are 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 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.  

Printre avantajele utilizării proiectului ca modalitate de evaluare se numără faptul că stimulează 
creativitatea, creşte încrederea elevului în forţele proprii, dezvoltă abilităţi de gestionare a timpului, a 
emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în faţa clasei), dezvolta capacitatea de a lucra în echipă. Faptul 
că necesită mult timp pentru organizare, desfăşurare şi evaluare, existând astfel riscul ca interesul elevului 
faţă de proiect să scadă, reprezintă cel mai mare dezavantaj al acestei metode. 

Autoevaluarea reprezintă o metodă de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin implicarea elevilor 
în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi comunicate anterior de către 
profesor în colaborare sau nu cu ei. Această metodă îi responsabilizează pe elevii faţă de activitatea şcolară 
şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere. Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, autonotare 
controlată, notarea reciprocă între elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii. 
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EVALUAREA- FUNCŢII, ERORI ÎN EVALUARE, ETAPELE PROIECTĂRII 
ŞI APLICĂRII UNEI LUCRĂRI SCRISE 

 
PROFESSOR: HÎRŢESCU ANCUŢA-MARIANA, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI DRĂGAN”, BACĂU 
 
Evaluarea pedagogică solicită raportarea rezultatelor obţinute, la un ansamblu de criterii specifice 

domeniului în vederea luării unei decizii optime. 
Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului de predare – 

învăţare, oferind soluţii de perfecţionare a acestuia.  
Sistemul de evaluare din învăţământ vizează evaluarea: spaţiului în care se desfăşoară activitatea, 

programelor şcolare şi a manualelor, mijloacelor de învăţământ, profesorului sau a elevilor, obiectivelor 
curriculare, activităţii de predare – învăţare – evaluare, a strategiilor didactice şi a metodelor de învăţământ. 

Pentru termenul evaluare distingem mai multe planuri de semnificaţie: 
• conceperea unei proceduri de evaluare; 
• aplicarea procedurii de evaluare; 
• verificarea rezultatelor; 
• aprecierea rezultatelor prin formularea unei judecăţi de valoare; 
• măsurarea constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor, respective atribuirea unor simboluri 

convenţionale exacte (note, calificative). 
1. Funcţiile evaluării 
• Funcţia de constatare a existenţei unui produs (cunoştinţă, capacitate, atitudine.); 
• Funcţia de diagnoză. Constată şi analizează condiţiile care au dus la succesul sau insuccesul 

şcolar (factori psihologici, de natură pedagogică, socială, factori stresanţi); 
• Funcţia de reglarea a activităţii. Se identifică rezultatele prin raportare la obiective, la cerinţele 

programei şcolare, la rezultatele altor indivizi, se remarcă dificultăţile şi lacunele în învăţare şi se decide 
asupra organizării viitoare a instruirii; 

• Funcţia de prognoză. Pe baza analizei rezultatelor în comparaţie cu obiectivele, prevede 
probabilistic zonele, nivelul şi distribuţia performanţelor ce s-ar putea obţinute în viitor de către educabili; 

• Funcţia de decizie asupra integrării unui individ într-o ierarhie sau formă de pregătire; 
• Funcţia motivaţională Succesul şcolar oferă satisfacţii elevului şi îl stimulează să înveţe în 

continuare. Insuccesul poate motiva elevul pentru învăţare; 
• Funcţia de informare a elevului, a profesorului, a părinţilor, a directorului, a societăţii asupra 

stadiului formării; 
• Funcţia de validare socială a produselor sistemului de învăţământ; 
• Funcţia de orientare socială, şcolară şi profesionaă la diferite nivele de decizie; 
• Funcţia de selecţie socială, şcolară şi profesională la diferite nivele de clasificare şi ierarhizare 

a rezultatelor activităţii didactice. 
 Erori în evaluare 
În notare se manifestă unele erori şi fluctuaţii determinate de subiectivitatea profesorului. 
1. Efectul “halo” are loc atunci când aprecierea şi notarea la o anumită disciplină se face sub impresia 

situaţiei la alte discipline. Cei mai afectaţi sunt elevii cu note foarte bune sau foarte slabe.  
2. Efectul de contrast se manifestă prin accentuarea a două însuşiri contrastante care survin imediat 

în timp şi spaţiu. Deoarece au tendinţa să compare rezultatele elevilor, acelaşi răspuns pare mai bun dacă 
urmează unui răspuns slab sau invers. 

3. Efectul de ordine apare pentru că unii profesori manifestă mai multă exigenţă la începutul 
verificării sau într-o anumită perioadă a semestrului sau a anului şcolar. 

4. Efectul “Pygmalion” sau efectul “oedipian” se referă la ideile evaluatorului despre capacităţile 
evaluatului. Dacă un profesor are o impresie rea despre un elev, chiar dacă nu se manifestă vizibil, este 
tentat să-l pedepsească. Elevul tinde să confirme părerea profesorului despre el. 

5. Efectul de nivel atunci când în evaluare nu se utilizează ca punct de referinţă baremurile stabilite, 
ci se ia în considerare nivelul clasei. 



 

 

6. Efectul de disciplină uneori se manifestă tendinţa profesorului de a penaliza în notare elevii pentru 
frecvenţă, aspectul îmbrăcămintei, pieptănăturii, comportarea elevului. Efectul tipului de evaluator. 

Notarea este influenţată de tipul de evaluator căruia îi aparţine un profesor (examinatori foarte 
exigenţi, examinatori exigenţi, examinatori indulgenţi). 

 Etapele proiectării şi aplicării unei lucrări scrise 
Etapele lucrării scrise sunt: 
1. Precizarea obiectivelor deoarece printr-o lucrare scrisă evaluăm realizarea obiectivelor. 
2. Documentarea ştiinţifică implică informarea asupra conţinutului care va fi evaluat, asupra 

modalităţilor de evaluare, asupra tipului de lucrare scrisă sau de itemi. 
3. Elaborarea subiectului sau a itemilor. Lucrarea scrisă are un subiect amplu sau un ansamblu de 

itemi şi un barem.  
4. Pregătirea lucrării scrise prin lecţii recapitulative pentru completarea lacunelor identificate în 

evaluările anterioare. Elevii sunt informaţi asupra modului de rezolvare a subiectelor, asupra baremului şi 
a sistemului de apreciere şi notare, asupra datei.  

5. Aplicarea lucrării scrise se face prin comunicarea subiectelor. Se pot lua măsuri împotriva 
copierii, cel mai bine este să-i convingem că pot avea succes procedând întotdeauna cinstit.  

6. Corectarea lucrării scrise se face folosind baremul.  
7. Aprecierea nivelului învăţării (diagnosticul).După verificare, corectare şi notare, lucrările sunt 

prezentate elevilor în clasă.  
8. Decizia. Dacă elevul a atins obiectivele de învăţare vizate, se începe un nou ciclu de instruire. 

Pentru cei cu dificultăţi mici, propunem exerciţii complementare adecvate. Pentru cei cu dificultăţi 
semnificative se stabileşte un program de recuperare. 

 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR. HODOIU ELENA-PAULA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI / GORJ 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 



 

 

eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ- UN PLUS AL ELEVILOR 
 

PROF. HOGEA DANIELA GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LANURILE, BRĂILA 

 
Întotdeauna educația a avut un rol primordial în dezvoltarea fiecarui individ, iar sistemul educațional 

este reprezentat de ființa umană care are rolul de a populariaza societatea. Din punctul meu de vedere, 
fiecare om trece printr-o dezvoltare fizică, dar cea mai importantă este dezvoltarea intelectuală. Dezvoltarea 
personalităţii se realizează în primul rând datorită părinţilor, dar o însemnătate mare o are şi sistemul de 
învăţământ în care suntem introduşi încă de la o vârstă fragedă. 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. 

În ceea ce privește formarea în cadrul procesul didactic, evaluarea reprezintă un factor important al 
instruirii, care devine din ce în ce mai accentuat, deoarece constă în măsurarea și verificarea cunoștințelor 
acumulate până într-un anumit moment. Evaluarea inițială se realizează la începutul fiecrărui program de 
instruire și are drept scop stabilirea nivelului de pregătire al elevilor, se poate observa potențialul fiecărui 
elev de a se integra și participa la următoarele activități.  

Atât elevii, cât și profesorii trebuie să perceapă evaluarea inițială ca pe un instrument, ce are rolul de 
a sprijini procesul instructiv-educativ, iar scopul acestuia este de a analiza capacitățile și nevoile 
beneficiarilor direcți ai sistemului educativ. 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 

Dintre beneficiile pe care le are evaluarea inițială, putem menționa următoarele: acest proces de 
colectare și interpretare a datelor contribuie major la cunoașterea situației inițiale de la care se pornește 
procesul educativ, fiecare profesor contribuind obiectiv la formarea unei viziuni asupra grupului de 
elevi.rezultate obținute și ulterior interpretate permit ajustarea strategiilor de predare, dar și compararea a 
ceea ce este preda cu ceea ce a reținut fiecare beneficiar direct 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.. 

  Activitățile inițiale ale evaluării nu trebuie să devină cronofage, ele pot fi reprezentate de 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. 
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TEHNICI DE REALIZARE A TESTELOR INIŢIALE 
 

HOMEAG MARIANA CARMEN 
 
 Evaluările iniţiale realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi îndeplinesc o funcţie predictivă. 

Evaluarea iniţială precizează condiţiile prin care elevii vor asimila noile cunoştinţe. 
 Evaluarea iniţială sau predictivă este făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor la 

începutul programului de lucru, inclusiv condiţiile în care aceştia îşi vor desfăşura activitatea. Ea constituie 
chiar una dintre premisele conceperii programului de instruire. 

 Performanţele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informaţii referitoare la capacitatea 
lor generală de învăţare. Pentru completarea acestora, însă, mai ales, pentru cunoaşterea faptului dacă elevii 
stăpânesc acele cunoştinţe şi abilităţi necesare înţelegerii conţinutului programului care urmează, este utilă 
evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă prin probe scrise.Una dintre problemele pe care 
le comportă evaluarea continuă o constituie frecvenţa evaluărilor, intervalul de timp la care este de dorit să 
fie realizate. Unii autori îndeamnă să fie efectuate după fiecare lecţie, în timp ce alţii propun intervale de 
timp mai mari. Experienţa demonstrează că asemenea evaluări sunt raţional integrate în actul didactic, 
realizându-se, de regulă, pe sisteme de lecţii corespunzătoare unor capitole de 5–6 ore de curs. Aceasta nu 
exclude posibilitatea de a se recurge şi la evaluări pe parcursul unui capitol mai întins şi chiar după unele 
lecţii al căror conţinut reprezintă „cheia” înţelegerii întregului capitol. Evaluarea continuă presupune nu 
numai verificarea tuturor elevilor şi a asimilării materii, ci şi cunoaşterea de către elevi a rezultatelor 
obţinute, a gradului de îndeplinire a obiectivelor urmărite. Ea realizează un feed-back continuu, elevii 
dobândind confirmarea prestaţiilor lor pe parcursul procesului.Cercetările întreprinse în această direcţie, ca 
şi experienţa pe care o prezintă instruirea asistată de calculator demonstrează rolul important pe care îl au 
„întăririle pozitive” în învăţare şi efectele pe care le are asupra învăţării cunoaşterea promptă de către elevi 
a rezultatelor activităţii lor, a progresului realizat. Şi invers, întârzierea răspunsului diminuează puterea 
motivaţiei faţă de activitatea şcolară, constituind chiar sursa unor stări de nelinişte, de anxietate. 

 Metodele utilizate pentru realizarea evalurii predictive, inclusiv a examinărilor psihologice efectuate 
în scop de diagnoză sau prognoză, se aleg sau se elaborează atât în funcţie de obiectivele concrete urmărite, 
cât şi în raport cu particularităţile persoanelor supuse unor asemenea acte. 

 În psihologie, ca de altfel în toate ştiinţele socio-umane, termenul diagnostic se foloseşte de regulă 
pentru a desemna un ansamblu de strategii, metode şi operaţii menite să pună în evidenţă semnele unui 
proces, ale unui fenomen sau ale unei structuri de personalitate, cu scopul de a le descrie, explica şi gestiona 
în funcţie de anumite necesităţi prezente sau viitoare.  

 Metode şi tehnici standard de testare: itemi obiectivi care-se situează în zona inferioară a domeniului 
cognitiv dar au o mare obiectivitate în masurarea rezultatelor învăţării, tehnica alegerii duale, tehnica 
perechilor, tehnica alegerii multiple, cu itemi semi-obiectivi, itemi cu raspuns scurt/de completare, întrebări 
structurate, cu itemi subiectivi, rezolvarea de probleme. 

 Itemi obiectivi. Tehnica alegerii duale are obiectivitate ridicată în evaluarea rezultatelor învăţării.Nu 
este necesară o schemă de punctaj detaliată ca la itemii subiectivi, punctajul acordandu-se sau nu în funcţie 
de marcarea raspunsului corect la item.Tehnica alegerii duale constă în solicitarea elevilor de a asocia unul 
sau mai multe enunţuri cu una din componentele unor cupluri de alternative duale, cum ar fi: adevarat-fals, 
corect-greşit, da-nu,acord-dezacord. Tipuri (dupa scop):cunoasterea unor noţiuni, a unor reguli de 
calcul,capacitatea de a identifica relaţia de tip cauza-efect. Avantaje: abordarea, într-un interval scurt de 
timp, a unui volum mare de rezultate ale învăţării.Dezavantaje: alegerea aleatorie a raspunsului. 

 Recomandari pentru construirea acestui tip de itemi: se evita enunţurile cu caracter foarte general 
atunci când se solicită aprecierea lor drept false sau adevarate; se evită dificultăţile de înţelegere; se evită 
enunţurile prea lungi, cu amănunte inutile; nu se introduc mai multe idei într-un enunţ. 

 Exemplu:Trapezul este un patrulater convex. A F 
 Tehnica perechilor: Solicită stabilirea de către elevi a unor corespondenţe între cuvinte, propoziţii, 

fraze, numere, litere sau alte categorii de simboluri, distribuite pe două coloane.Elementele din prima 
coloană, numite premise, constituie enunţul itemului, iar cele din a doua coloană reprezintă răspunsurile. 
Se enunţă criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect.Tehnica perechilor măsoara abilitatea de a 



 

 

identifica relaţia existentă între două categorii: termeni-definiţii, reguli-exemple, simboluri-concepte, 
metode-exemplificări. 

 Cerinţe de proiectare: să includă un număr inegal de răspunsuri şi de premise, iar elevii să fie instruiţi 
că fiecare răspuns poate fi folosit o dată, de mai multe ori sau niciodată; lista răspunsurilor să fie dată într-
o ordine logică (alfabetică pentru cuvinte sau descrescătoare pentru numere) pentru a elimina furnizarea 
oricăror indicii care ar duce la ghicirea răspunsului corect; toate premisele şi răspunsurile unui item să fie 
plasate pe aceeaşi pagină.Avantaje: abordarea, într-un interval scurt de timp, a unui volum mare de rezultate 
ale învăţării;utilizarea eficientă a spaţiului pe foile de test; eficienţa de timp de notare; uşurinţa construcţiei 
itemilor.Dezavantaje: nu se pot aborda rezultate de învăţare complexe; în unele cazuri este dificilă 
construirea unor liste de premise/răspunsuri omogene. 
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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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 Strategia de evaluare iniţială este necesară la ȋnceputul unui program de instruire: ciclu de 

ȋnvăţământ, an şcolar.Ȋn raport de funcţia ȋndeplinită, de diagnoză şi de prognoză, se afirmă şi sub 
denumirea de strategie de evaluare predictivă. 

 Ȋn contextul procesului de ȋnvăţământ, abordarea din perspectiva paradigmei curriculumului, 
strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice ȋn orice activitate de instruire. Funcţia 
sa generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată ȋn sens pozitiv ȋn măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins ȋn ȋnvăţare de clasa de elevi, la ȋnceputul unei activităţi de instruie, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
ȋnvăţământ. Avem ȋn vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins ȋn ȋnvăţare de clasa de elevi, 
exprimat ȋn termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive de bază şi de competenţe dobândite ȋn 
timp la un nivel adecvat ȋn raport de disciplina şi trepta de ȋnvăţământ 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 ȋn cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi realizată pe 
termen scurt(lecţie), mediu(capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung(an şcolar, nivel de 
ȋnvăţământ). 

 La nivel conceptual strategia de evaluare iniţială poate fi definită ȋn raport cu fucţiile generale 
ȋndeplinite ȋn 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, ȋn mod obiectiv, 
la ȋnceputul oricărei activităţi de instruire, identificabile ȋn raport de sistemul de referinţă fixat pe termen 
lung, mediu sau scurt ȋn cadrul procesului de ȋnvăţământ. Avem ȋn vedere funcţia diagnostică şi funcţia 
prognostică.  

 Funcţia diagnostică vizează cunoaşterea măsurii ȋn care elevii stăpânesc cunoştinţele de bază, 
deprinderile, strategiile cognitive de bază şi posedă competenţele necesare angajarii lor cu şanse de reuşită 
ȋntr-un nou program, reuşită susţinută ȋn plan atitudinal(afectiv, motivaţional, caracterial superior). Implică 
evidenţierea calităţii procesului de ȋnvăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată perfecţionată pe o 
linie ascendentă sau remediată prin conceperea unei subsecvenţe de recuperare. 

 Funcţia prognostică, vizează acţiunile profesorului realizate ȋn raport de diagnoza stabilită, acţiuni 
bazate pe condiţiile probabile ale desfăşurării noului program, care permit anticiparea rezultatelor prin: 
obiectivele construite, demersul didactic propus la nivel de conţinuturi de bază ,metode de instruire, 
avansate ȋn raport de posibilităţile de ȋnvăţare ale elevilor, de ritmul şi de stilul de ȋnvăţare al acestora-
condiţii de ȋnvăţare, asigurate ȋn 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 pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe. Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu ȋn 
termini de performanţe certificate(note, calificative), ci pentru cunoaşterea potenţialului de ȋnvăţare al 
elevilor, a resurselor lor cognitive şi noncognitive necesare integrării ȋn activitatea care urmează. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
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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.  
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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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HOSSU DIANA 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

LICEUL GRECO-CATOLIC ,,IULIU MANIU,, , ORADEA 
 
 „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.  
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. 

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.  

 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. 

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. Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza faptul că ”ceea ce influențează cel mai 
mult învățarea sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și 
instruiți-l în consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare.  



 

 

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să 
se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, 
utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care 
asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la grupă 
(frontală, individuală și pe grupe).  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reușite au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR HOSTIUC IOANA-CARMEN 
 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială în cadrul procesului de 

învățământ. 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, predictivă (datorită 
funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire a 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 este absolut necesară și utilă la oricare clase, la început de ciclu de învăţământ sau 
în cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alţi profesori, pentru a se stabili dacă elevii 
sunt îndeajuns de pregătiți pentru a se crea premisele care vor fi favorabile pentru noul an de studiu. 
Evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, posibilitatea de a 
ști cât mai exact 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, se 
poate planifica demersul pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, 
a unor programe de recuperare sau programe de intervenție specializate.  

 Functiile 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; 

• funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului 
program,care permit anticiparea rezultatelor.  

 Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci are rol în 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 evaluării inițiale 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.Înseamnă 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 o reală reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor 
lacune bineînțeles, lacune care ar trebui să fie completate, ori o reprezentare a unor aspecte care au nevoie 
să fie corectate sau cel puțin îmbunătățite.Așadar, 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. 

 Pentru ca evaluarea inițială să aibă rezultatele scontate e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor,selecția riguroasă a conținuturilor,utilizarea acelor metode care 
să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale care asigură învățarea activă și formativă,îmbinarea 
eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă(frontal,individual,pe grupe) 



 

 

 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 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. 

 Un interval mai larg de timp pentru desfășurarea evaluării, cu aplicarea testelor și corectarea lor ar fi 
binevenit atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, cu popsibilitatea evitării aglomerării și atenuării 
stresului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN CADRUL TERAPIEI DE 
ORIENTARE SPAȚIALĂ ȘI MOBILITATE 

LA ELEVII CU DIZABILITATE VIZUALĂ 
 

PROF. PSIHOPEDAGOG HOSU CRISTINA EUNICIA 
DISCIPLINA: TERAPII CORECTIV- COMPENSATORII-  

ORIENTARE ȘI MOBILITATE (O&M) 
LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea este o parte integrantă a ciclului de învățare, construiește o imagine a progresului elevilor 

cu dizabilități vizuale de-a lungul timpului și informează despre următoarea etapă a învățării; de aceea ar 
trebui să fie potrivită cu vârsta și nivelul curriculumului. Luând în considerare profilul și progresul fiecărui 
elev cu dizabilitate vizuală, evaluarea oferă experiențe și feed-back semnificativ atât profesorilor cât și 
elevilor, părinților / tutorilor. 

Evaluarea abilităților eleviilor cu dizabilități vizuale trebuie să fie planificată și realizată în cadrul 
unei abordări transdisciplinare, incluzând informațiile primite de la toți membrii echipei de 
specialiști.Specialiștii în dizabilități vizuale trebuie să participe la procesul de evaluare și aceasta trebuie 
făcuă utilizând o varietate de tipuri de instrumente, atât formale cât și informale, pentru a evalua nivelul de 
dezvoltare, reușitele educaționale și accesul la curriculum general.(IDEA , 2004; Olmstead, 2005; 
Pugh&Erin, 1999 citat de BruceLuckner, Ferrell, 2018).  

Evaluarea în contextul dizabilității vizuale presupune clarificarea unor termeni de specialitate și de 
clasificare în funcție de gradul deficienței și de valoarea acuității vizuale. De asemenea, specialiștii care 
realizează evaluarea funcțională a copiilor cu dizabilități vizuale, indiferent dacă aceștia sunt slab văzători 
sau nevăzători, au nevoie de informații de bază legate de morfologia și funcția sistemului vizual. Utilizarea 
corectă a acestor noțiuni conduce la înțelegerea nivelului de dezvoltare funcțională a copilului, la selectarea 
corectă a tipurilor de servicii, alegerea instrumentelor de evaluare, interpretarea corectă a rezultatelor 
obținute în urma evaluării și la aplicarea corectă a planurilor de intervenție individualizate (după R.Cziker 
& A. Hathazi). 

Orientarea spațială este procesul de utilizare a informațiilor senzoriale pentru stabilirea și menținerea 
poziției unei persoane într-un mediu/spațiu înconjurător. Mobilitatea este procesul de deplasare în mediul 
înconjurător în mod sigur și eficient.  

Înaintea oricărei instruiri formale se realizează evaluarea inițială pentru a determina nivelul 
abilităților și a nevoilor, întrucât evaluarea formativă se realizează periodic pe tot parcursul 
programului/terapiei de orientare și mobilitate, pentru a determina nivelul progresului elevului și 
eficacitatea predării. 

Scopul evaluării (Bryson, 1993): 
• Să obțină informații despre elev, 
• Să identifice aspecte diferite ale dezvoltării, 
• Să ofere informații care pot fi folosite în procesele educaționale și de reabilitare, 
• Să identifice prioritățile în intervenție. 
Evaluarea deprinderilor de orientare și mobilitate se bazează pe abordarea progresivă vizând 

identificarea acelor deprinderi necesare pentru a asigura eficiența și independența în deplasare  
 (Joffee și Rikhye, 1991). Evaluarea funcțională a acestor deprinderi face referire la utilizarea unui 

inventar de itemi, dar și fișe de observații privind modalitatea utilizării deprinderilor în contextele cotidiene 
(Fazzi, 1998), sunt identificate deprinderile practice în mediul natural al copilului. De asemenea, sunt 
evaluate componentele de bază precum abilitățile senzoriale, dezvoltarea conceptuală, dezvoltarea motorie, 
conștientizarea mediului, deprinderile de orientare formale și deprinderile de mobilitate formale (Hill et al., 
1984). Va fi determinată modalitatea prin care copilul obține și utilizează informații referitoare la mediu, 
la factorii care motivează copilul pentru deplasare, la mișcările realizate în activitățile cotidiene. Va fi 
evaluată calitatea mișcărilor pe care le realizează, și anume postura, rezistența și ritmul, abilitatea de a 
începe și de a termina o acțiune motorie, de a parcurge un traseu, de a se întoarce, de a menține direcția, de 
a se menține în linie dreaptă în deplasare, de a evita obstacolele, persoanele și de a se deplasa în spații 



 

 

înguste ( Fazzi, 1998). Pe lângă aceste abilități ale copilului, vor fi evaluate și caracteristicile mediului 
precum: contextul social de mediu (persone care încurajează sau nu îndependența în deplasare), solicitările 
fizice ale mediului (dispunere, obstacole, pericole, spații deschise, aglomerație).  

Evaluarea în sine presupune, de obicei, o combinație de instrumente de evaluare: interviuri, 
observații, teste de evaluare pentru a stabili nivelul inițial de achiziții, abilități din sfera orientării și 
mobilității. 

Profesorul va personaliza evaluarea în funcție de vârsta elevilor, la nivelul abilităților și a resturilor 
de vedere rămase / utilizabile. Înainte de a se efectua evaluarea, se vor revizui informațiile medicale ale 
elevilor, precum și rezultatele la evaluarea funcțională a vederii.  

Abilitățile evaluate cu instrumentele de evaluare: 
 
• Părțile corpului, schema corpului 
• Planurile corpului, mișcările corpului 
• Lateralitatea 
• Direcționalitate 
• Concepte spațiale 
• Locomoția 
• Postura și mersul 
• Vederea slabă 
• Utilizarea sunetelor 
• Tehnicile de mobilitate (tehnica ghidului văzător, tehnici de protecție, tehnici de utilizare a 

bastonului alb) 
• Explorarea mediului înconjurător 
• Localizarea spaţiilor în interior 
• Repere și indicii 
• Deplasarea în linie dreaptă 
• Conştientizarea traficului şi a străzilor 
• Traversarea străzilor 
• Deplasarea pe un traseu/rută 
 
O evaluare eficientă și precisă va determina o intervenție bazată pe nevoile copilului. Terapia de 

orientare și mobilitate în cadrul școlii este o parte integrantă a curriculumului pentru elevii cu dizabilități 
vizuale. O&M este una din terapiile specifice și de recuperare a elevilor cu dizabilități vizuale. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA LIMBA ENGLEZA 
 

PROFESOR : HOTEA ILEANA 
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA SUGATAG 

  
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. 

 La toate clasele, toate cadrele didactice folosesc 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 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. 

 Un instrument eficient folosit ȋn evaluarea initială este testul scris. Elevului ȋi vor fi verificate 
cunoştintele gramaticale şi de ȋnţelegere a textului scris .De asemenea , elevii vor fi evaluati şi oral. La 
limba engleza, un rol foarte important ȋl are pronuntarea corecta a cunvintelor, rostirea accentelor şi vorbirea 
gramaticală. 

 Evaluarea initială nu ȋsi propune să ierarhizeze elevii, fapt pentru care se recurge la bareme de 
apreciere. 

 Reusita evaluării este cu atat mai mare cu cat reusim să ȋi determinam pe elevi să fie receptivi si să 
ȋnteleagă importanţa evaluarii, să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. 
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COORDONATELE EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. HRIMIUC CORINA LILIANA 
COLEGIUL TEHNIC “PETRU MUȘAT” SUCEAVA 

 
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 contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, evaluare 
iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 

Evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii”14. În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de 
prognoză –, se afirmă şi sub denumirea prescurtată de evaluare predictivă. 

Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a 
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare). 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare/ apreciere. Evaluarea inițială “este 
indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile 
unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

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. 

 Coordonatele evaluării fac referire la: 
 obiectul evaluării (evaluarea iniţială este interesată de acele cunoştinţe şi capacităţi care 

reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe cognitive şi atitudinale, 
capacităţi, interese, motivaţii, necesare integrării în activitatea următoare); 

 funcțiile evaluării; 
Evaluarea iniţială are două funcții: funcția diagnostică și funcţia prognostică. 
Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii (elevii) stăpânesc cunoştinţele, 

deprinderile, strategiile cognitive de bază şi posedă competențele necesare angajării lor cu şanse de reuşită 
într-un nou program”. 

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 (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”; 

 modalități de realizare. 
Evaluarea iniţială se poate realiza prin metode și cu instrumente diverse cum ar fi: harta conceptuală, 

investigaţia, chestionarul, testele etc. 
 

14 Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117 



 

 

Avantajele și dezavantajele evaluării inițiale 
a. Avantaje: 
 evaluarea iniţială 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 de a formula cerințele următoare; 

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

b. Dezanvantaje: 
 evaluarea iniţială nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une 

ierarhii; 
 evaluarea inițială 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. 
Concluzii: 
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. 

 
Bibliografie: 
Laslo Livia, Metode și instrumente de evaluar http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/forummentorat 
http://www.tribunainvatamantului.ro/strategia-de-evaluare-initiala 
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR HRIMIUC LAURA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAŞI 

 
În reforma educaţională actuală,în care accentul cade pe copil, pe nevoile şi capacităţile lui, iar 

sistemul de învăţământ doreşte să răspundă acestora, importanţa activităţii de evaluare devine din ce în ce 
mai importantă. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copil în timpul actului 
educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspecte formative ale muncii educatoarei, concretizată 
în 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. 

Evaluarea iniţială se poate efectua 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. 

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 educatorului 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 ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire al 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 adaptarea unor 
măsuri de sprijinire şi recuperare a unora dintre preşcolari. 

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. 

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 grădiniţă. Acestea oferă o interacţionare 
directă dintre educatoare şi copil. Sunt flexibile şi pot alterna întrebările în funcţie de calitatea răspunsurilor. 



 

 

Printre metodele şi procedeele interactive de evaluare se numără: turul galeriei, scaunul autorului, 
piramida, ghicitorile, ciorchinele, Diagrama Venn, examinarea povestirii, cubul, turnirul întrebărilor, R.A.I 
etc. Aceste metode sunt recomandate ca o abordare modernă a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a 
înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile alternative şi adaptarea la cerinţele şi 
mijloacele moderne de lucru. 

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. 

 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR HRUBAN SANDA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU”CLUJ-NAPOCA 

 
“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 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 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 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

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

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



 

 

urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția 
majoră numai atunci când,atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru 
că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA PREDICTIVĂ 
 

PROF. HUMĂ ELENA 
LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PIATRA NEAMŢ 

 
Împreună cu predarea şi învăţarea, evaluarea este o parte esenţială a procesului de învăţământ, având 

ca scop reglarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ pe care îl desfăşurăm. Evaluarea ar trebui 
să ne arate în ce măsură se formează competenţele generale şi specifice propuse de către programele școlare.  

Cu toţii utilizăm toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică, în general, la începutul unui an 
şcolar sau a unui ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi una prognostică. 

Considerăm că la clasa a VI-a, testele de evaluare inițială nu pot viza cunoștințe propriu-zise din 
cadrul disciplinei, ci competențe specifice domeniului reprezentat de disciplina pe care o predăm, dobândite 
de elevi în mod informal sau non-formal, fapt care reprezintă o sarcină mai dificilă pentru activitatea de 
evaluare. Vă propunem, în continuare, un test de evaluare iniţială pentru clasa a VI-a. 

 
Numele si prenumele elevului:________________________________ Disciplina: Fizică 
Data susţinerii testului:_______________________ Clasa a VI-a 
 
 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
Anul școlar: _____________ 
 
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 40 minute. 
 
PARTEA I (45 de puncte) 
 
(20p) 1. Completează spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte:  
a) 1h 12 min =…………… min =…………… s 
b) 9 km = ............ m 
c) 3 t = ............. kg 
d) 500 ml = ........... l 
 
(15p) 2. Citește cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Pentru fiecare afirmaţie, încercuieşte A dacă 

apreciezi că este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă:  
a) A F Cauciucul permite trecerea curentului electric. 
b) A F Magneţii nu atrag fierul.  
c) A F Porţelanul nu permite trecerea curentului electric.  
 
(10p)3. Completează spaţiile libere din interiorul săgeţilor cu denumirea transformării de stare de 

agregare corespunzătoare, aleasă din următoarea listă: vaporizare, condensare, topire, solidificare. 

  
 

  



 

 

PARTEA a II-a (45 de puncte) 
 
1. Într-un interval de timp dintr-o zi s-au înregistrat următoarele temperaturi: 

Timpul (h) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Temperatura 
înregistrată 50C 100C 120C 150C 110C 90C 40C 00C -10C 

 
(5p) a) Scrie în ordine crescătoare valorile temperaturilor înregistrate în intervalul de timp în care 

s-au făcut măsurătorile.  
(10p) b) Calculează intervalul de timp dintre momentele în care este cel mai cald afară, respectiv 

momentul în care se înregistrează cea mai scăzută temperatură. 
 
(30p) 2. Sistemul solar este alcătuit din Soare şi ansamblul de corpuri cereşti legate de acesta 

printr-o forţă. 
a) Câte planete are Sistemul solar? 
b) Cum se numeşte forţa care le ţine legate de Soare? 
c) Câţi sateliţi naturali are Pământul şi cum se numesc? 
d) Ce este mişcarea de revoluţie a Pământului şi în cât timp se 

petrece? 
e) Ce este mişcarea de rotaţie a Pământului şi care este timpul 

necesar?  
 
BAREM DE EVALUARE SI 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 (45 de puncte) 

Nr. item Soluţie, rezolvare Punctaj 
parţial Punctaj 

1. 

a) 72 min = 4320 s 
b) 9000 m  
c) 3000 Kg 
d) 0,5 l 

5p 
5p 
5p 
5p 

20p 

2. 
a) F  
b) F 
c) A  

5p 
5p 
5p 

15p 

3. Topire 
Vaporizare 

5p 
5p 10p 

Total pentru partea I  45 puncte 
 

  



 

 

PARTEA a II-a (45 de puncte) 

Nr. item Soluţie, rezolvare Punctaj 
parţial Punctaj 

1. a) -10C; 00C; 40C; 50C; 90C; 100C; 110C; 120C; 150C 
b) 18h – 15h = 5 h 

10p 
10p 20p 

2. 

a) 8 planete 
b) forţă de atracţie gravitaţională 
c) doar unul, Luna 
d) mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui 
se numeşte mişcare de revoluţie şi se desfăşoară într-
un an calendaristic 
e) mişcarea Pământului în jurul axei proprii se 
numeşte mişcare de rotaţie şi durează o zi, adică 24 de 
ore. 

5p 
5p 
5p 
 
5p 
 
 
5p 
 

25p 

Total pentru partea II  45 puncte 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. HUMĂ IOAN 
LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PIATRA NEAMŢ 

 
Scopul evaluării inițiale este atins atunci cât reușim să-i facem pe elevi să înțeleagă importanța acestei 

activităţi, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. Considerând-o ca o evaluare 
care nu implică emoții, mai ales că rezultatele nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra asupra 
rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele pot reflecta obiectiv dacă elevii au cunoştinţele necesare 
pentru atingerea competenţelor ce urmează a fi formate. 

Evaluarea inițială nu își propune aprecierea performanțelor elevilor sau ierarhizarea lor. 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 obţinute în urma evaluării 
inițiale se planifică demersul instructiv - educativ. 

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 acelor metode și procedee didactice care să le antreneze cel mai bine capacităţile 

intelectuale. 
Va propunem, în continuare, un test iniţial pentru clasa a IX-a, filiera tehnologică, profil servicii: 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
Clasa a IX- a (3ore/săptămână) 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. 
• Timp efectiv de lucru: 50 minute  
 SUBIECTUL I  Pe foaia de test se trece doar litera corespunzatoare raspunsului corect (30 de puncte) 

(5p) 1 Rezultatul calculului 3
32

4
52

2

⋅





 −

 este: 
 A.15 B.8 C.6 D.3

4
 

(5p) 2. Soluţia reală a ecuaţiei 152 =+x  este : 
 A.1 B.-2 C.3 D.2 
(5p) 3. Diferenţa dintre 4% din 32 şi 32% din 4 este :  
 A.24 B.16 C. 28 D. 0  
(5p) 4. Aria unui triunghi cu baza de 4 cm şi înălţimea de 5 cm este egală cu: 
 A.20cm2 B.10cm2 C.5cm2 D.4 cm2 
(5p) 5. Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura de 5 cm este de: 
 A. 5√3cm B. 5√3

2
 cm C. 5√3

3
 cm D.5√3

6
 cm 

(5p 6.Valoarea lui m ∈ ℝ, pentru care punctul A(m,6) aparţine graficului funcţiei RRf →: , 
32)( += xxf  este: 

 A.1 B. 2
3
 C. - 9

2
 D. 3

2
  

 
 
SUBIECTUL II Pe foaia de test scrieti rezolvarile complete. ( 60 de puncte) 

1.Fie expresia 3
2:

2
2

4
64

2
3)( 2

+








+
−

−
−

+
−

=
x

x
x

x
x

x
xxE

. 
(10p) a)Aflati Rx∈  pentru care expresia dată este definită. 
(10p) b)Aduceţi expresia la forma cea mai simplă. 

(10p) c)Determinaţi Zx∈  astfel incât ZxE ∈)(  unde 2
3)(
−

=
x

xE
. 



 

 

2. Fie funcţia f : R→R , f(x)=3x-6. 
(10p) a)Reprezentaţi grafic funcţia. 
(10p) b)Determinaţi coordonatele punctelor A şi B ce reprezintă intersecţiile Gf cu axele OX , 

respectiv OY. 
(10p) c)Determinaţi aria şi perimetrul triunghiului ABC , unde C(-3;0); 
  
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
Subiectul I…………………………………………………………………….. 30 puncte 
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns corect se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.  
Nu se acordă punctaje intermediare. 

Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Rezultat C) 6 B) x= -2 D) 0 B) 10cm2 C) 5√3

3
 cm D) 3

2
 

Punctaj (5p)  (5p)  (5p)  (5p)  (5p)  (5p)  
 
Subiectul II ………………………………………............................................60 puncte 
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim 

corespunzător. 
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în 

limitele punctajului indicat în barem. 
 a) C.E. : 𝑥𝑥 − 2 ≠ 𝑜𝑜; 𝑥𝑥 + 2 ≠ 0 

∃𝐸𝐸(𝑥𝑥) ⇔ 𝑥𝑥𝑥𝑥ℝ ∖ {−2 , 2}. 
4p 
6p 

 b) 
𝐸𝐸(𝑥𝑥) =

𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 4
(𝑥𝑥 − 2)(𝑥𝑥 + 2) ∙

3
𝑥𝑥 + 2

 

𝐸𝐸(𝑥𝑥) =
3

𝑥𝑥 − 2
 

6p 
 
4p 

 c) 𝐸𝐸(𝑥𝑥) ∈ ℤ ⇔ (𝑥𝑥 − 2) ∕ 3 ⇔ (𝑥𝑥 − 2)𝑥𝑥𝐷𝐷3 
𝐷𝐷3 = {−3,−1 1, 3} ⇔ 𝑥𝑥𝑥𝑥{−1,1.3,5} 

6p 
4p 

a) Reprezentarea corectă graficului funcţiei f în sistemul xOy 10p 

 b) 𝐺𝐺𝑓𝑓 ⋂𝑜𝑜𝑥𝑥 = {𝐴𝐴} ⇔ 𝐴𝐴(2.0)… 
𝐺𝐺𝑓𝑓 ⋂𝑜𝑜𝑜𝑜 = {𝐵𝐵} ⇔ 𝐵𝐵(0.−6). 

5p 
5p 

 c) A⊿ABC = CB∙OB
2

=15AB2 = OA2 + OB2 = 40 ⟺ AB = 2√10 
𝐵𝐵𝐵𝐵2 = 𝑂𝑂𝐵𝐵2 + 𝑂𝑂𝐵𝐵2 = 45 ⟺ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 3√5𝑃𝑃⊿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5 + 2√10 + 3√5 
𝐵𝐵𝐵𝐵2 = 𝑂𝑂𝐵𝐵2 + 𝑂𝑂𝐵𝐵2 = 45 ⟺ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 3√5 
𝑃𝑃⊿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5 + 2√10 + 3√5 

5p 
 
2p 
2p 
1p 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 



 

 

EVALUAREA INITIALA 
 

PROFESOR ȘTIINȚE SOCIO UMANE HUREZAN RALUCA 
LICEUL TEORETIC ”EMIL RACOVIȚĂ” BAIA MARE, MARAMUREȘ 

 
Evaluarea constituie dintotdeauna una din problemele cheie în învățământul preuniversitar. Evaluarea 

pornește de la o simplă verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notate de profesor, până la teste 
elaborate de către forurile de specialitate. Dacă ar fi să definim evaluarea putem face referire la câteva 
definiții semnificative: 

-”are sensul de atribuire a unei note sau a unui calificativ unei prestații a elevului” (Y.Abernot) 
-”înseamnă a verifica, a judeca, a estima, a situa, a reprezenta, a determina, a da un verdict etc” (Hadji) 
Caracteristica esențială a activității evaluative o reprezintă astăzi abordarea acesteia atât în termeni 

de procese, cât și de proceduri privind măsurarea rezultatelor învățării. Activitatea presupunând 
desfășurare, procesualitate, reglare, autoreglare etc. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o 
funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. 

Una din formele de evaluare este evaluarea inițială, alături de evaluarea formatoare și evaluarea 
sumativă. 

Evaluarea inițială este realizată la începutul unui program de instruire și vizează în principal: 
identificarea condițiilor în care elevii pot să se pregătească și să integreze optimal în activitatea de învățare, 
în programul de instruire care urmează. Are funcții diagnostice și prognostice, de pregătire a noului program 
de instruire. Raportându-ne strict la specificul disciplinelor socio umane, acestea fiind discipline de un an 
în liceu, evaluarea inițială are un caracter specific: cunoștințele sunt de natură generală, elevii fiind nevoiți 
să facă transferul de informații interdisciplinar (unii reușind, alții blocându-se în sintagma ”nu am făcut 
materia asta până acum”). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât de bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi sa fie 
receptivi și să înțeleagă importanta evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse 

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 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. 

 
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. 
Eugen Stoica (coord.), Marius Avram, Sorin Spineanu Dabrotă, Angella Teșileanu Ghid de evaluare, 

Disciplinele socio-umane 
  



 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE LA PREŞCOLARI 
 

PROF.PREȘC. HUSZTI DELIA 
LTA ALEXIU BERINDE – SEINI, MARAMUREȘ 

 
 Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 

trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

 Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

 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. 

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. 

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. 

 Exemple de activități de evaluare: 
 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, ciorchinele, posterul, 
blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica 
florii de nufăr,tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I.( Răspunde. Aruncă. 
Interoghează.), jurnalul grupei. 

 Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

 Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început și 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; 
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, DPH, 2009 
 



 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI EDUCAȚIE 
PLASTICĂ 

 
IACOB ANCUȚA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA 

 
Evaluarea poate fi interpretată şi ca o activitate de comunicare, ea transmiţând elevului şi familiei 

informaţii despre evoluţia școlarului, despre munca şi conduita sa. Ea devine, după Michel Barlow, “un 
demers de observare şi interpretare a efectelor învăţării, care urmăreşte să ghideze deciziile necesare unei 
bune funcţionări a şcolii. Şcoala are ca funcţie esenţială să susţină, să continue educaţia pe care copilul o 
primeşte în familie, punând la dispoziţia sa resursele necesare unei dezvoltări generale”. 

Un element important în teoria şi practica evaluării îl constituie metodele de evaluare, considerate de 
Liţoiu N. căi prin care „profesorul oferă posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, 
de formare a diferitelor capacităţi, testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului 
urmărit”. 

O modalitate de evaluare e reprezentată de probele scrise. Ele nu stabilesc un contact direct 
examinator – examinat şi concretizează achiziţiile elevilor într-o gamă variată de suporturi scrise: probe 
curente, probe de evaluare periodică, teze semestriale, teste standardizate, referate, eseuri. 

Exemplu de probă scrisă utilizată la Educație plastică pentru evaluarea cunoștințelor specifice 
disciplinei la clasa a VIII-a: 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. 
Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 
 
 PARTEA I (40 de puncte) 
 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:      10 puncte 
Perechea galben-violet reprezintă un puternic contrast:: 
a. închis-deschis b. cald-rece c. rece-cald 
2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:   10 puncte 
Clarobscur înseamnă contrast între lumină şi umbră.        
În compunerea unei picturi, imaginile din natură, formele şi culorile nu pot fi transformate.  
Asimetria este lipsa simetriei.           
Negrul simbolizează iubirea, focul, puterea, lupta.         
Progresia înseamnă dezvoltarea treptată, ca dimensiune, a unei forme.       
3. Designul reprezintă: 
a. combinaţie de linii frânte, contorsionate şi circulare. 
b. mod în care se prezintă un lucru din punct de vedere estetic. 
c. reluarea unui element pe o anumită direcţie, la distanţe egale şi în poziţii identice  10 puncte  
4. Indică pentru fiecare cuvânt din prima coloană definiţia corespunzătoare din a doua coloană: 10 

puncte 
reflex     îmbinare cât mai fidelă a lumii reale 
capodoperă    rază reflectantă, strălucire, oglindire 
naturalism    aplicarea motivului decorativ prin găurire a suprafeţei 
perforare    operă artistică de valoare excepţională 
tentă     calitatea unei culori 
 
PARTEA a II -a (50 de puncte) 
Enumeraţi 5 artişti plastici cunoscuţi. 
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METODE ALTERNATIVE FOLOSITE LA EVALUAREA INITIALA 
 

PROF. IACOB EMILIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.32 BRAŞOV 

 
 
”Evaluarea performanţelor şcolare este tot mai mult înţeleasă nu ca o acţiune de control…ci ca un 

proces ce se interpune organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o funcţie esenţial 
formativă, concretizată în a informa şi a ajuta în luarea unor decizii cu scop de ameliorare a activităţii în 
ansamblu.” (Ion T. Radu) 

Evaluarea iniţială se efectuează la inceputul unui program de instruire. Ea stabileşte nivelul de 
pregătire al copiilor, iar obiectivele ei privesc cunoaşterea capacităţilor generale de învăţarea ale acestora. 

Metodele alternative de evaluare vizează formarea atitudinilor, capacităţilor-competenţelor 
atitudinale şi motivaţionale, de relaţionare. In învăţământul preşcolar cele mai folosite metode alternative 
folosite în cadrul evaluării iniţiale sunt: 

• Observarea sistematică a comportamentului preşcolarilor 
Datele colectate cu ajutorul acestei metode sunt consemnate cu ajutorul : 
- fisei de evaluare 
 

Data  Constatări Măsuri/ Indrumări 
   

• scalei de clasificare 
Exemplu: In ce măsură participă la discuţii? 
 

 Niciodată  Rar  Ocazional  Frecvent  Intotdeauna  
      
      

 
• listei de control (verificare) 
Exemplu: Atitudinea faţă de sarcina de lucru 

  DA NU 
1. A urmat instrucţiunile?   
2. A cerut ajutor?   
3. A cooperat?   
4. A făcut curat la locul de muncă?   
5.    
6.    

• Portofoliul reprezintă cartea de vizită a copilului, El urmăreşte progresul acestuia şi include 
rezultatele relevante obţinute prin intermediul celorlalte metode de evaluare. In evaluare i se cere copilului 
să se autoevalueze. 

• Lucrarea colectivă presupune coordonarea eforturilor prin schimbul reciproc de mesaje şi 
evaluează relaţiile de cooperare dintre copii(declanşarea şi menţinerea lor). Din păcate cooperarea poate 
genera pasivitate, conformism, tendinţa de dominare şi superficialitate în asimilarea cunoştinţelor. 

• Evaluarea cu ajutorul computerului constituie un mijloc modern şi util în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la computer 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 la copii o gândire 
integratoare. Jucându-se la calculator jocuri atractive, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi 
şi variate cunoştinţele acumulate anterior. 



 

 

Metodele de evaluare, fie ele tradiţionale sau moderne au puncte tari şi puncte slabe. Important este 
ca educatorul să cunoască aceste metode şi să încerce să aplice în fiecare moment didactic acel demers 
evaluativ care se pretează mai bine la situaţia didactică existentă în vederea asigurării unui progres rapid al 
fiecărui copil în funcţie de disponibilităţile proprii. 

Datele obţinute în urma evaluării iniţiale ajută la conturarea activităţii viitoare în trei planuri: modul 
adecvat de predare- învăţare a noului conţinut; aprecierea oportunităţii organizării unui program de 
recuperare cu întreaga grupă; adoptarea de măsuri de sprijinire şi recuperare pentru unii preşcolari. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE IANCHIȘ ADELA IOANA 

- NIVEL PREȘCOLAR – 
. 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă, 

o strategie de măsurare - apreciere - decizie, realizată la începutul unei secvenţe a procesului de învăţământ, 
care ajută la stabilirea nivelului de pregătire a preşcolarilor și constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 
activităţilor următoare, datorită faptului că oferă educatoarei posibilitatea cunoașterii potenţialului fiecărui 
copil. Această strategie se realizează pentru determinarea abilităților, cunoştinţelor şi capacităţilor copiilor, 
ca bază a asimilării noilor conţinuturi şi formării noilor competenţe, pentru detectarea potenţialului de 
instruire, potenţialului de dezvoltare şi a celui de educare precum și pentru stabilirea unui așa-zis punct ,,de 
plecare", ce ar servi drept reper în evaluarea progresului şcolar.  

 Trebuie avut încă de la început în vedere, faptul că jocul este activitatea fundamentală a copiilor de 
vârstă preșcolară, de aceea activităţile prezentate şi desfăşurate în cadrul evaluării inițiale, se recomandă a 
fi 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, educatoarea va ține cont și va respecta particularitățile de vâstă 
şi individuale ale copiilor, motiv pentru care raportarea se va face la fiecare copil în parte şi nu raportarea 
lui la colectiv. 

 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care educatoarea poate afla la ce nivel se situează 
preșcolarii în momentul în care intră într-o nouă etapă. Există trei tipuri tradiționale de evaluare: prin probe 
orale, probe practice şi probe scrise. 

 Perioada de evaluare iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece pot afla la ce nivel sunt 
copiii şi identifica unde există anumite lacune. La începutul anului școlar, la grupa de copii pe care o 
conduc, evaluarea inițială s-a întins pe parcursul a două săptămâni, în care, pentru a nu abuza de fişele de 
lucru, am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită preşcolarilor să se manifeste liber și creativ, 
astfel a fost mai uşor de constatat și identificat, cunoştinţele dobândite până la momentul respectiv şi 
capacitatea de aplicare a acestora în practică. Probele aplicate au fost atât orale cât și scrise și practice, atât 
în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale.  

 Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă și concludentă, în vederea obținerii unor informații reale 
referitoare la nivelul de dezvoltare psiho-fizică, cunoștințe și deprinderi, am observat copiii sistematic, în 
diferite momente ale programului zilnic, dialogând atât cu ei cât și cu părinții acestora. Informațiile astfel 
obținute le-am consemnat în „Caietul de observații curente asupra comportamentului copiilor” și în „Fișa 
de apreciere a progresului individual al copilului înainte de intrarea în învățământul primar”. De asemenea, 
aceste informații au stat la baza întocmirii „Caracterizării grupei” și mai apoi a planificării anuale.  

 În concluzie, evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcții: cea de măsurare, care ne arată ce 
anume a învățat copilul, cea de predicție, care ne ajuța să stabilim dacă nivelul de dezvoltare al copilului 
este suficient pentru stadiul următor și cea de diagnoză, prin care identificăm acele aspecte care perturbă 
dezvoltarea armonioasă a copilului, iar progresul copilului trebuie monitorizat cu foarte mare atenție, 
înregistrat și comunicat periodic părinților. Pe lângă funcţiile de măsurare, de predicție şi de diagnosticare, 
un rol important al evaluării iniţiale este și stabilirea demersului didactic din perioada următoare. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: IANCU CRINA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN BOB”, CLUJ-NAPOCA 

 
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 noi, dascălii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 
şi învăţare. Ea are ca scop atât identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, cât 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 scolare. 

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 indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline, introducerii noilor informații.  

 Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare cât mai clară a potenţialului de 
învăţare al elevilor, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătăţire . Pe baza informaţiilor obținute prin evaluarea iniţială se planifică demersul 
pedagogic imediat următor şi eventual anumite 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.  

Ȋn conceperea testelor de evaluare se indică parcurgerea următoarelor 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 ințială se realizează prin examinări orale, probe scrise sau practice. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în evaluarea inițială la ciclul primar: 
-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: - ciorchinele,  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
 Cu toate că paleta de metode și tehnici de evaluare este atât de bogată, cea mai frecvent folosită 

metodă în evaluarea inițială este cea scrisă, deoarece oferă cele mai multe informații într-un interval de 
timp redus și se raporteză la aceleași criterii de evaluare. 



 

 

Evaluarea inițială îndeplinește atât funcția de diagnosticare (evidențiază dacă elevii stăpânesc 
cunoștințele, au abilitățile necesare parcurgerii noului program), cât și o funcție predictivă, pentru că oferă 
informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea rezolva sarcinile de învațare al noului program. 
Această diagnoză și predicție oferă informații atât dascălilor, cât și elevilor. Având în cea mai mare măsură 
rol de diagnoză, calificativele inregistrate la evaluarea inițială nu se trec în catalog, motiv pentru care elevii 
sunt mai relaxați și se concentrează asupra sarcinilor fără presiunea ierarhizării. Calificativul obținut la 
evaluarea inițială poate fi premisa creșterii motivației și a determinării de a acoperi lacunele, de a forma 
abilități de învățare, dar și o validare a bagajului de cunoștințe și abilități dobândit până în acest moment.  

 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII LA PRESCOLARI 
 

PROF. IANCULOVICI SAVDIA 
GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA JUD.MEHEDINTI 

 
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, e 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. 

 
 
 



 

 

PORTOFOLIUL - METODĂ DE EVALUARE UTILIZATĂ ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROF. POTOCEANU TAMARA/ PROF. IANOȘIGA IONELA 

GRĂDINIȚA P.P. ”PALATUL FERMECAT” REȘIȚA 
 
Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate şi care sunt mai 

frecvent utilizate în învăţământul românesc sunt: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 
copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 
3-2-1, investigaţia, interviul e.t.c. Multe dintre aceste metode alternative de evaluare sunt aplicabile şi în 
învăţământul preşcolar. 

 În activitatea desfăşurată cu preşcolarii am căutat de fiecare dată să utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convinsă fiind că numai apelând la o varietate de metode de evaluare îmi pot forma o imagine 
cât mai corectă asupra progreselor atinse de fiecare copil şi numai astfel pot folosi rezultatele evaluării într-
un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic. 

 PORTOFOLIUL numit în multe materiale de specialitate “cartea de vizită” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei, şi nu numai, să urmărească progresul copilului în plan 
cognitiv, atitudinal şi comportamental pe parcursul unui interval de timp mai îndelungat ( un semestru, un 
an şcolar, sau chiar pe parcursul perioadei preşcolare). 

Structurat sub forma unei mape deschise în care în permanenţă se mai poate adăuga ceva, portofoliul 
este un element flexibil de evaluare care permite fiecărui copil să lucreze în ritmul său propriu, să-şi pună 
în valoare toate calităţile cu care este înzestrat. Scopul principal al portofoliului nu vizeză numai evaluarea, 
ci mai ales urmăreşte stimularea învăţării, notă dată de implicarea directă a copiilor în alcătuirea 
portofoliilor. 

 În activităţile desfăşurate cu preşcolarii utilizez frecvent portofoliul. Ilustrative sunt portofoliile 
alcătuite pentru activităţile artistico-plastice. Cu prilejul evaluării acestor portofolii copiii sunt puşi în 
situaţia de a se autoevalua, manifestă dorinţa de a completa anumite materiale, sesizează cu uşurinţă 
progresele făcute, au posibilitatea de a-şi prezenta lucrările care compun portofoliul. Urmărind atent copilul 
eu am prilejul de a observa atitudinea copilului faţă de propria muncă, mă folosesc de ocazie pentru a-i 
lăuda reuşitele şi încerc să-i atrag atenţia asupra unor lucruri care necesită îmbunătăţiri. Sprijinindu-mă pe 
elementele pozitive, cultiv copiilor sentimentul de încredere în forţele proprii, determinându-i astfel să se 
mobilizeze în vederea realizării unor lucrări mai reuşite. 

 Un exemplu elocvent pentru un portofoliu de grup este cel destinat activităţilor ecologice. Împreună 
cu „ecoprichindeii” de la grupa pe care o conduc ne-am propus alcătuirea portofoliului „Micii ecologiști în 
acţiune”. În acest portofoliu de grup se găsesc lucrări reprezentative pentru activităţile ecologice desfăşurate 
pe parcursul derulării proiectului educațional „Micii ecologiști”. Poze din timpul activităţilor ecologice, 
îndemnuri ecologice, imnul eco, desene, picture şi aplicaţii cu temă ecologică, diplome obţinute la finele 
unor concursuri, imagini din timpul unor serbări cu temă eco, file de ierbar - sunt elementele care compun 
acest remember al activităţilor ecologice. Acest portofoliul de grup oferă copiilor prilejul de a-şi exprima 
opiniile faţă de situaţii ce impun decizii cu caracter ecologic, un imbold pentru activităţile viitoare şi 
posibilitatea de evaluare a activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării proiectului.  

 Portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi ilustrativ pentru 
crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. Cu prichindeii grupei mari lucrăm la 
alcătuirea portofoliului grupei. Prezentat sub forma unei mape , portofoliul grupei cuprinde lucrări 
reprezentative şi reuşite, poze din timpul unor activităţi mai deosebite, cât şi din timpul unor activităţi 
extracurriculare ( excursii, concursuri, activităţi socio-umanitare), de asemenea cuprinde mostre de lucrări 
care au necesitat cooperarea între doi sau mai mulţi copii din grupă, diferite observaţii făcute de către copii 
privind modul în care au interacţionat în timpul unor activităţi desfăşurate pe grupe sau în perechi. 
  



 

 

Portofoliul este o metodă de evaluare la care apelez în activitatea cu preşcolarii deoarece: 
• oferă o privire de ansamblu asupra copilului şi a activităţii desfăşurate de acesta în grădiniţă; 
• are un grad sporit de adaptabilitate la specificul diferitelor categorii de activitate, a condiţiilor 

existente în grupă, a particularităţilor copilului preşcolar; 
• cuprinde în actul evaluării unele lucrări realizate de copii care în mod obişnuit nu ar fi avute în 

vedere; 
• încurajează copiii în exprimarea personală,îi determină să se angajeze în activitate mai activ ,îi 

motivează pentru realizarea unor lucrări care să- i reprezinte; 
• implică direct copiii în actul evaluator determinându-i să fie mai interesaţi de rezultatele evaluării; 
• dezvoltă capacitatea copiilor de autoevaluare; 
• poate fi utilizat cu succes în activitatea cu părinţii. 
Aranjate în ordine cronologică, materialele din componenţa portofoliului de grup evidenţiază 

progresele copiilor, punctele tari ale activităţilor desfăşurate şi analiza lor este un prilej pentru stabilirea 
unor obiective noi de învăţare şi deprinderi sociale pe care şi le propun copiii grupei.  

 
Bibliografie: 
 Oprea, Crenguţa, Lăcrămioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Editura 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: IENCIU LUMINIŢA CORNELIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA, JUDEŢUL ARAD 

 
Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 

evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…” Genevieve Meyer 
Având un rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, evaluarea este permanentă în orice 

domeniu de activitate umană. Învăţământul este un domeniu central şi de maximă importanţă socială, arie 
în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat. 

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 este un proces didactic 
complex, integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv educativă. Ea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente care cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, 
proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării 
programului. Etimologic, „a evalua” înseamnă a formula o judecată de valoare, în funcţie de anumite criterii 
stabilite, cu privire la un lucru şi priorităţile acestuia. A emite o judecată de valoare presupune a te raporta 
la valori, ceea ce înseamnă, că evaluarea este raportată spre valori. Ea vizează situaţiile instituţiilor precum 
şi a ,, actorilor educaţiei ” implicaţi în proiectarea şi realizarea procesului de învăţământ care reflectă 
calitatea sistemului sau a unei părţi a sistemului educaţional. 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. 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. 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. 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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METODE DE EVALUARE LA CLASA A III-A 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: IENEI-DAVID LAURA 
ŞCOALA GIMNAZIALÃ ,,OLTEA DOAMNA’’,ORADEA 

 
 Şcoala este locul unde sunt suverane inteligenţa şi creativitatea, izvorul de unde se vor revarsa cultura 

şi valorile umaniste. In şcoala ,spirala educaţiei , compusă din : predare – învaţare –evaluare , acorda o 
importanţă deosebită evaluarii , deoarece efectele acţiunilor evaluative sunt percepute atât in interiorul 
sistemului educaţional ,cât şi în afara lui , respectiv în plan cultural , social ,politic. Evaluarea este un proces 
indispensabil activitaţii didactice pentru ca ea furnizeaza informaţii privind randamentul acţiunilor de 
instruire utile, reglarii si ameliorarii activitaţii instructiv- educative . In ultimii ani s-a vorbit mult despre 
evaluarea eficienţei învaţamantului şi despre asigurarea eficienţei invăţării . 

 Diversitatea situaţilor didactice si multitudinea obiectivelor evaluarii impune conceperea si aplicarea 
unor strategii diferite de evaluare. Se pot identifica , din perspectiva temporala , urmatoarele strategii de 
evaluare: evaluare initiala, evaluare formativa ( continua) , evaluare sumativa (cumulativa) .Este important 
imbinarea strategiilor de evaluare, realizarea unei complementaritaţi în utilizarea lor, avand în vedere faptul 
că fiecare prezinta avantaje, dar si dezavantaje . 

 Interdisciplinaritatea reprezinta o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării care ofera o 
imagine unitara asupra fenomenelor si proceselor studiate în cadrul disciplinelor de învaţamant facilitând 
aplicarea cunoştinţelor şcolare în diferite situaţii de viaţa , valorizând din punct de vedere educativ întreaga 
lume înconjuratoare a copilului.  

În reforma educaţională întreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa evaluării devine 
din ce în ce mai accentuată. Acţiunea didactică fiind premeditată şi vizând atingerea unor scopuri, adică 
dacă ceea ce trebuia făcut, a fost făcut. Managementul procesului de învăţământ valorifică toate strategiile 
de evaluare cunoscute: evaluarea iniţială, sumativă şi formativă. 

Evaluarea este una din componentele de bază ale actului didactic. De modul în care se realizează 
depinde succesul şcolar al elevilor, care îi ajută să se cunoască mai bine, îi determină să muncească mai 
mult. 

Evaluarea este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele directe ale 
relaţiei profesor-elev, cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional . 

Întotdeauna înainte de a preda o lecţie este bine să ne gândim la modalităţile de evaluare. Învăţătorii 
vor să să se asigure că elevii au învăţat materialul predat, dar şi dacă elevii învaţă să gândească şi să înveţe. 

 
Bibliografie: 
1. Cucoş Constantin , Pedagogie , Editura Polirom , Iasi , 2002 
2. Marcu V., Filimon L., Psihiopedagogie pentru formarea profesorilor, Editura Universităţii din 

Oradea , 2003. 



 

 

IMPORTANȚA REALIZĂRII EVALUĂRII INIȚIALE DE CĂTRE ECHIPA 
MULTIDISCIPLINARĂ 

ÎN ȘCOLILE PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE AUZ 
 

AUTOR: PROFESOR PSIHOPEDAGOG IFTENE IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR. 1, BUCUREȘTI 

 
În școlile speciale pentru elevi cu deficiențe auditive, se aplică, din acest an școlar, progresiv, 

începând cu clasele pregătitoare, I și a V-a, Planul –cadru pentru învățământul special primar și gimnazial, 
dizabilități auditive, anexa nr. 13 la OMEN nr. 3622/2018, ordin prin care au fost aprobate noi planuri cadru 
pentru învățământul special. În documentul menționat, în cadrul ariei curriculare Terapii specifice și de 
compensare, este prevăzut un număr de ore mai mare decât în planurile cadru anterioare pentru Terapii și 
programe de intervenție (educație perceptive auditivă, formarea și dezvoltarea limbajului, educație ritmică 
etc.), număr ce scade de la 10 ore/săptămână/ clasă pentru clasa pregătitoare și clasa I, la 5 
ore/săptămână/clasă la clasa a VIII-a. Aceste ore se realizează de către profesorul psihopedagog care, alături 
de profesorul de psihopedagogie specială ce realizează activitățile de predare-învățare-evaluare la ciclul 
primar, profesorii încadrați pe discipline la ciclul gimnazial și specializați în psihopedagogia deficienților 
de auz, profesorul sau învățătorul-educator încadrat pe catedra de Terapie educațională complexă și 
integrată și de profesorul kinetoterapeut, formează o echipă multidisciplinară menită să asigure copiilor 
din învățământul special mult prea mediatizatele ”șanse egale”, vis-a –vis de copiii tipici. Șanse egale, cu 
adevărat, nu se pot asigura acestor copii decât atunci când beneficiază de o intervenție educațională și 
terapeutic-recuperatorie adecvată necesităților fiecăruia și realizată de specialiști, care, din păcate, lipsesc 
deocamdată din învățământul de masă.  

 Intervenţia educaţională şi terapeutic–recuperatorie, în vederea unei mai bune integrări şcolare, 
şcolar–profesionale şi sociale a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, nu poate fi de calitate și 
nu poate avea rezultatele așteptate de părinți, profesori, comunitate, fără corelarea eficientă a eforturilor 
tuturor factorilor implicaţi la nivel instituţional și fără acţiunile comune ale părinţilor şi specialiştilor 
implicaţi direct în proces. Având în vedere că se impune diversificarea şi adecvarea serviciilor de sprijin 
educaţional şi a asistenţei psihopedagogice la nevoile şi cerinţele copiilor cu deficiențe auditive, este 
necesară o intervenţie educaţională şi terapeutic–recuperatorie bazată pe o evaluare complexă, ce 
presupune: planificarea progresivă a activităţilor şi a acţiunilor, schimbarea şi actualizarea practicilor 
utilizate, monitorizarea permanentă a progresului realizat de copil. Serviciile de educaţie specială trebuie 
să fie individualizate, accesibile, iar în cadrul acestora sunt cuprinse: evaluări inițiale exacte ale fiecărui 
copil, obiective şi metode clar definite, analizate şi revizuite, ori de câte ori este cazul.  

 Dezvoltarea capacităţilor individuale şi facilitarea integrării şcolare, şcolar - profesionale şi sociale 
a copiilor cu deficiențe de auz sunt condiţionate de o eficientă intervenţie terapeutică în cadrul școlii, bazată 
pe evaluarea inițială realizată la începutul anului școlar, intervenție care abordează copilul dintr-o 
perspectivă globală, complexă , dar şi individualizată.  

Iniţierea oricărui program de terapie în cadrul școlii speciale trebuie să fie precedată de o evaluare a 
achiziţiilor de care dispune fiecare copil la un moment dat.  

Evaluarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, presupune abordarea copilului din perspectiva 
globală şi particulară a problematicii individuale specifice, la nivelul principalelor domenii de dezvoltare: 
motor, comunicare şi limbaj, cognitiv şi social-afectiv. Evaluarea complexă a copiilor cu nevoi speciale 
reprezintă un proces ce implică o cantitate mare de informaţii, pe baza cărora se iau deciziile de intervenţie. 
Componentele acestei evaluări sunt:  

1. Evaluarea psihopedagogică urmărește evidențierea caracteristicilor specifice ale personalităţii 
copilului, ale proceselor psihice, ale dezvoltării psihomotrice, ale comunicării şi dezvoltării limbajului 
(examinarea vorbirii articulate, a nivelului de înţelegere a limbajului şi a integrităţii organice şi funcţionale 
a aparatului fono-articulator, a vorbirii independente etc. ), caracteristicile dezvoltării social afective, 
stabilind resursele interne şi externe, precum şi dificultăţile cu care se confruntă). Pentru realizarea evaluarii 
psihopedagogice sunt necesare informaţii obţinute direct de la copil, de la membrii familiei sau de la alte 
persoane de referinţă, de la cadrele didactice care lucrează cu copilul și se utilizează o gamă variată de 



 

 

instrumente standardizate sau nestandardizate, individuale sau colective, precum teste de diagnostic, 
chestionare, fişe de observaţie, grile de interviu, produse ale activităţii copilului etc. 

2. Evaluarea curriculară stabileşte nivelul achiziţiilor de tip şcolar ale copilului, evidenţiind 
deprinderile/abilităţile pe care le are copilul și presupune utilizarea probelor de cunoştinţe (standardizate, 
din literatura de specialitate, sau elaborate de către cadrele didactice etc). 

3. Evaluarea socială: vizează identificarea caracteristicilor mediului social de provenienţă şi a 
contribuţiei acestuia la dezvoltarea copilului, evidenţiind resursele necesare recuperării. 

4. Evaluarea medicală vizează informaţii cu privire la antecedentele personale şi heredocolaterale, 
evoluţia stării de sănătate a copilului, precum şi evidenţierea unor deficienţe.  

O evaluare inițială corectă permite, pe de o parte, identificarea dificultăţilor, înţelegerea complexului 
cauzal al problemelor cu care se confruntă copilul, stabilirea unui diagnostic şi prognostic cât mai correct, 
iar pe de altă parte permite stabilirea potenţialului de recuperare , a punctelor tari, identificarea resurselor 
la care se poate face apel în cadrul intervenției terapeutice.  

La nivelul şcolii speciale planificarea, organizarea şi desfăşurarea evaluării se realizează în echipă de 
către toţi membrii acesteia (aplicarea probelor de evaluare pe fiecare domeniu de dezvoltare se poate face 
individual sau în grup, de către unul dintre membrii echipei sau în perechi, dar analiza rezultatelor obţinute, 
identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari şi luarea unei decizii privind intervenţia ar fi recomandat să 
se realizeze în cadrul întregii echipe, din care face parte şi părintele / reprezentantul legal). De asemenea, 
elaborarea planului de intervenţie personalizat, după realizarea evaluării inițiale, se realizează tot în plenul 
echipei multidisciplinare, care îl și aplică, devenind o responsabilitate a fiecărui membru al echipei.  

O eficientă intervenţie educaţională şi terapeutic-recuperatorie presupune cunoaşterea sistematică şi 
diferenţiată a particularităţilor dezvoltării psihointelectuale, precum şi a capacităţilor de învăţare de care 
dispune fiecare elev. Integrarea şcolară trebuie să se realizeze de pe poziţia principiului modern al educaţiei 
personalizate. Din această perspectivă, evaluarea curriculară a copilului cu nevoi speciale, care determină 
nivelul achiziţiilor şcolare la care a ajuns elevul, se face în strânsă relaţie cu posibilităţile lui de adaptare la 
procesul educaţional.  
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,,Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educație.” ( P. Broadfoot) 
 
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. Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o 
decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 

Metodele de evaluare ţintesc modalităţile prin care un elev este evaluat, însoţind şi facilitând buna 
desfăşurare a procesului de învăţământ.Metodele de învăţământ pot fi denumite ca modalităţi de acţiune , 
deoarece cu ajutorul acestora elevii independent sau cu sprijinul cadrului didactic îşi însuşesc diferite 
cunoştinţe, îşi pot forma priceperi dar şi deprinderi , atitudini dar şi aptitudini .Metoda de evaluare ilustrează 
calea pe care o parcurge învăţătorul împreună cu elevul sau elevii săi în demersul instructiv-
educativ.Metodele de evaluare folosite în evaluarea şcolară sunt de diferite feluri. Aceste metode se 
diferenţiază în metode de evaluare tradiţionale şi metode de evaluare moderne. 

Evaluarea scrisă ca evaluările de control sau alte lucrări scrise sunt cel mai des utilizate, şi de multe 
ori preferate de cadrul didactic, datorită avantajelor acestei metode, în condiţiile în care se poate dovedi 
rentabilitatea procesului de instruire şi a creşterii nivelului de obiectivitate în apreciere. Prin aceste probe 
scrise elevii au şansa de a prezenta achiziţiile la care au ajuns fără intervenţia cadrului didactic. 

Evaluarea constituei în tot acest proces central, ce 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. 
Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unui program de intruire, pentru a determina nivelul 
de pregătire al copiilor și apreciază gradul în care aceștia vor purea asimila noua unitate didactică sau vor 
purea aborda un nou program de instruire superior celui anterior. 

 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 sarcinile propuse, 
să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. 

 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). 
Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt 
pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării 
iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, învățătorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să 
fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, 
prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc 

 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. Aceste metode de evaluare urmăresc să scoată în 
evidenţă o dimensiune a acţiunii de evaluare , oferind elevilor diferite posibilităţi de a arăta ceea ce ştiu şi 
mai ales ceea ce pot realiza. După cum ştim aceste metode moderne /alternative vin în completarea 
metodelor tradiţionale, evitând rutina şi monotonia. Folosirea acestor metode alternative crează un climat 
plăcut de învăţare cât şi evaluare. Elevii sunt relaxaţi ,evaluaţi prin diferite metode , toate acestea fiind 
sarcini de instruire dar ele constituie şi probe de evaluare. Cel mai important este ca şcolarii să înţeleagă 
metodele prin care vor fi evaluaţi, procesul de evaluare , pentru a le putea explica şi căuta diferite modalităţi 
de progres. Evaluarea are în vedere stimularea elevilor pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele, să scoată în 
evidenţa progresul acestora şi nu neputinţa lor de a duce la bun sfârşit diferite cerinţe şcolare. 
  



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
*Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
*Stoica, A. , Musteaţă, S, Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, M.I.R.M, Chişinău, 

1997 
*Manolescu, Marin, Frunzeanu Mirela, Perspective inovatoare ale evaluării în învățământul primar. 

Evaluarea digitală , Bucureşti, Editura Universității, 2016 
*I.T.Radu, Evaluarea în procesul didactic, Editura Napocastar, Bucureşti, 2000 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IGNA RODICA LILIANA 
GRĂDINIȚA P. P. “TOLDI” SALONTA 

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare 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.  
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Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (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. 

Prin urmare, toate metodele folosite, pot fi eficiente și pot fi folosite în diferite scopuri și pentru 
obiective diferite de către orice cadru didactic.Provesorul trebuie însă să diversifice evaluarea și să o 
centreze pe obiectivele de la clasă.Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor 
fi mai interesați și rezultatele vor fi mai productive. 
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 Să încercăm pentru o clipă să ne imaginăm cum se simte cu adevărat un copil care este 

apostrofat deseori cu o remarcă de genul: „te miști prea încet”, „nu știu cu cine semeni așa 
împiedicat”, „întotdeauna încurci lucrurile”, „nu ești în stare de nimic!”; să ne imaginăm cum va fi 
atitudinea lui viitoare când va mai auzi din partea acelorași persoane sau – întâmplător – din partea 
altora același tip de remarci; care îi vor fi în viață așteptările de la propria-i persoană; care va fi 
evoluția lui pe plan socioprofesional… Nu-i așa că rănesc și ne fac să ne gândim că totuși atitudinea 
acelui copil, de împotrivire, de pasivitate sau de încăpățânare, ar putea fi justificată? 

De timpuriu, pentru o evoluție armonioasă a copilului, mediul educativ trebuie să fie pregătit să se 
confrunte cu contexte de genul celui relatat la început, manifestând atitudini constructive comportamental. 
Educatorul trebuie să fie calm, iubitor și disponibil pentru a-i învăța pe copii de mici despre valoarea pe 
care o are fiecare dintre ei, ajutându-i să-și formeze o imagine pozitivă de sine. În strânsă legătură cu 
imaginea de sine se află stima de sine. Stima de sine se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înșine, la 
cât de „buni” ne considerăm a fi comparativ cu alții. Stima de sine este sentimentul de autoapreciere și 
încredere în forțele proprii. Există o relație de cauzalitate între formarea stimei de sine și acceptarea 
necondiționată a atitudinii copilului de către educatoare sau adult, în general. Mesajul de valoare și unicitate 
transmis de adult este foarte important în prevenirea neîncrederii. Un eșec nu trebuie perceput ca un simbol 
al nonvalorii, ci ca o situație ce trebuie rezolvată. Copiii cu stimă de sine scăzută se simt nevaloroși și au 
trăiri emoționale negative. Pentru preșcolarii mici, sursa cea mai importantă de formare a stimei de sine o 
constituie aprecierile educatoarei sau ale părinților. Mesajele transmise de aceștia sunt interiorizate de către 
copil, conducând la inocularea sentimentului de adecvare sau inadecvare ca persoană. Eșecul părinților în 
a diferenția între comportament și persoană (etichetarea copilului după comportament) conduce la formarea 
unei imagini de sine negative. Alte elemente care converg spre același rezultat negativ sunt: gesturile de 
interzicere absolute sau nejustificate total, amenințările cu abandonul („dacă nu faci… nu te mai iubesc”), 
diverse deficite ale stilului de relaționare părinte-copil, educatoare-copil. La preșcolarii mai mari (5-6 ani), 
sursa de formare a stimei de sine se extinde și la grupul de prieteni, la alte persoane din viața lor. 

Identificarea stimei de sine și a unor posibile cauze. Copiii care, în urma experiențelor proprii, au 
dezvoltată stima de sine pozitivă se manifestă astfel: își asumă responsabilități; se comport independent; 
sunt mândri de realizările lor; își asumă fără probleme sarcini noi; își exprimă atât emoțiile pozitive, cât și 
pe cele negative; oferă ajutor și sprijin celorlalți colegi de grupă. Dintre experiențele anterioare care le-au 
construit acestora imaginea de sine echilibrată (pozitivă) descrisă mai sus am putea menționa: au fost 
lăudați, încurajați; au fost ascultați; li s-a vorbit cu respect; li s-a acordat atenție; au fost îmbrățișați; au avut 
prieteni. La polul opus se află copiii care, în urma experiențelor proprii, au o stimă de sine scăzută. Ei se 
manifestă astfel: nu sunt mulțumiți de propria persoană; evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi; 
se simt neiubiți și nevaloroși; par rebeli sau nepăsători. Printre experiențele anterioare care le-au format o 
imagine de sine scăzută ar putea fi: au fost des criticați; li s-a vorbit pe un ton ridicat; au fost ignorați sau 
ridiculizați; așteptările celorlalți de la ei înșiși au fost exagerate (să fie „perfecți”); au fost frecvent 
comparați defavorabil cu alți copii. Copiii cu stimă de sine crescută reușesc să facă față mai bine situațiilor 
și comportamentelor de risc care ar apărea în relațiile interpersonale nesănătoase sau în eșecuri. Adulții 
(părinți și educatoare) trebuie să îi susțină în ceea ce privește identificarea, exprimarea și controlul emoțiilor 
negative prin: a-i încuraja permanent pe copii pentru exprimarea propriilor emoții, construindu-le un mediu 
sigur, aprobator; a-i învăța pe copii să-și folosească imaginația în exprimarea emoțiilor; povestirea unei 
situații asemănătoare trăite de adult; a-i învăța să se accepte pe ei chiar și când se simt abătuți sau 
dezamăgiți. Ce trebuie să facă educatorul pentru a dezvolta copiilor stima de sine: să exprime cerințe 
rezonabile față de vârsta copilului (nu este rezonabil, de pildă, ca un copil de trei ani să fie certat aspru 
pentru că a vărsat o cană cu lapte); să planifice din timp activitățile; să se focalizeze asupra aspectelor 



 

 

pozitive (însușiri, realizări) și să le menționeze; să ofere posibilități și opțiuni copiilor ori de câte ori este 
posibil; să ofere recompense. 

Exemple de jocuri-exercițiu 
1. „Fulgii de zăpadă” – Are ca scop dezvoltarea sentimentului de unicitate, dezvoltarea stimei de 

sine pozitive și întărirea sentimentului valorii proprii. Fiecare copil va primi o foaie de hârtie (sau un 
șervețel). Vor împături hârtia în două și vor rupe colțul din dreapta, sus. Împăturesc din nou hârtia în două 
și, la fel, vor rupe colțul din dreapta, sus. Se repetă operația de câte ori va permite hârtia. La sfârșit, toți 
copiii vor despături foaia și vor observa că foile lor arată diferit, fiecare în felul ei, chiar dacă ei toți au făcut 
aceleași operații. Se va trage concluzia că fiecare foaie cu decupajele sale este unică, așa cum și ei sunt 
unici. 

2. „Eu sunt…” – Este un joc care dezvoltă autocunoașterea și intercunoașterea copiilor într-un cadru 
de respect, încredere și cooperare. Dezvoltă sentimentul valorii proprii și conturează, pentru sine și pentru 
ceilalți, o imagine de sine pozitivă. Pe o masă vor fi mai multe jetoane cu imagini ce reflectă în acțiuni 
trăsături pozitive de caracter. De exemplu, un copil care udă florile cu stropitoarea (hărnicie); doi copii 
care-și dau mâna sau se îmbrățișează (prietenie); un copil care oferă brațul unei bătrâne să treacă strada 
(politețe) etc. După ce toți copiii au descoperit aceste imagini și sensul lor a fost înțeles de fiecare, se alege 
de către grup un anumit copil, care va fi caracterizat în ziua respectivă. Copiii se așază într-un cerc pe 
scăunele, iar copilul ales va fi rugat să se așeze în mijloc; ceilalți aleg fiecare câte un jeton care consideră 
că reprezintă o calitate a personajului ales și-l așază pe măsuța care se află în fața acestuia. Copilul ales are 
sarcina de a rosti cu voce tare trăsăturile pozitive pe care le reprezintă fiecare jeton adus de colegii lui. Dacă 
el consideră că însușirea îl caracterizează, va spune, de exemplu: „Eu, Andrei, sunt harnic”, iar dacă nu 
crede că i se potrivește, va pune jetonul deoparte. La sfârșit va spune toate trăsăturile pozitive de caracter 
care i-au fost atribuite și pe care el însuși le-a acceptat. De exemplu: „Eu, Andrei, sunt vesel, harnic, atent, 
politicos etc.” 

3. „Copilul politicos” – Scopul acestui joc este ameliorarea climatului socio-afectiv din grupul de 
copii prin direcționarea atenției copiilor spre atitudini și comportamente pozitive, dezvoltarea sentimentului 
de apartenență la grup. Înainte de începerea activităților, educatorul va stabili cine va juca rolul „copilului 
politicos” în ziua respectivă, fără ca ceilalți copii să știe despre cine este vorba. Se comunică grupei doar 
faptul că unul dintre ei va juca acest rol special, iar la sfârșitul activităților copiii trebuie să ghicească cine 
a jucat acest rol. Copilul ales are sarcina ca pe tot parcursul zilei să fie cât mai prietenos și politicos cu 
colegii și adulții, să folosească formule de politețe și să facă fapte bune. Ceilalți copii trebuie să fie foarte 
atenți pe parcursul zilei, buni observatori, având posibilitatea de a câștiga jocul prin depistarea „copilului 
politicos”. La sfârșit, fiecare dintre colegi trebuie să își expună părerea referitor la cine a jucat acest rol, 
menționând numele copilului, dar și motivul. De exemplu: „Este Cristi pentru că m-a rugat frumos să-i dau 
mașina mea”. După ascultarea tuturor părerilor, educatoarea va anunța câștigătorul jocului. Jocul își atinge 
scopul dacă grupul de copii acceptă participarea la o astfel de activitate și se implică cu seriozitate la buna 
desfășurare. 

4. „Ce aș fi, dacă aș fi…” – Are ca scop dezvoltarea autocunoașterii și formarea imaginii de sine 
pozitive, precum și exprimarea alegorică a acesteia. Copiii vor primi o foaie de hârtie pe care o vor împărți 
în trei. Ei vor răspunde prin desen la următoarele întrebări: „Dacă ai fi un animal, ce animal crezi că ai fi?”; 
„Dacă ai fi o culoare, ce culoare crezi că ai fi?”; „Dacă ai fi o jucărie, ce jucărie crezi că ai fi?” Pentru 
demararea discuțiilor, educatoarea va pune întrebări: „A fost greu ce ați desenat?”; „La ce te-ai gândit când 
ai desenat acest animal?”; „De ce ai desenat această culoare? Ce reprezintă ea pentru tine?”; „Cum vă simțiți 
acum, după ce ați desenat?”. Pentru ca scopul să fie atins, fiecare copil va trebui să spună și să motiveze ce 
a desenat. De exemplu: „Aș fi un leu pentru că este puternic”; „Aș fi o pisică pentru că este blândă”; „Aș fi 
culoarea portocalie pentru că este veselă”; „Aș fi o minge pentru că este jucăușă”. Prin desen, copiii își 
exprimă trăsăturile de caracter pe care consideră că le au, își fac o succintă autocaracterizare și își exprimă 
imaginea de sine pozitivă. Cu lucrările executate se va putea organiza o expoziție intitulată „Acesta sunt 
eu”. 

Încrederea de sine și sentimentul valorii proprii pot fi considerate rezultate ale încurajării prin 
intermediul dezvoltării sentimentului de comunicare. Astfel, când copilul colaborează în vederea bunăstării 
celorlalți, aceasta întărește sentimentul forței proprii, iar când este descurajat datorită dificultăților în 



 

 

situațiile pe care le traversează, sentimentul de comuniune îl va conduce spre acele comportamente care, 
foarte probabil, îi vor mări încrederea și în forțele proprii. 



 

 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ILAȘ IOANA-RAMONA 
 
Actul evaluarii reprezintă un proces continuu, formal sau informal, de apreciere a calitații, a 

importanței sau a utilitații sau a ativitații de predare-invățare. 
 Evaluarea: 
1. în educaţie reprezintã procesul sistematic de colectare, analizã şi schimb de date privind procesele 

educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor (instituţii etc), pentru a facilita învãţarea la nivelul 
tuturor pãrţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor sã se bazeze pe evidenţe. Evaluarea 
este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat structural şi 
funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din 
ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi tehnici 
referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a 
tehnologiei didactice. 

2. acoperã toate domeniile de pregãtire a educaţiei, metode de predare, finanţare, management, 
direcţii generale, conducere şi urmãrire a obiectivelor pe termen lung. La un nivel mai aprofundat, 
constatãrile evaluãrii pot conduce la prioritãţi noi şi/sau la o mai mare compatibilitate între alegeri şi resurse. 
În principiu totul se reduce la învãţarea din experienţa personalã a fiecãrui individ. Deoarece aceste procese 
de evaluare sunt iniţiate, dezvoltate şi autoreglate în şcoalã, ele sunt denumite procese de autoevaluare 
pentru a le distinge de procesele de inspecţie sau evaluare externã. 

3. serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învãţare a tuturor pãrţilor implicate. Susţinem cã 
evaluarea are ca scop principal crearea de oportunitãţi pentru învãţarea sistematicã din experienţele 
personale. Mai mult decât atât este clar cã în prezent punerea accentului pe autonomia şcolii şi pe importanţa 
autoreglãrii sau pe abilitãţile de învãţare autonomã la elevi, îndreaptã şcolile şi cadrele didactice într-o 
direcţie în care învãţarea devine activitatea şi provocarea centralã pentru toţi cei implicaţi. Un alt element 
important este ideea cã evaluarea ca parte a cadrului profesional de învãţare necesitã interacţiune între toţi 
acţionarii sau actorii care joacã un rol în şcoalã, în predare/consiliere şi în procesele de învãţare. Pentru ca 
evaluarea sã ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: sã fie motivantã atât pentru problemele 
puse în discuţie cât şi pentru activitãţile incluse; sã ofere un bogat cadru intern şi extern de învãţare; sã dea 
ocazia pentru experimentare; sã promoveze dialogul şi feed-back-ul;sã includã (auto)evaluarea;sã asigure 
feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învãţãrii. 

 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 și constituie o acţiune complexă ce include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea şi 
decizia. 

 Măsurarea constă în utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, calificative, buline) şi un ansamblu de obiecte şi fenomene conform 
unor caracteristici pe care acestea le posedă în diferite grade. Când obiectul măsurării îl constituie fenomene 
proprii educaţiei, aceasta trebuie înţeleasă într-un sens mai larg, ca o operaţie prin care lucrurile sunt 
observate şi diferenţiate. Procesul de măsurare se poate realiza şi prin observare, având în acest caz un 
caracter informal. Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare, exactitatea ei fiind dependentă de calitatea 
instrumentelor utilizate şi de modul în care acestea sunt folosite. Măsurătorile, chiar şi asupra rezultatelor 
şcolare pot atinge uneori un grad ridicat de obiectivitate. 

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. 
Calitatea ei este dependentă în mod sensibil de experienţa şi trăsăturile personalităţii evaluatorului. De 
aceea aprecierile emise asupra rezultatelor şcolare prezintă în multe cazuri o oarecare notă de subiectivism. 
Interpretarea rezultatelor evaluării se poate realiza în funcţie de următoarele criterii: obiectivele stabilite la 
începutul programului instructiv-educativ, progresul sau regresul înregistrat faţă de ultima evaluare, nivelul 
anterior de pregătire şi potenţialul psihopedagogic şi social al elevului. 



 

 

 Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente măsurii şi prin 
măsurile introduse pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului instructiv-educativ. 

 Evaluarea randamentului şcolar constituie o acţiune componentă a procesului educativ, integrată 
structural şi funcţional în această activitate. În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau 
forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă 
sau finală. 

Moduri de evaluare: 
a) iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească nivelul de 

pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care urmează. Ea 
reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale 
elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile 
necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 
activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea cu elevii 
al căror potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după cum poate 
fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. În 
concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 
grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 

b) sumativă/finală este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală de bilanţ a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor şcolare, anului 
şcolar sau ciclului de învăţământ. Ea operează un sondaj, atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi materia a 
cărei însuşire este supusă verificării. Datorită acestei caracteristici, evaluarea sumativă (cumulativă) nu 
poate oferi informaţii sistematice şi complete cu privire la măsura în care toţi subiecţii cuprinşi într-un 
program de instruire şi-au însuşit conţinutul ce trebuie asimilat. Evaluarea realizată în acest mod nu 
însoţeşte procesul didactic în toate secvenţele acestuia şi nu permite ameliorarea lui decât după perioade 
relativ îndelungate. 

c) continuă/formativă constituie un proces ce se întrepătrunde multiform şi funcţional cu acţiunile 
de instruire şi cu activitatea de învăţare. Notele definitorii ale evaluării formative derivă din acest 
considerent: 

- evaluarea formativă se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului didactic şi este 
menită să verifice sistematic progresele elevilor, cunoaşterea sistematică a rezultatelor având efecte 
reglatoare asupra activităţii desfăşurate permiţând ameliorarea ei continuă; 

 - diminuează până la eliminare completă caracterul de sondaj al evaluării, propunându-şi verificarea 
tuturor elevilor asupra conţinuturilor esenţiale predate, realizându-se astfel cunoaşterea pregătirii elevilor 
şi adoptarea măsurilor considerate utile pentru ameliorarea randamentului elevilor şi a procesului de 
învăţământ; 

 - determină schimbări atât în conduita didactică a profesorului, cât şi în comportamentul şcolar al 
elevului, oferind elevilor care au învăţat o confirmare imediată cu efecte stimulatoare, având rol pozitiv şi 
vizând în principal susţinerea activităţii de învăţare. 

Evaluarea este activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţii privind starea 
şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe 
baza unor criterii şi prin care este influenţată evoluţia sistemului.( definește Profesorul Ion T. Radu) 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI 
IMPORTANȚA ACESTEIA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ILIE SILVIA 

 
’’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. 

Învățământulpreșcolararecaracteroral,nuexistătemepentruacasă,iarevaluareasefaceoral sau prin 
fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a 
spuscopilul,nusepoatereluacorectareacaînlucrărilescrise.Desigur,fișeledeevaluarepotfireluate, 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 prinobiective. 

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a 
realizaobiectivelepropuse,deaindividualizaînvățarea,deafacilitaachizițianoilorcunoștințe,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 
matematicădecâtcreațiileplasticealecopiilorsaunivelulautonomieipersonale. 

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,furnizândînvățătorilordatelenecesarecontinuăriiacțiuniiinstructiv-educativepediferite 
trepte.Urmândpașiiuneievaluărieficienteșirespectândcerințeleacesteia,constituieomodalitate 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 
seriozitaterezolvareasarcinilorpropuse,sălefietrezitămotivațiacunoașteriișidorințasoluționării 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 
procesuluideînvățământ.Cele trei forme de evaluare(inițială, formativă și sumativă)sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor îndemersul 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 
cuatâtmaimare,cucâtestecunoscutfaptulcă”estemaiușorsăpreviidecâtsăvindeci”.Astfelși în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă anivelului 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,cuajutorulcăruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ: METODE. 
TEHNICI. STRATEGII 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: ILIEŞ NASTASIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLŢ, JUD. SĂLAJ 

 
Evaluarea poate fi definită ca o acţiune care duce la o judecată asupra valorii cuiva sau a unui lucru. 

Suchman defineşte evaluarea ca „un proces social prin care se elaboreaza judecaţile de valoare“. 
Evaluarea iniţială propune operaţiile de măsurare –apreciere-decizie la începutul unui an şcolar sau 

la începutul unei activităţi de instruire cu scopul cunoaşterii nivelului de cunoştinţe deţinute de un colectiv 
de elevi dar şi a fiecărui elev . Se măsoară nivelul cunoştinţelor cu care a rămas un elev din anul şcolar 
precedent. 

Evaluarea iniţială ne arată de unde trebuie să pornim în activităţile de predare-învăţare şi ce lacune 
trebuie îndepărtate pentru ca un elev să-şi poata atinge competenţele prevăzute în programa şcolară pentru 
un ciclu de învăţare. 

Importanţa evaluării iniţiale este aceea de a oferi cadrelor didactice o baza de la care să înceapă 
activităţile viitoare de predare, să pună cărămizile învăţării pe o bază solidă de care şi-a dat seama prin 
evaluarea iniţială sau dacă e nevoie să repare ce nu e bine fixat pentru ca pe viitor zidul cunoaşterii să fie 
durabil. Pentru ca evaluarea iniţială să fie urmată de rezultatele aşteptate, cadrul didactic trebuie să ţină 
seama de: tratarea diferenţiată,utilizarea metodelor şi procedeelor activ- participative de dezvoltare a 
gândirii critice şi o îmbinare eficientă a formelor de organizare a colectivului de elevi. 

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. Pe langă acestea sunt şi metodele complementare de 
evaluare . Acestea sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de evaluare, 
chestionarul. 

Pentru evaluarea iniţiala pentru clasele primare cea mai utilizată metoda este proba scrisă. La clasele 
mai mari sau la ciclul preprimar se folosesc şi probele orale. 

Probele scrise îndeplinesc o functie diagnostică, contribuind la evidenţierea aspectelor pozitive sau 
a lacunelor în învatare, oferă profesorului elementele de conţinut asupra cărora trebuie să se revină, cât şi 
elevilor care au nevoie de munca suplimentară. Probele scrise sunt, totodata, un mijloc de autoevaluare 
pentru elevi, având deci şi o valoare formativă. 

 Avantajele utilizarii probelor scrise: 
- asigura identitatea temei pentru toţi elevii, precum şi şanse egale pentru apreciere şi posibilitatea 

comparării acestora; 
- oferă posibilitatea verificării unor capacităţi de analiză şi sinteză; 
- permit verificarea mai multor elevi deodata în timp scurt 
Dezavantaje: 
- operează un sondaj de învăţare;  
- nu permit ajutoarea elevilor în formularea răspunsurilor şi mai ales nu asigură"întărirea" 

(pozitiva/negativa) a răspunsului imediat; 
- numărul întrebărilor trebuie să fie relevante pentru cunoaşterea conţinutului specificat. 
În elaborarea probelor scrise trebuie să se ţină seama de precizarea scopului probei, a funcţiilor pe 

care aceasta urmează să le îndeplinească. Redactarea probei să se facă în acord cu conţinutul de verificat şi 
obiectivele corespunzătoare. Cerinţele ce avem în vedere privesc în aceeaşi măsură să ofere posibilitatea 
de a fi îndeplinită în timpul stabilit.  

Evaluarea iniţiala trebuie să aibă foarte bine stabilite obiectivele. După obiective se formulează itemii 
şi descriptorii după care se va face notarea. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR ILIESCU TANTA 
 
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 este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, învățătorii 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! 

Putem spune ca 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. 

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. 

  
 



 

 

EVALUAREA IN EDUCATIA TIMPURIE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ILINCA ANA-MARIA 
G.P.P.OSTROVENI 1, RM VALCEA 

 
 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.  

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

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

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

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

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

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

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

- se realizează – sub formă de feed-back oral  
- sub formă de raport scris – de unde rezultă o funcţie socială a evaluării – informează familia asupra 

rezultatelor obţinute de preşcolari.  



 

 

După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt :  

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

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

*modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut;  
*continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii;  
*măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii;  
Evaluarea continuă – (formativă sau de 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.  

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 acumulat.   
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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PROF . ÎNV. PRIMAR IMBUZAN DANA ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI 
 
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. 

În practica şcolară sunt folosite metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor, atât pe 
parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei . 

 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. 

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

ac.doc 
• http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26 
  

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf
http://www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc
http://www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc
http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26


 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI 
 
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. 

În practica şcolară sunt folosite metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor, atât pe 
parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei . 

 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).Elevii/studenţii trebuie să fie orientaţi şi îndrumaţi şi (eventual) sprijiniţi de profesor în colectarea 
datelor necesare (potrivit temei alese sau repartizate), iar pe parcursul realizării proiectului să beneficieze 
de consultaţii şi de evaluări parţiale. 

La aceste evaluări, ca şi la evaluarea finală (când proiectul se prezintă sau se susţine), profesorul 
operează cu anumite criterii, referitoare, atât la proces (documentarea, utilizarea datelor şi a informaţiilor 
în formularea concluziilor etc.), 

cât şi la produs (structura proiectului, concordanţa dintre conţinut şi temă, capacitatea de analiză şi 
sinteză, relevanţa concluziilor, caracterul inedit al rezultatelor etc.). Aceste criterii se recomandă să fie 
cunoscute şi de elevi/studenţi. 

 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. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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IMRE ILDIKÓ, PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOMPA LASZLÓ 
ODORHEIU SECUIESC 

 
Metodele de evaluare reprezintă modalitatea prin care cadrul didactic realizează actul evaluativ 

asupra elevului, pe parcursul procesului educaţional. Ele vizează 
„ calea pe care o urmează, pe care o parcurge profesorul împreună cu elevul/elevii/său/săi în demersul 

evaluativ”( Potolea, Manolescu,pag.103). 
Avem o gamă vastă de metode de evaluare pe care le folosim pe parcursul procesului de predare-

învăţare-evaluare. Metode tradiţionale, metode moderne?- fiecare cadru didactic îşi alege metodele după 
scopul urmărit, după obiectivele de evaluare vizate şi bineînţeles-după particularităţile de vârstă ale copiilor 
şi particularităţile clasei. 

Sunt profesor în învăţământul primar, cu o vechime de 29 de ani pe catedră.Am devenit învăţătoare 
din cauza evaluării subiective a învăţătoarei mele. De când predau mă preocupă foarte mult ideea evaluării 
obiective.Sunt adeptul metodelor obiective .Preferatele mele şi ale clasei mele sunt : metodele de evaluare 
în scris, combinate cu metodele complementare de evaluare:observarea sistematică, portofoliul şi 
autoevaluarea. 

Fiecare metodă are avantajele şi dezavantajele ei. Nu prea folosesc evaluarea orală pentru că are 
câteva limite:intervine foarte des subiectivitatea, necesită mult timp,operează doar cu o parte din 
conţinuturile abordate şi nu acordă şanse egale elevilor. 

În clasa mea există şi elevi cu CES. În cazul lor folosesc metodele de evaluare orală, ca să le dau un 
ajutor. Aici intră deja şi subiectivitatea- dar aceşti elevi sunt evaluaţi ţinând cont de dezvoltarea lor faţă de 
ei înşişi, deci se permite puţină subiectivitate în cazul lor. 

De ce îmi plac metodele de evaluare scrisă? 
Aceste metode au mai multe avantaje: 
• se pot folosi la mai multe materii 
• se pot folosi în oricare moment ale lecţiei 
• nu necesită mult timp 
• pot implica toţi elevii din clasă 
• elevilor le sunt oferite şanse egale 
• oferă un grad mai ridicat al fiabilităţii-deoarece permit reexaminarea răspunsului elevului 
• pot să introduc la corectare metoda autoevaluării- deci elevii au posibilitatea să-şi evalueze 

cunoştinţele, deprinderile 
• feedbackul poate fi oferit chiar imediat. 
Cum şi când folosesc evaluarea scrisă? 
Principalele modalităţi de evaluare scrisă sunt examinările de tip obiectiv, probele scrise de control 

şi lucrările scrise la finalul capitolului . 
Mie îmi place ca la fiecare oră să fie prezentă evaluarea scrisă. Folosesc examinările de tip obiectiv- 

scopul meu fiind corelarea evaluării cu autoevaluarea elevilor. 
Locul evaluării de tip obiectiv diferă de la o materie la alta.  
La matematică elevii sunt obişnuiţi să rezolve teste simple- ori lucrând în grupuri mici, ori ca muncă 

individuală. După rezolvare urmează feedback-ul. Am clasa a II-a, deci elevii mei sunt capabili să-şi 
corecteze lucrările. 

Ca feedbackul să meargă cât mai repede, folosesc videoproiectorul.  
La orele de limba maghiară, limba română- folosim examinările de tip obiectiv la verificarea nivelului 

de înţelegere a textului. După citirea individuală a textului urmează verificarea obiectivă. Folosesc itemi 
obiectivi pentru că mă ajută foarte mult la dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor. 

La orele de cunoştinţe despre natură feedback-ul este aplicat în ultimele 15 minute ale orelor. Aici 
folosim teste scurte, obiective- cu scopul verificării înţelegerii conţinutului. 



 

 

Testele aplicate sunt arhivate în portofoliile elevilor. Avem portofoliu la fiecare materie şi elevii sunt 
foarte mândri de munca lor.  

Elevii sunt motivaţi să lucreze în timpul orelor. Fiecare se străduieşte să obţine punctajul maxim şi să 
aibă în portofolii numai puncte roşii, feţe zâmbitoare şi calificative “foarte bine.” 

Pentru mine, a fi profesor în învăţământul primar este vocaţie. Mă străduiesc ca evaluarea elevilor 
mei să fie cât mai obiectivă şi am mare grijă ca niciun elev să nu sufere din cauza subiectivităţii. 
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DINCOLO DE EVALUĂRILE INIȚIALE 
 

PROFESOR ION CORINA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ REVIGA 

 
Cu toate că este unanim împărtășită ideea că prin educaţie se poate depăşi condiţia socială, totuși 

şansele şcolare ale unui individ sunt determinate socio-profesional. Astfel, condiţiile materiale şi capitalul 
cultural ale familiilor, adică şcolaritatea părinţilor şi sistemul lor valoric şi atitudinal, determină urmarea 
selectivă a diferitelor niveluri de şcolaritate. Pentru copiii din mediul rural se prefigurează un viitor sumbru 
în care nu vor urma nici măcar cursurile învăţământului obligatoriu, deoarece cresc în familii dezorganizate, 
dezavantajate, monoparentale(unele), cu mijloace de existenţă minimale, cu un climat tensionat, deseori 
violent verbal şi/sau fizic, cu părinţi a căror şcolaritate s-a limitat la 8-10 clase. Având aceste date la 
îndemână, la început de an şcolar, am aplicat la nivelul claselor a V-a o metodă complementară de evaluare 
prin care am avut în vedere verificarea calității exprimării orale, complexitatea, diversitatea, nuanțarea 
vocabularului, elementele nonverbale și tonul folosite cu scop persuasiv, abilitatea de argumentare, 
abilitatea de a-și adapta discursul la tema dată, fluența discursului, precum și înțelegerea mesajului scris și 
exprimarea propriei păreri referitoare la tema respectivă. Astfel, pornind de la o credință personală mai 
veche conform căreia desenul și colajul, ca mijloace expresiv-creative, ar putea fi folosite cu succes ca 
metode de evaluare, le-am cerut copiilor ca în decurs de o săptămână să întocmească un poster tip colaj 
îmbinat cu desen, prin care să evidențieze un supererou(băieții) și un personaj preferat de desen 
animat(fetele). Având în vedere că la una dintre clase sunt doi elevi cu cerințe educaționale speciale, am 
grupat colectivul, astfel încât să participe activ și acești copii. Prin această inițiativă am reușit să culeg date 
foarte importante despre elevi precum situația familială, locul pe care aceștia îl ocupă în sânul familiei, cum 
se percep pe ei înșiși ca membri, ce aspecte constituie factori perturbatori în dezvoltarea personală, ce 
aspirații au, cât de limitat este universul interior individual din lipsa motivației sau dacă au deschidere către 
a construi împreună cu cei din jur. Prin desen și/sau colaj se elimină barierele conștiente și se accesează 
conținuturile inconștiente, facilitând exprimarea complexă a persoanei care altfel nu ar fi găsit cuvintele 
potrivite pentru a reda o stare personală. Prin tehnica respectivă am avut acces la trăiri, emoții și amintiri 
pe care copiii le-au verbalizat în momentul prezentării posterelor, animați de încurajările celorlalți. Pe o 
fișă de observare am consemnat toate erorile identificate în timpul evaluării, pentru a le avea în vedere de-
a lungul anului școlar și pentru a le îndrepta. După primele două săptămâni de recapitulare, am aplicat și 
testele iniţiale propriu-zise, în urma evaluării rezultând următoarele: 

 Clasa a V-a A 
Nr.elevi 
 Note 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 Media  
clasei 

Promovare 

12 2 4 1 - 2 1 1 1 0 0 3,92 38% 
Clasa a V-a B 

Nr.elevi 
  
Note 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10  Media  
clasei 

Promovare 

22  1 2 1 3 3 3 3 5 1 - 5,94 68% 
Acestor rezultate le-am adăugat alte informații utile pe care le-am cules în urma ședințelor cu părinții, 

a vizitelor la domiciliu și a discuțiilor cu asistenții sociali și comunitari din localitate. De asemenea, consider 
foarte important mediul familial ca factor social-obiectiv care nu doar întreține spiritul de respect pentru 
dascăl, pentru școală, ci și pregătește și întreține viu spiritul pentru studiu și susține efortul de învățare al 
copiilor și de aceea, pornind de la această premisă, am sintetizat informațiile culese și le-am redat în tabelul 
de mai jos.  
Clasa  Număr de 

membri 
(medie) 

Tutori 
(în grija 
bunicilor)  

Fără un părinte 
(decedat/necunoscut) 

Loc de muncă al 
părinților 
stabil/ocazional 

Mama  
casnică  

mama tata 
aV-a A (12 elevi) 3 3 3 1 9 10 



 

 

aV-a B (22 de elevi) 2 3 4 8 20 14 
După cum se poate observa, nu este o diferenţă semnificativă între cele două colective analizate, decât 

în ceea ce privește numărul de părinți care au un loc de muncă remunerat. Totuși media rezultatelor evaluării 
inițiale arată un nivel al cunoștințelor mai ridicat la clasa a V-a B datorită mai multor factori: peste 50% 
dintre elevi trăiesc în familii stabile, biparentale, cu un climat familial propice dezvoltării psiho-emoționale, 
sunt sprijiniți în învățare, iar părinții sunt interesați în ceea ce privește parcursul lor educațional. De 
asemenea, asupra formării copiilor și-a pus amprenta și dascălul, în clasele primare, prin dezvoltarea laturii 
artistice pe care a intuit-o la cei mai mulți dintre ei, creând astfel un colectiv unit, puternic și încrezător în 
forțele proprii. 

Poate cei care vor parcurge acest material vor considera lipsită de profesionalism prezentarea mea, în 
special pentru faptul că nu folosesc termeni de specialitate decât în foarte mică măsură, dar consider că în 
tot ceea ce facem noi ca dascăli cel mai important este sufletul și apoi cuvintele. Dacă nu îi putem înțelege 
cu adevărat pe copiii noștri, dacă rezumăm totul la un limbaj rece însușit din cărțile de psihopedagogie, 
dacă nu reușim să ajungem până la ei și doar punem etichete fără ca măcar să încercăm să ne aducem aminte 
ce temeri, ce năzuințe, ce emoții am trăit alături de dascălii noștri când eram și noi copii, atunci tot ceea ce 
facem azi ca profesioniști este fals și transmitem mai departe acest simțământ, iară ei, copiii, simt. De aceea 
este foarte dificil de lucrat cu un colectiv mai mult sau mai puțin numeros, dar care are în componența sa 
copii cu caractere, temperamente și personalități diferite. Dacă aceste caractere vin neșlefuite la vârsta 
gimnaziului, ca un profesor căruia îi pasă, încerci să fii și părinte și dascăl în același timp. Literatura de 
specialitate atrage mereu atenția asupra caracterului uman, pentru că reușita în educație depinde nu doar de 
educabili, ci și de abilitățile și dibăcia educatorilor. Acțiunea de a educa nu trebuie să o facă oricine și, 
fiindcă educația viitorilor oameni ai planetei este o mare responsabilitate, nu este suficient să spunem ”Îmi 
asum eșecul”. Trebuie să avem în vedere un plan unitar, o viziune comună, un curriculum flexibil, adaptabil 
la nou, care să răspundă nevoilor societății contemporane aflată mereu în continuă evoluție și schimbare. 
Copiii din toată lumea sunt la fel, însă succesul sau insuccesul școlar depind de factorii interni și externi ai 
învățării. Pe de o parte, atitudinea copilului față de realitățile întâlnite în primii ani de viață reprezintă de 
fapt piatra de temelie în formarea caracterului, el însușindu-și în tot acest timp, prin permanență și 
persistență, un anumit fel de a fi: onest, corect, ferm, civilizat. În timp copilul dobândește un caracter 
multilateral și poate fi ușor recunoscut după atitudinea pozitivă față de munca școlară, față de cei dragi din 
familie, față de propria persoană. Un astfel de copil are permanent un comportament civilizat și prietenos 
cu cei din jur, este modest dar și extrem de critic cu sine. El acceptă întotdeauna sfaturile pe care le consideră 
utile și are încredere în forțele proprii. Pe de altă parte, cu un copil care are deja un caracter defectuos este 
greu de lucrat ca dascăl. El este încăpățânat, arogant, disprețuitor față de colegi și uneori față de cadrul 
didactic, deoarece nu suportă contrazicerile, nici eșecurile, iar despre sine are o părere exagerată.  

Părinții sunt primii educatori din familie, iar ei trebuie să știe să dirijeze rațional educația copiilor. 
Trebuie să fie fermi în acțiunile lor, constanți, să inspire spirit de disciplină și să domine. În ceea ce privește 
dezvoltarea voinței copilului, odată cu frecventarea școlii rolul părinților crește, ei trebuind să aibă în vedere 
combaterea comodității, egoismului și lașității, care apar ca factori inhibitori pentru munca școlară și 
dezvoltarea caracterului. Acesta din urmă, așa cum s-a observat de-a lungul timpului, se schimbă sub 
influența educației. Educația primită într-un colectiv familial închegat coroborată cu educația primită în 
școală, formează în timp caractere puternice, temperametul fiind singurul neschimbat de-a lungul întregii 
vieți. Părinții elevilor noștri, din păcate, nu au formată competența de a-și manageria atitudinea față de 
copii, astfel că dascălii se confruntă din ce în ce mai mult cu problemele de comportament cu care vin copiii 
din familii și preiau pe umerii lor toată sarcina în educație. O altă problemă care se evidențiază este că ceea 
ce construiesc profesioniștii zilnic, în cele câteva ore de curs, nu este suficient, iar puținul asimilat este 
demolat total prin revenirea copilului în sânul familiei, unde se practică inconsecvența. De aceea, consider 
că adăugarea unei modalități complementare și, cumva, indirectă de modelare a caracterelor copiilor îl 
reprezintă parteneriatul școală-familie, ale cărui activități pot viza educarea părinților. Prin intermediul 
acestuia se urmărește evidențierea relațiilor dintre copii și părinți, se poate observa cum se raportează unii 
la ceilalți, cum se percep copiii și ce rol își atribuie în cadrul familiei, se pot găsi modalități eficiente și 
plăcute de cunoaștere interpersonală și nu în ultimul rând se cimentează relațiile respective nu doar prin 
prisma gradului de rudenie, dar mai ales la nivel afectiv, emoțional, empatic. Când spun aceasta, nu acuz 
părinții generațiilor actuale că nu își iubesc sau nu își înțeleg copiii, dar de cele mai multe ori, prinși în 



 

 

cotidian, uită să le acorde atenția cuvenită, având în prim-plan grija zilei de mâine și gândul dureros și 
chinuitor pentru mulți” Ce le pun pe masă mâine?”. Este nevoie doar de trezirea conștiinței.  
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De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

completării unor lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

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

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

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

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

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

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

reusita grupului. 
Evaluarea 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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 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. 

 Problematica evaluării procesului de invăţâmânt 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 şi pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor intervenţiei educative. Evaluarea 
reprezintă un domeniu « cheie » al oricărei schimbări sociale, şi, dacă este corectă si precisă, devine o 
condiţie esenţială a procesului.  

Sensul termenului evaluare îngăduie diferite conotaţii, în funcţie de realităţile educaţionale de care 
încearcă să dea seamă: evaluarea sistemului, cea a instituţiei de învăţământ, evaluarea programelor, a 
profesorilor, a elevilor etc. În acelaşi timp, fiecare teoretician poate să imprime acestui termen semnificaţii 
destul de diverse. Gérard Scallon, de pildă, distinge trei mari planuri de semnificaţie epistemică pentru 
verbul „a evalua”: 

a) a concepe o procedură de evaluare; 
b) a face practic o evaluare; 
 c) a exprima o evaluare 
 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. 

 Prin intermediul evaluării învăţătorul afla ce au invatat elevii săi, monitorizeaza succesele si eşecurile 
fiecărui elev si îi ajută să le conştientizeze si să-şi amelioreze performanţele si eforturile, dar îşi evaluează, 
in acelaşi timp, si propria-şi activitate, emite judecăţi de valoare despre el însuşi, ca învăţător, despre 
calitatea predarii, a relaţiilor cu partenerii (elevii), despre reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. 
Aceasta il ajută să-şi reorganizeze predarea in funcţie de învăţare si rezultatele acesteia. 

 Evaluarea randamentului şcolar nu se opreşte numai la domeniul cognitiv (cunoştinte, priceperi, 
capacităţi, abilităţi). I. T. Radu identifică patru tipuri de rezultate şcolare : cunostinte acumulate (date, fapte, 
concepte, definiţii, formule), capacitatea de aplicare a cunoştinţelor în realizarea unor acţiuni practice, a 
unor demersuri teoretice, concretizată în priceperi, deprinderi, stăpânirea unor tehnici de lucru, capacităţi 
intelectuale, exprimate in elaborarea de raţionamente, puterea de argumentare si interpretare, independenţa 
în gândire, capacitatea de a efectua operaţii logice, creativitatea, trăsături de personalitate, atitudini, 
conduite formate. 

 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" Din perspectivă curriculară, tehnicile de evaluare au 
valoarea unor procedee didactice integrabile în cadrul oricarei metode/strategii de evaluare. Exemplu: 
tehnici de evaluare prin chestionare, lucrări scrise, lucrari practice, teste de cunostinte examene etc). 
Tehnicile de evaluare sunt concepute in sens tehnicist, subordonandu-se unor algoritmi de organizare si 
utilizare a unor instrumente si procedee de evaluare. 

 Metodologia evaluării cunoaşte o sistematizare a metodelor de evaluare în metode tradiţionale şi 
metode complementare/alternative. 

 Dintre metodele traditionale fac parte: probele orale, probele scrise si probele practice, probe 
desemnand orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de invăţător. 

 Proba orală constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 
cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Avantajele constau 



 

 

în faptul că se realizează o comunicare deplină între profesor şi clasa de elevi, iar feed-back-ul este mult 
mai rapid. Metoda favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor. De multe ori, însă, 
obiectivitatea ascultării orale este periclitată din cauza intervenţiei unei multitudini de variabile: starea de 
moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor puse, starea psihică a evaluaţilor etc. În 
acelaşi timp, nu toţi elevii pot fi verificaţi, ascultarea fiind realizată prin sondaj.  

Verificarea orală reprezintă metoda de evaluare cea utilizată în clasa de elevi. Datorită fidelităţii şi 
validităţii scăzute, aceste probele orale nu sunt recomandabile pentru evaluările cu miză mare, cu funcţie 
de decizie sau clasificatorie 

 Probele scrise 
Verificarea scrisă apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în lucrări de control sau teze. 

Elevii au şansa să-şi prezinte achiziţiile la care au parvenit fără intervenţia profesorului, în absenţa unui 
contact direct cu acesta. Anonimatul lucrării, uşor de realizat, îngăduie o diminuare a subiectivităţii 
profesorului. Ca avantaje, mai consemnăm posibilitatea verificării unui număr relativ mare de elevi într-un 
interval de timp determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare, constituit din conţinutul 
lucrării scrise, avantajarea unor elevi 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. Cum este şi firesc, ambele variante de verificare se cer a fi desfăşurate oportun 
şi optim de către profesori.  

Probe practice 
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 

 Metodele alternative de evaluare caută să ofere elevilor, alături de metodele tradiţionale, suficiente 
si variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (cunostintele), dar mai ales, ceea ce pot sa facă (priceperi, 
deprinderi, abilităţi).Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ sprijină 
individualizarea actului educational sunt: observarea sistematică a activitaţii si a comportamentului 
elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliu. 

 Observarea sistematică a comportamentului elevilor in timpul activităţii de matematica este o 
tehnica de evaluare ce furnizeaza multe informatii utile, diverse si complete, ce ar fi greu de obtinut prin 
intermediul probelor traditionale de evaluare. Observaţia consta în investigarea sistematică, pe baza unui 
plan stabilit in prealabil si cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acţiunilor si interacţiunilor, a 
evenimentelor, a relaţiilor si a proceselor intr-un câmp social dat. Învăţătorul are la dispoziţie trei 
instrumente pentru a înregistra si sistematiza constatările făcute: fisa de evaluare (calitativă), scara de 
clasificare si lista de control. Gradul de obiectivitate a acestui tip de observaţie va creste doar daca atenţia 
se focalizeaza pe modul de elaborare si utilizare a instrumentelor. Costurile implicate in această metodă 
sunt mici, dar metoda este o mare consumatoare de timp. 

 Investigaţia reprezintă o activitate practică realizată de elevi pe parcursul unei ore de curs sau succesiuni de ore, prin 
care se realizează o evaluare individuală sau de grup. Aceasta formă de evaluare oferă elevului posibilitatea de a aplica in mod 
creativ cunostinţele însusite, in situaţii noi si variate, de a se implica activ in procesul de invăţare. 

 Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decat investigaţia. Acesta incepe în clasa 
prin, definirea şi întelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar inceperea rezolvării acesteia, şi se continuă 
acasă pe parcursul mai multor zile/săptămani, timp in care elevul se consulta in permanenta cu învatatorul 
si se incheie tot in clasa, prin prezentarea in fata colegilor, a unui raport asupra rezultatelor obtinute, şi a 
procesului realizat. 

 Portofoliul de evaluare este o colectie a muncii unui elev, cuprinzând ,mostre ce ilustreaza eforturile, 
progresele si realizarile elevului in timp. Atât elevul, cat si invătătorul sunt implicaţi in strângerea mostrelor 
si selectarea acestora. Folosirea portofoliilor pentru reflectare si evaluare constituie o bogata sursa de 
informare privind cresterea si dezvoltarea copilului. Un portofoliu de evaluare este de valoare in primele 
clase pentru ca ofera o inregistrare a procesului de studiu parcurs de copil. 
  



 

 

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. 
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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. 

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

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

Funcţiile generale ale evaluării iniţiale intervin la începutul oricărei activităţi de instruire, în cadrul 
procesului de învăţământ: funcţia diagnostică și 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. 

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 pentru crearea 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. 

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

 
BRÎNDUȘA-PETRONELA IONESCU 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” IAȘI 
 
Evaluarea în şcoală, secondată de examinare în diferite momente ale parcursului educaţional, are o 

miză ale cărei costuri şi al cărei impact au devenit din ce în ce mai vizibile şi mai importante odată cu luarea 
deciziilor de politică educaţională specifice reformei reale, în desfăşurare, în România în ultimii ani. 

În cadrul culturii educaţionale, conceptul de evaluare cunoaşte în societatea contemporană o 
multitudine de valenţe, utilizări şi actualizări. În funcţie de contextul în care se doreşte a fi operaţionalizată 
şi de utilizatorul căruia i se adresează cu precădere, definiţia este utilă în măsura în care răspunde nevoii de 
deschidere a câmpului cunoaşterii specifice domeniului. O definiţie cu caracter general este cea conform 
căreia 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. 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. 

Evaluarea implică trei componente sau operaţii interdependente (în interacţiune) : controlul 
(verificarea), aprecierea şi notarea. Controlul (verificarea) este operaţiunea de constatare de către 
învăţător/profesor sau de calculator a volumului şi calităţii cunoştinţelor practice dobândite de elev. 
Aprecierea este operaţiunea de estimare (evidenţiere) a valorii (nivelul şi performanţele) cunoştinţelor 
dobândite de elev. Notarea/acordarea de calificative este operaţiunea de măsurare şi validare a rezultatelor 
pregătirii elevului, în urma controlului şi aprecierii, fiind reliefată prin anumite semne (coduri, simboluri) 
convenţionale denumite note, iar la clasele I – IV calificative. 

Nota (calificativul) reprezintă un indicator sintetic, cantitativ şi calitativ, al performanţelor obţinute 
de elevi ca urmare a pregătirii lor. 

Formele de evaluare sunt determinate de perioada de studiu. Cea pe care o folosim de fiecare dată 
când începem anul școlar este evaluarea globală iniţială, care are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de 
pregătire la începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a cunoaşte de unde se porneşte, ce 
mai trebuie perfecţionat. Se folosesc baremuri minimale de obicei, dar pot fi folosite şi baremuri medii sau 
de performanţă. Aceasta poate fi evaluarea orală sau scrisă. 

În ciclul primar se aplică doar formele de evaluare care se integrează procesului docimologic prin 
care se respectă particularităţile psiho-fizice şi de vârstă ale şcolarilor. De aceea le voi aminti pe acelea pe 
care le consider cele mai potrivite: 

a) Evaluarea orală este cea care predomină, oferind posibilitatea unei interacţiuni continue între 
învăţător/profesor şi elevi. 

b) Evaluarea scrisă oferă posibilitatea controlului, aprecierii şi realizării feedback-ului pentru toţi 
elevii într-un timp scurt. Probele scrise pot fi revăzute şi recorectate pentru asigurarea obiectivităţii, fie din 
iniţiativa profesorului, înainte de definitivarea notelor (calificativelor), fie la cererea elevilor. 

c) Evaluarea practică, la clasele mici, se desfăşoară, cu precădere în cadrul orelor de abilităţi practice 
şi educaţie plastică, dar are o pondere semnificativă şi în cadrul orelor de cunoaşterea mediului/ştiinţe ale 
naturii, matematică, limba română, etc., urmărindu-se modul de aplicare a cunoştinţelor teoretice însuşite 
în rezolvarea unor sarcini de lucru cu caracter practic-aplicativ. 

d) Evaluarea cu ajutorul mijloacelor electronice – calculatoare se poate realiza în cadrul orelor 
desfăşurate utilizând Programul AeL. Pe baza unor itemi , dispozitivele electronice compară şi apreciază 
cunoştinţele elevilor prin calificative (punctaje). 

Odată cu apariţia mai multor medii electronice, învăţământul organizat în jurul situaţiilor de învăţare 
asistate de calculator conectat la internet, a devenit unul din cel mai motivant pentru elevi, deoarece el 
contribuie la creşterea colaborării între actorii implicaţi în învăţarea limbii străine, creează avantaje sensului 
de a învăţa, de a învăţa să înveţe. Învăţarea, ca și evaluarea devine un proces activ şi constructiv în cadrul 
căruia elevul manipulează resurse cognitive disponibile, astfel încât să fie capabil să-şi construiască sau să 
dezvolte noi competenţe, folosind informaţiile din diferite surse. Astfel, evaluarea se realizează deseori în 



 

 

zilele noastre și sub forma unor proiecte realizate pe calculator. Acest mod de evaluare este de preferat 
pentru partea de final a unei unități de învățare. Am putea face o evaluare inițială și pe calculator? De ce 
nu? Am putea gândi un test inițial interactiv, care să nu mai creeze atât de multă spaimă în inimile elevilor 
la fiecare început de an școlar. 

Internetul constituie de altfel un support pedagogic fascinant atât pentru elev cât şi pentru profesor. 
Folosirea lui raţională în procesul evaluare sporeşte interesul şi motivarea elevului, îl provoacă la noi 
cercetări şi descoperiri, la dezvoltarea competenţelor transversale. Elevul de azi, actorul principal al 
procesului instructiv-educativ, nu mai este un « tabula rasa » pe care profesorul trebuie să-l modeleze, nici 
un « burete » care să absoarbă informaţiile propuse sau impuse de profesor . Profesorul nu este numai el 
singurul deţinător de informaţii şi tinerii care au tendinţa de a cunoaşte cât mai mult, fac appel la alte surse, 
cum ar fi internetul. Dar în tumultul de informaţii, uneori controverse, elevul apelează la profesor pentru a 
fi ajutat să selecteze informaţia veridică. În aceste circumstanţe elevul şi profesorul devin parteneri în 
situaţiile de învăţare și de evaluare interactive, profesorului mai revenindu-i şi rolul de ghid. Găsind în 
profesor un partener şi un coleg, elevul capătă mai multă încredere în sine, devine mai conştient de rolul pe 
care-l deţine în propria-i formare. 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
PORTOFOLIUL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR IONESCU LAVINA MIHAELA 

C.N.I.MATEI BASARAB RM.VÂLCEA 
 
Portofoliul este un instrument de evaluare complementară care regrupează rezultate ale învăţării pe o 

perioadă îndelungată. „Portofoliul este „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. Portofoliul se poate raporta 
la o materie, la un curs opţional, dar şi la întreaga activitate în şcoală.  

Portofoliul este o colecţie de probe date de elev, înregistrări ale observărilor sistematice ale 
comportamentului său, proiecte, fişe de autoevaluare, alte produse finale sau intermediare realizate de elev.  

În proiectarea portofoliului la nivelul unui obiect de studiu, profesorul: 
■ defineşte tema 
■ selectează obiectivele / competenţele şi conţinuturile esenţiale pe care se bazează sarcinile de 

rezolvat pentru portofoliu 
■ enunţă tipurile de piese care vor fi incluse în portofoliu 
■ stabileşte perioada de construire a portofoliului 
■ stabileşte criteriile de evaluare (pe produs şi/sau pe portofoliul ca întreg) 
În realizarea portofoliului elevii urmează să: 
■ elaboreze produsele 
■ selecteze produsele pe care le vor include în portofoliu inclusiv selecţii din însemnări care aduc 

exemplificări, schiţe iniţiale, planificări, revizuiri 
■ completeze enunţuri de autoevaluare, reflectând asupra modului de rezolvare a sarcinii, 

originalităţii abordării, a punctelor sale tari şi slabe, alegerii produselor şi a paşilor pe care urmează să-i 
facă în continuare 

■ prezinte portofoliul 
Evaluarea portofoliului este ponderarea rezultatelor evaluării pentru diferitele piese de portofoliu 

(teste, proiecte, eseuri etc.) ceea ce presupune enunţarea de criterii clare pentru fiecare categorie în parte. 
O altă posibilitate este evaluarea portofoliului ca întreg.  

De exemplu urmăriţi tabelul de mai jos: 

 
Utilitatea portofoliului 
Dacă strategiile active determină elevul să fie actorul principal al activităţii de predare-învăţare, prin 

intermediul portofoliului el devine şi evaluatorul său.  
Prin urmare îşi conştientizează propriul progres, îşi descoperă şi foloseşte punctele tari, îşi descoperă 

şi ameliorează punctele slabe.  
Pe de altă parte, portofoliul facilitează un dialog normal şi eficient între profesor, elev şi părinte 

despre activitatea la clasă şi mai ales despre posibile soluţii de ameliorare a acesteia. 
Nu în ultimul rând, portofoliul face posibilă o evaluare lipsită de stres, a cărei funcţie de feed-back 

devine cu adevărat operantă şi în care procesul învăţării devine vizibil şi evaluabil.  



 

 

Din perspectiva grilei, acest proces este o mare necunoscută. Simplul produs pe care testul grilă îl 
cuantifică nu ne spune nimic despre progresul învăţării. Grila ierarhizează elevii în funcţie de standard pe 
baza unui produs final. Portofoliul, în schimb, dă măsura evoluţiei achiziţiei şi satisfacerii standardului pe 
parcursul construirii învăţării. Iată de ce un portofoliu standardizat naţional ar fi şi un instrument serios de 
evaluare. 

Criterii de evaluare al portofoliului ca întreg: 

 
Sugestie de notare: 
Totalul de puncte obţinut conform criteriilor de mai sus se împarte la 3 şi se adună la 4. Astfel nota 

maximă se obţine din 3 la toate criteriile, adică total 18, împărţit la 3 şi adunat cu 4, respectiv 10. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ 
 

PROFESOR IONESCU MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU, PLOIEȘTI 

 
Evaluarea are ca scop principal îmbunătățirea educației, iar prin evaluarea inițială se dorește 

stabilirea nivelului de pregătire a elevilor, dacă cunosc și stăpânesc noțiunile anterioare, necesare pentru a 
studia o disciplină în continuare sau pentru introducerea noilor discipline ( de specialitate ).  

Etapa de proiectare a evaluării este foarte importantă. Trebuie specificat clar elevilor dacă această 
testare este sau nu trecută în catalog (ar fi bine să nu fie trecută pentru că are rol de diagnoză, de a stabili 
ceea ce se cunoaște și ce trebuie corectat ) și este foarte important să-i determinăm/motivăm pe elevi să fie 
riguroși/serioși în rezolvarea subiectelor propuse (mai ales în situația în care notele nu sunt trecute). Ideal 
ar fi să se realizeze o „evaluare multicriterială și multiinstrumentală”, dar și să se evite subiectivismul în 
notare. 

La matematică se folosesc, de cele mai multe ori, teste scrise cu itemi multipli, cât mai exacți, dar 
care să dovedească că nu este important doar rezultatul, ci și munca elevului. Se poate face și o evaluare 
orală, dar timpul necesar acesteia este mult mai mare. Putem folosi calculatorul/telefonul pentru evalua, 
dar, un astfel de test, necesită timp pentru a-l crea și acces la calculator/telefon smart pentru toți elevii 
clasei. Avantajul ar fi că la finalul testului obținem rezultatele elevilor și nu mai alocăm timp pentru 
corectarea lucrărilor. 

În funcție de anul de studiu se pot urmări:  
• identificarea și aplicarea procedurilor de calcul; 
• selectarea informațiilor necesare - dintr-o multitudine de informații - pentru rezolvarea problemei; 
• calitatea soluțiilor și argumentarea acestora; 
• utilizarea adecvată a terminologiei și a formulelor; 
• utilizarea figurilor geometrice, plane sau în spațiu, în diverse contexte. 
Alcătuirea testului trebuie să țină cont de competențele generale vizate , de tipul de itemi aleși, atfel 

încât să obținem informațiile dorite. ( dacă doresc să verific abilitățile de calcul cu numere întregi nu propun 
spre rezolvare probleme de geometrie - chiar dacă ar implica calcule numerice). Un alt aspect foarte 
important este ca testul propus să precizeze baremul de evaluare și notare, iar acesta să fie urmat de o oră 
de discutare/rezolvare a itemilor propuși.  

Corectarea lucrărilor elevilor se poate face folosind borderoul de notare deoarece constatăm mai ușor 
care itemi au pus în dificultate mai mulți elevii și avem astfel o viziune mai clară asupra lacunelor elevilor.  

Evaluarea nu trebuie să fie doar o activitate a profesorului, ci trebuie să fie gândită și ca o 
responsabilizare a elevului pentru a arăta că a înțeles noțiunile și știe să se autoevalueze corect ( după ora 
de discutare a testului sau când elevul primește lucrarea, poate să fie întrebat care este nota pe care și-o 
atribuie).  

În urma aplicării și corectării evaluării inițiale profesorul trebuie să descopere lacunele și greșelile 
elevilor și să-și întocmească un plan/o strategie de îmbunătățire a situației, să motiveze elevii pentru a învăța 
pentru a ști, nu pentru notă sau de teamă.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IONICĂ MARIA JANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ECATERINA TEODOROIU, TG-JIU 

 
 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. 

 Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale, cadrul didactic își poate planifica demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual al unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie 
elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a şcolarului, 
pornind de la obiectivele propuse. 

 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. 
 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 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 inițială “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 are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de 
a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce 
trebuie completate şi remediate) şi de 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, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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EVALUAREA PRIN OBSERVAREA ŞI APRECIEREA VERBALĂ 
 

IORDACHE ANAMARIA 
LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 
Prin observarea şi aprecierea verbală se urmărește modul în care elevii participă la asimilarea 

cunoştinţelor, la îndeplinirea diverselor sarcini pe care le primesc. Se au în vedere atribuţii cum ar fi: 
efectuarea unor sarcini de lucru, munca independentă, activitatea la lecţie etc. În aceste situaţii elevii trebuie 
să apeleze la cunoştinţele însuşite anterior, profesorul având astfel posibilitatea să observe cum au fost 
asimilate şi cum sunt aplicate în condiţii noi. Se poate efectua astfel o evaluare inițială a achizițiilor 
anterioare. 

Pe baza răspunsurilor, profesorul poate face aprecieri verbale. Acestea pot avea rolul unei întăriri 
pozitive prin sublinierea performanţei obţinute („foarte bine”, „sunt mulţumit”, „ai făcut progrese” etc.). 
Important este ca aceste aprecieri verbale să fie cât mai obiective și sincere.  

Prin evaluarea pe cale orală se vizează cu îndeplinirea performanţelor care rezultă din interacţiunea 
variabilelor implicate în obţinerea randamentului şcolar (trăsături de personalitate, conduita morală etc.). 
Profesorul urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor şi a capacităţii 
acestora de a opera cu ele.  

Eficienţa evaluării prin observarea şi aprecierea verbală depinde de modul în care sunt formulate 
întrebările şi ce se urmăreşte cu precădere, simpla reproducere a cunoştinţelor, interpretarea şi prelucrarea 
lor, capacitatea de a opera cu ele, de a le aplica în practică etc.  

Avantajele constau în aceea că permite o verificare directă pe fondul unei comunicări totale, iar 
profesorul poate interveni cu întrebări suplimentare şi stimulative, determinând pe elev să-şi expună cât 
mai amănunţit tot ceea ce are de spus. Se poate declanşa astfel un lanţ de raţionamente. Răspunsurile 
elevilor trebuie să fie corecte, documentate.   

Întrebările folosite pot fi de două feluri: cu răspunsuri deschise şi cu răspunsuri închise. Întrebările 
cu răspunsuri deschise se caracterizează prin aceea că oferă elevilor posibilitatea de a-şi formula 
independent răspunsul, de a-şi transpune propriile gânduri. Avantajul lor constă în aceea că asigură condiţii 
prielnice manifestării spontaneităţii și creativităţii. Se poate stabili o scară sau un etalon de evaluare prin 
însumarea răspunsurilor corecte și complete. 

Aprecierea depinde de măsurare, iar măsurarea, la rândul ei, de fidelitatea cu care reuşeşte să 
surprindă şi să exprime cu ajutorul notei ceea ce urmărește. 
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1. Bontaş, I., Pedagogie, Editura All, Bucureşti,1998 
2. Radu I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001 
 



 

 

PORTOFOLIUL CA INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR , ALEXANDRA IORDĂCHIȚĂ 
LICEUL TEORETIC ”ION CREANGĂ” TULCEA 

 
Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode 

şi tehnici de învăţare. Aceste rezultate vizează probele orale, scrise, şi practice, observarea sistematică a comportamentului şcolar, 
proiectul, autoevaluarea, sarcini specifice fiecărei discipline. Portofoliul este cartea de vizită” a elevului, înregistrîndu-i 
“creşterea” de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţămînt la altul. 

Pentru mulţi autori scopul final al portofoliului constă în demonstrarea progresului în instruire conform rezultatelor şi 
efortului depus, după produsele materiale ale activităţii instructiv-educative.  

Portofoliul este forma şi procesul de organizare (acumulare, selectare şi analiză) a modelelor şi a produselor activităţii 
instructiv-educative a elevului şi a materialelor informative din surse externe (colegi de clasă, profesori, părinţi, centre de testare, 
organizaţii obşteşti etc), necesare pentru analiza lor ulterioară, evaluarea multilaterală calitativă şi cantitativă, a nivelului de 
instruire şi ameliorarea procesului didactic.  

  Sunt cunoscute şi alte accepţii ale portofoliului: 
- colecţie de lucrări ale elevului, care probează nu numai rezultatele instruirii, dar şi eforturile depuse pentru realizarea 

lor, progresul evident al cunoştinţelor şi al capacităţilor elevului, în comparaţie cu cele anterioare; 
- “expoziţia” realizărilor elevului la disciplina respectivă (sau la mai multe) într-o perioadă de instruire (trimestru, 

semestru, an şcolar); 
- forma de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor şcolare dirijată sistematic;  
- antologie de lucrări ale elevului, ceea ce presupune participarea sa nemijlocită în alegerea lucrărilor, ce vor fi notate, 

autoanaliza şi autoevaluarea lor. 
”Filosofia didactică a acestei forme de evaluare constă în deplasarea accentului de la “ce nu ştie şi ce nu poate face 

elevul” spre “ce ştie şi ce poate elevul” la tema şi la disciplina respectivă, în integrarea evaluării calitative şi cantitative, şi, 
totodată, reorientarea de la evaluare spre autoevaluare.” 

Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale şi prezentarea experienţelor 
dobândite, urmărirea dinamicii procesului de instruire; 

Portofoliul permite: 
*elevilor să planifice învăţarea; să scoată în relief preocupările pentru disciplina respectivă; 
profesorilor: să înţeleagă mai bine necesităţile elevului, iar în funcţie de acestea să-şi planifice mai eficient 

activităţile; 
- părinţilor: să obţină o imagine amplă asupra demersului didactic. 
Evaluarea portofoliului 
Pentru a evalua un portofoliu, este necesar, în primul rînd, să se stabilească minimumul şi maximumul obligatoriu al 

elementelor incluse pentru evaluare. 
În al doilea rînd, apare problema acordării punctajului pentru diferite componente ale portofoliului: unele valorează mai 

mult, altele mai puţin. 
În al treilea rînd, apare contradicţia între tendinţa dintre orientarea calitativ-cantitativă a portofoliului şi cerinţele 

administraţiei “de a interpreta totul prin prismă cantitativă”. 
O variantă posibilă în rezolvarea acestei probleme o constituie experienţa profesorilor de matematică din statul Vermont 

(SUA). Conţinutul portofoliului se recomandă a fi divizat în următoarele categorii: 
- obligatorii: probe scrise de sine stătătoare şi de control (finale şi continui); 
- de cercetare: realizarea unor proiecte complicate (individuale şi în grupuri mici), cercetarea unor aspecte complicate, 

rezolvarea problemelor nonstandard cu grad sporit de performanţă; 
- situative: aplicarea conţinutului studiat în situaţii practice, pentru rezolvarea problemelor aplicative, realizarea 

lucrărilor grafice şi de laborator; 
- descriptive: scrierea referatelor şi a eseurilor; 
- externe: avizele profesorilor, ale colegilor de clasă, ale părinţilor, fişe de control ale profesorului. 
Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate în revista şcolii, biografii 

ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni istorici, fişe de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), 
lucrări de control, diplome obţinute la concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate 
rămâne deschisă pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă 
anumite aspecte ale personalităţii elevului. 

 Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţe, precum dezvoltarea gândirii critice, 
investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice. 

Criterii de evaluare: 
I.CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI:  
 existenţa sumarului protofoliului;  
 diversitatea pieselor pe care le conţine:  
 un eseu structurat;  



 

 

 un dicţionar de personaje istorice;  
 fotografii;  
 un dicţionar de termeni istorici;  
 fişe de lucru;  
 2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar;  
 fişă de autoevaluare;  
II. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU: 
 utilizarea a cel puţin cinci surse bibliografice; 
 coerenţa/pertinenţa eseului; 
 rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe; 
 respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicţionarului de personaje istorice şi a dicţionarului de 

termeni istorici;  
 III. ESTETICA 

 tehnoredactarea; 
 calitatea imaginilor; 
 aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu; 

IV. ORIGINALITATE, CREATIVITATE 
Evaluarea portofoliilor se face multicriterial. De exemplu, criteriul conformităţii la teoria predată 

poate fi completat cu cel al inovativităţii şi originalităţii. Fiecare produs cuprins în portofoliu poate fi 
evaluat din punct de vedere cantitativ dar mai ales calitativ: creativitatea produsului individual sau colectiv, 
elementele noi, punctele forte etc. De asemenea evaluarea portofoliului va fi supusă evaluării efectelor pe 
care acest gen de evaluare l-a avut asupra dezvoltării personalităţii, a capacităţii de autoevaluare şi a 
competenţelor de intercomunicare. 

 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MIHAELA CARMEN IORGA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ION VIDU”, 
LICEUL TEORETIC ,,JEAN LOUIS CALDERON”, TIMIȘOARA 

 
 Evaluarea este o componenta esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare și învățare. Ea 

are un rol foarte important în procesul educaţional, deoarece ne permite să identificam punctele slabe şi 
apoi să le corectăm. 

Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpul, astfel că în prezent, ea presupune formularea de 
judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev.  

În învățământul tradițional evaluarea avea ca scop măsurarea și aprecierea cunoştinţele elevilor, 
punându-se accent pe aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul. 

Însă, în învățământul modern, evaluarea modernă măsoară şi apreciează capacităţile elevilor, 
punându-se accentul pe elementele de ordin calitativ. 

Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări: evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă si formatoare şi evaluarea sumativă. 

 Evaluarea inițială nu are un rol de control, ea este folosită pentru a înțelege dacă elevul dispune de o 
pregătire care este necesară procesului educaţional (respectiv cunoştinte, capacităţi, abilităţi etc). 

 Acest tip de evaluare oferă , în primul rând cadrului didactic, o prezentare reală a potenţialului de 
învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie să fie completate, sau a unor aspecte care au nevoie să fie 
corectate, sau îmbunătățite. 

 Evaluarea formativă este mai degrabă o atitudine decât o metodă, având menirea de a atrage atenția 
elevului asupra lacunelor şi în acelaşi timp să-l ajute să găsească mijloacele de a depăşi dificultățile. Având 
o funcție diagnostică şi de remediere, se impune o explicitare mereu mai mare a demersului elevului şi 
vizează ce ştie elevul să facă cu achizițiile sale, pertinența obiectivelor, metode şi obiective adaptate, 
dificultățile întâmpinate şi reprezintă, diagnostichează cu preponderență interesele şi ritmurile fiecăruia. 

 Evaluarea formativă permite cadrului didactic să pună în corelație obiectivele de realizat, mijloacele 
de formare cu caracteristicile elevilor, cu ritmurile, interesele, dificultățile specifice individului. 

 Evaluarea cumulativă, respectiv sumativă reprezintă evaluarea la sfârşit de capitol sau după un sistem 
de lecții al căror conținut este bine structurat şi reprezentativ pentru progresul în învățare al elevilor şi cu 
valoare euristică. 

 Evaluarea sumativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare corespunzătoare 
dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de învățare. Ea este în relație 
cu bilanțul periodic privind activitățile de învățare și evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor 
exprimate în note. Evaluarea sumativă certifică în ce masură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, 
au dobândit rezultatele învățării așteptate. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IORGOVAN CAMELIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EFTIMIE MURGU” LUGOJ 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de 

învăţământ. Este considerată o etapă ce finalizează procesul de învățământ, însă este prezentă în toate 
momentele lecției. Prezintă interes din perspectiva funcționării sale în raport cu celelalte componente ale 
procesului educativ. Oprea, Crenguța. – L. susține în “Strategii didactice interactive” faptul că “evaluarea 
este mai mult decât un proces final sau paralel cu învățarea. Este un act care se integrează organic în același 
proces de învățare, creând relații interactive și circulare”. 

 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 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 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 este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în special a procesului didactic. 
Problematica generată de acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educaţiei. Teoria evaluării 
ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a 
procesului didactic este o componentă a terminologiei didactice. 

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”. 

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 de selecţie, de 
comparare sau de ameliorare a acesteia. 



 

 

Evaluarea este o activitate complexă care presupune realizarea mai multor acţiuni şi operaţii aflate în 
strânsă legătură şi componente ale unui proces unitar. Totuşi, ele sunt diferite prin natura şi prin rolul 
îndeplinit. Aceste acţiuni şi operaţii constau în: 

- realizarea unor operaţii în vederea adaptării de decizii având un obiectiv definit; 
- înregistrarea datelor şi comunicarea rezultatelor; 
- prelucrarea şi interpretarea datelor; 
- aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii şi standarde; 
- adoptarea unor decizii prin valorificarea rezultatelor evaluării în scopul optimizării demersurilor 

aplicative viitoare. 
Acestea sunt şi principalele probleme rezolvate de evaluare: 
- Măsurarea=stabilirea unor relaţii între un sistem de simboluri şi un ansamblu de rezultate ale unor 

standarde prestabilite (descriptori); 
- aprecierea=presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării. 
Sistemul de evaluare din învăţământul primar presupune măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe baza 

descriptorilor de performanţă, criterii unitare de apreciere a performanţelor elevilor pe baza a patru trepte 
de notare şi care furnizează informaţii relevante asupra nivelului de pregătire atins de aceştia. Datorită 
înlocuirii sistemului de notare prin calificative acordate pe niveluri de performanţă, au fost eliminate 
discriminările şi ierarhizările punând accent pe dezvoltarea spiritului de echipă şi mai puţin pe cel de 
competiţie. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IOŢU NICOLETA DANIELA 

GRĂDINIŢA P.P NR. 1 ORAVIŢA 
 
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Ea “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării 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 lecţii) și 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 are avantajul de a oferi profesorului/învățătorului și elevului posibilitatea de a avea 
o reprezentare cât mai exactă a situației existente – ne referim aici la potențialul de învățare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate sau remediate – și de a formula cerințele următoare. De asemenea, pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual al unor 
programe de recuperare.  

 Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 
de diagnosticare, evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii noului 
program precum și o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învățare ale noului program. Datele obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în 
elaborarea noului program din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile reale ale elevilor . n 
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, ținând 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. - stăpânirea 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; - stăpânirea 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 studenţilor, 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. Evaluarea iniţială, deşi utilizată încă de 

 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. Percepând-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, David 
Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la 
plecare .Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie 
să se țină seama de următoarele: - selecția riguroasă a conținutului învățării; - tratarea diferențiată a elevilor; 
21 - 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. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

EDUCATOARE: IOVA RAMONA 
GRĂDINIȚA P.N. RUSCA MONTANĂ 

 
 „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: 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 -METODE SI TEHNICI- 

  
PROF. ÎNV. PRIMAR. IOVANEL TATIANA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, JUD. MEHEDINȚI 
 

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. 

 Cea mai folosita este 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. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite : 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 



 

 

-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
 
Bibliografie:  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

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

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

Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale (evaluarea orală, 
evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne sau alternative. Printre cele mai utilizate metodele 
alternative se numără: portofoliul, proiectul, observarea sistematică a elevului, referatul, studiu de caz, 
eseul, tehnica 3-2-1, investigaţia, metoda RAI, interviul şi autoevaluarea 

Proiectul este o metodă de evaluare modernă care permite elevilor să îşi dezvolte abilităţile de a lucra 
în echipă, de a se organiza, de a-şi gestiona eficient timpul de lucru, abilităţi solicitate din ce în ce mai mult 
pe piaţa muncii. Un mare dezavantaj al acestei metode îl reprezintă faptu că evaluatorul nu poate ştii exact 
care este contribuţia fiecărui elev la proiect. 

Deoarece nu există metodă perfectă de evaluare propun combinarea acestora astfel încât evaluarea să 
ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii. 

Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, 
deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest motiv am ales să 
tratez această temă şi să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi utilizate în procesul didactic. 

Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţii calitatea unei activităţii.. Conform metodei de 
creştere a calităţii „Ciclul Deming” realizată de Edwards Deming, evaluarea reprezintă una dintre cele mai 
importante componente în procesul de îmbunătăţire a unei activităţi. 

În procesul de învăţământ, evaluarea a apărut târziu, tocmai pe la începutul secolului al-XII-lea. Prima 
evaluare datată a fost în anul 1215, la Universitatea din Paris, care a introdus pentru prima dată un examen 
oral pentru absolvire şi anume susţinerea unei lucrării. Primul examen scris a fost utilizat la Trinity College 
of Cambridge în anul 1702, pentru verificarea pregtirii studenţilor la matematică. Datorită constituirii şi 
dezvoltării sistemelor de învăţământ, a organizării lor în ansambluri de instituţii şcolare ordonate ierarhic 
si pe profiluri de formare, corelate structural şi functional, tehniciile de evaluare orală şi în scris s-au 
răspândit şi perfecţionat relativ repede. 

Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componenta esenţială a procesului de învăţământ 
deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Informaţiile obţinute în urma 
evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare. 

 Pshiologul 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)” 

 Paradigma docimologică fost marcată în timp de următoarele patru concepţii: 
1. evaluarea „comparativă” a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica, 

raportându-i pe unii la alţii, acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită; 
2. evaluarea „prin obiective” care are ca rol să furnizeze informaţii funcţionale, permiţând elevilor să 

se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii – (standarde unitare) şi oferind soluţii 
de ameliorare; 

3. evaluarea „corectivă”, care are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de 
dificultăţile constatate pentru a-i facilita învăţarea; 

http://www.proiecteducational.ro/
http://www.proiecteducational.ro/


 

 

4. evaluarea „conştientizată” sau „formatoare” care favorizează participarea activă şi autonomia 
elevului, furnizându-i repere explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind conştient de 
propriile dificultăţi şi lacune. 

 Conceptul de evaluare a evoluat şi el de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între 
evaluare şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea 
congruenţelor dintre rezultatele scolare ale elevilor şi obiectivele operationale prestabilite. În prezent, 
evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

 
Bibliografie: 
https://blogoenciclopedia.blogspot.com 
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NECESITATEA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IPATE ALINA IULIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC NICOLAE IORGA 

 PAŞCANI, JUD. IAŞI 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

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

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. 

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. 

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.  

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. 
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. 
 

  



 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA 
PROFESOR: CARMEN IRIMIA 

 
Clasa: X- a E  
Profil: Servicii  
Modulul II: Tunsori pentru femei      
Calificarea profesională: Coafor stilist     
Data susţinerii testului:…………………………  
Numele si prenumele elevului:……............................. 
 
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
• 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 40 de minute. 
PARTEA I (40 de puncte) 
A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:        25 puncte 
1.În funcție de secreția de sebum distigem următoarele tipuri de păr: 
a. normal, gras sau uscat 
b. subțire și delicat 
c. uscat, gras și subțire 
d. gros și subțire 
2. Starea de sănatate a părului şi a pielii capului este menţinută de : 
a. hairstylistul ales de noi 
b. aplicarea periodică de produse pentru hrănirea şi protejarea firului de păr 
c. lucrările de coafură pe care le alegem 
d. spălări dese ale părului 
3.Intructajul de protecţie a muncii cuprinde: 
a. instructajul periodic şi instructajul la salon 
b. instructajul la locul de muncă, instructajul periodic şi instructajul facial 
c. instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi instructajul la salon 
d. instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi instructajul periodic 
4. Igiena individuală este reprezentată de: 
a. igiena vestimentaţiei şi corporală      
b. igiena vestimentaţiei, alimentaţiei şi corporală  
c. igiena alimentaţiei şi corporală 
d. igiena personală 
5. Masajul capului se poate executa:  
a. manual 
b. electric 
c. manual sau electric 
d. în timpul spălării părului 
 
B. Citeste următoarele enunţuri si notează cu litera A, dacă le consideri adevărate si litera F dacă le 

consideri false:          15 puncte 
__1. Şampon, balsam, mască pentru păr, loţiuni sunt produse pentru îngrijirea părului. 
__2. Existenţa materialelor igienico-sanitare şi a trusei de prim ajutor sunt necesare în mod obligatoriu 
la locul de muncă. 
__3. Instructajul la locul de muncă se face de câte ori consideră necesar administratorul salonului. 

  



 

 

PARTEA a II-a (50 de puncte) 
Firul de păr este o anexă a pielii. Realizaţi un scurt eseu pe aceată temă urmărind următoarele aspecte: 
a) Enumeraţi părțile care compun firul de păr.      10 puncte 
b) Prezentaţi structura firului de păr. 10 puncte 
c) Descrieţi rădăcina firului de păr. 30 puncte 
 
 
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța 
Profesor: Carmen Irimia       
Clasa: X- a E  
Profil: Servicii  
Modulul II: Tunsori pentru femei      
Calificarea profesională: Coafor stilist      
 
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Barem de evaluare și notare 
• Din oficiu se acordă 10 puncte. 
•  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. 
 
PARTEA I (40 de puncte) 
A.1-a,2-b, 3-d, 4-b, 5-c 
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
B. 1-A, 2- A , 3- F 
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
PARTEA a II-a (50 de puncte) 
a)- Firul de păr este alcătuit din două părți:  
• rădăcină (5p); 
• tulpină sau tijă (5p). 
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
b) Structura firului de păr:  
• stratul medular(măduva): situat în mijlocul firului de păr; 
• stratul cortical(pigmentar): format din filamente de cheratină care dau rezistență și textură firului 

de păr. Aici se găsește pigmentul natural (melanina) care dă culoarea firului de păr; 
• stratul cuticular sau solzos: situat la exterior, este subțire și incolor, fiind responsabil cu protejarea 

celorlalte straturi. 
Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Se acordă 5 puncte pentru răspuns parțial corect.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
c) Rădăcina firului de păr prezintă în partea inferioară o umflătură denumită bulbul părului (5p) și 

este situată în hipoderm. Bulbul prezintă în partea bazală o scobitură (5p), în care pătrunde țesut 
conjunctiv, vase de sânge și nervi constituind papilla părului. 

În jurul firului de păr se găsește un sac numit folicul pilos (5p) care este vascularizat și inervat. Folicul 
pilos este responsabil cu creșterea și regenerarea firului de păr. Foliculului pilos îi este anexată o glandă 
sebacee (5p) care produce sebumul (5p), o substanță grasă cu rol în lubrefierea și protecția părului(5p). 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.  
Se acordă 25 puncte pentru răspuns parțial corect.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 

  



 

 

FERICIREA CONSTA, IN PRIMUL RAND IN SANATATE 
 

IRIMIA MARGARETA, 
 ÎNV.LA SCOALA GIMNAZIALA “GEORGE APOSTU” 

STǍNIȘEȘTI, JUD.BACǍU 
 
Minte sănătoasă într-un corp sănătos! Cu siguranță ați auzit acest dicton aparținând latinilor: 

"mens sana in corpore sano!" A face mișcare înseamnă un mod de viață sănătos pe lângă o alimentație 
sănătoasă și o igienă adecvată. Aș vrea să conștientizăm că mișcarea nu se limitează doar la a merge la sală, 
unde desigur plătești ședințele. Poți să te miști fără nici un cost material în propria casă făcând exerciții 
simple, exerciții care nu necesită un spațiu larg și nici aparate speciale. Concret, vorbim despre abdomene, 
genoflexiuni, rotări de brațe, fandări față-spate și fandări laterale. Apoi, un tip de mișcare la îndemâna oricui 
este alergatul în parc sau jogging-ul. Renunță la privitul la televizor și dedică acele minute sau ore acestei 
activități. Din proprie experiență îți spun că te vei simți mult mai bine, mai vioi. Și vei fi surprins să vezi 
câți tineri, și nu numai, au ales acest stil de viată. Unii aleargă pentru că țin un regim alimentar și vor să dea 
câteva kilograme jos, alții alearga pentru a-și menține tonusul. Dacă e vară și știi să înoți, profită de mare 
sau de ștranduri și înoată.  

 Și noi avem nevoie să fim sănătoși, să facem față nu unor războaie, ci unor maladii la care un 
organism cu "defecte" nu ar fi imun. Promovarea sportului in rândul copiilor este esentială. Copiii care sunt 
talentați și iubesc un anumit sport pot face chiar performanță, iar cei care suferă de anumite afecțiuni nu 
trebuie dați la o parte. Aceștia din urmă trebuie îndrumați către sporturi ce nu ii solicită foarte mult fizic.  

 Să explicăm de ce obiectul pe care fiecare dintre noi îl studiem sau l-am studiat în școală se numește 
"Educație fizică". Această educație este completată de educația fizică. Și ajungem la dictonul enunțat la 
începutul articolului. Nu poți avea pe deplin o gândire sănătoasă dacă organismul tău nu cunoaște mișcarea, 
exercițiul fizic. 

 Spuneam că pe lângă mișcare important este să avem și o alimentație echilibrată și o igienă a corpului 
adecvată. Revistele care abordează aceste teme sunt numeroase. Multe sfaturi, dar câte acțiuni de punere in 
practică? E foarte simplu sa urmăm aceste sfaturi. Să mănânci echilibrat înseamnă să mănânci atât cât 
trebuie, nu prea puțin astfel încât să simți foame și nu prea mult încât să simți că nu te mai poți ridica de la 
masă. Rețineti cuvăntul "masă". Da, da...obiectul acela de mobilier împrejurul căruia se afla scaunele. Am 
ținut să precizez acest lucru întrucât oamenii din ziua de astăzi mănâncă în fața televizorului, pe stradă, în 
picioare. Apoi, nu degeaba apar spoturi de genul: "Excesul de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav 
sănătății!", "Consumul excesiv de alcool dăuneazî grav sănătății!" sau "Fumatul poate ucide!"  
 Igiena corporală este un subiect important. O bună prietenă de-a mea spunea așa: "Apa și săpunul sunt 
sfinte." Curățenia e ca o carte de vizită a persoanei tale! Toți ne dăm seama de riscul unei boli ce poate 
pune stăpânire pe organismul nostru, dar nu toți stiu ce trebuie făcut, pentru a evita acest lucru. Sună deja 
banal dar totuși e adevărat, că aceste trei substanțe sunt distrugătoare. Voi cei care fumați,sau consumați 
alcool în cantități mari vă asumați un risc enorm de îmbolnăvire a organismului vostru. 

 Și nu uita niciodată: „Trebuie să ai grijă de sănătatea ta, deoarece poate că pentru lume, Tu esti 
numai o persoană, dar pentru anumite persoane , Tu eşti toată lumea!” 

 
  



 

 

CONCLUZII DESPRE TESTELE DE EVALUARE INIŢIALĂ 
LA MATEMATICĂ 

 
PROF. MARIA-MONICA IRIMIA 

LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” 
BACĂU – JUD. BACĂU 

 
Testele de evaluare iniţială la matematică s-au aplicat elevilor din clasele IX - XII din şcoala mea in 

perioada 16 - 30 septembrie 2019 cu subiecte unice pentru toţi elevii şi cu aceleaşi bareme de corectare şi 
notare. 

În urma corectării testelor inițiale, urmărind nivelul competențelor dobândite de elevi, s-a constatat 
că elevii au deficiențe / lipsuri în ceea ce privește: 

 La clasele a IX-a: 
- identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule 
- aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale pentru rezolvarea unor ecuaţii sau inecuații 
- aplicarea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale 

acestuia 
- respectarea ordinii efectuării operaţiilor 
- alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin modul, rapoarte, proporții, 

dependențe funcţionale, ecuaţii sau configuraţii geometrice 
- exprimarea caracteristicilor matematice ale numerelor reale, funcţiilor sau ale figurilor geometrice 

plane 
- studierea unor situații-problemă din punct de vedere cantitativ sau calitativ utilizând proprietățile 

algebrice şi de ordine ale mulțimii numerelor reale 
- compararea numerelor reale 
- analizarea şi interpretarea rezultatelor obținute prin rezolvarea unor probleme sau situații-problemă. 
 La clasele a X-a: 
- descrierea unor proprietăţi ale funcţiilor de gradul I şi gradul al II-lea 
- aplicarea unor algoritmi specifici calculului algebric, trigonometric, vectorial în rezolvarea de 

probleme 
- rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor 
- studierea unor situaţii-problemă din punct de vedere cantitativ şi sau calitativ utilizând proprietăţile 

algebrice şi / sau de ordine ale mulţimii numerelor reale şi a elementelor de trigonometrie 
- optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode 

adecvate pentru realizarea rapidă, corectă a sarcinilor date. 
 La clasele a XI-a: 
- compararea numerelor iraționale 
- prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi 

algebrice ale acesteia (monotonie, bijectivitate, semn etc.) 
- aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali şi logaritmi în contexte variate 
- exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin condiţii algebrice sau geometrice 
- studierea unor situaţii-problemă din punct de vedere cantitativ şi/ sau calitativ utilizând proprietăţile 

algebrice şi/ sau de ordine ale mulţimii numerelor reale 
- optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode 

adecvate. 
 La clasele a XII-a: 
- identificarea unor funcții utilizând proprietăți ale acestora: monotonie, continuitate, derivabilitate, 

puncte de extrem. 
- prelucrarea unor date de tip cantitativ şi/ sau calitativ cuprinse în enunțuri matematice referitoare 

la studiul derivabilității funcțiilor. 
- aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferențial în rezolvarea de probleme. 
- exprimarea cu ajutorul noțiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor 



 

 

proprietăți cantitative şi/ sau calitative ale unei funcții. 
- studierea unor situații-problemă din punct de vedere cantitativ şi/ sau calitativ utilizând 

proprietățile algebrice şi de ordine ale mulțimii numerelor reale. 
- alegerea strategiilor și metodelor adecvate pentru optimizarea rezolvării unor probleme sau situații-

problemă. 
Se impun deci următoarele măsuri remediale: 
- activitățile didactice să fie stabilite în funcție de deficiențele constatate în urma evaluării inițiale 
- învăţarea centrată pe elev 
- utilizarea metodelor moderne, conform recomandărilor ministerului 
- alternarea formelor de activitate 
- alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, formule, concepte 
- lecţii atractive prin: lucrul prin cooperare, utilizarea lecţiilor AEL, implicarea în evaluare şi 

autoevaluare a elevilor 
- materialele teoretice (formule, probleme - model) să existe în portofoliul fiecărui elev 
- tema pentru acasă să fie individualizată, în funcție de deficiențe 
- temele de portofoliu sa fie date pe perioade mai lungi (o săptămână,doua) pentru a încuraja 

colaborarea între elevi şi munca în echipă 
- în funcție de dificultățile elevilor - sprijin acordat periodic de către profesor, în perioada tezelor 

și/sau pentru bacalaureat 
- verificare periodică şi / sau zilnică a temelor 
- participarea elevilor la programul de consultații desfășurat în cadrul școlii 
- lucrul individual, cu creionul în mână (în clasă și acasă) pentru a avea dexteritate în utilizarea unor 

noțiuni și formule des întâlnite sau în utilizarea algoritmilor. 
- muncă susținută, studiu constant astfel încât elevul să își creeze obișnuința de a rezolva temele 

singur  
- profesorul să urmărească exprimarea verbală a elevului (la tablă) și non-verbală (pentru feed-back) 
- elevii să se implice mai mult în propria pregătire 
- comunicarea profesorului de matematică să fie mai eficientă cu dirigintele clasei şi cu părinţii. 
 
 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. IRINA GÂNGA, 
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, PIATRA NEAMȚ 

 
Evaluarea este actul didactic complex integrat întregului proces de predare-învățare, care asigură 

evidențierea cantității cunoștințelor dobândite şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la un 
moment dat (în mod curent, periodic, final). Oferă soluții de perfecționare a actului de predare–învățare. 
Presupune două momente distincte: măsurarea şi 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 si 
responsabilitate. 

A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de instruire 
au fost atinse, precum şi eficienţa metodei de predare-învățare folosite. Prin activitatea de evaluare se 
desemnează acțiunea de măsurare şi apreciere a rezultatelor școlare. Prin rezultate școlare se desemnează: 
cunoștințe, abilitați, dezvoltarea proceselor intelectuale etc. 

In planul evaluării, profesorii sunt preocupați sistematic de măsurarea si aprecierea cantității şi 
calității cunoștințelor elevilor, a deprinderilor, abilitaților, capacitaților, intereselor si priceperilor posedate 
de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al educației, fie ca premisă a acesteia. 

Evaluarea inițială, parte obligatorie și necesară la intrarea elevilor într-un nou ciclu de școlarizare 
sau în vederea identificării nivelului de cunoștințe însușite de elevi prin raportare la programele școlare, are 
ca funcții dominante funcția prognostică si 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. 

În cadrul actului de evaluare a rezultatelor școlare un aspect necesar şi 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 acorda 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 tradiționala 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 şi 
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). 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

CAMELIA-MARIA ISMANĂ-ILISAN, 
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII 

„NICOLAE VASILESCU-KARPEN”, BACĂU, 
EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, CLASA A X-A 

 
Evaluarea inițială are rolul principal de a putea să avem o imagine foarte clară asupra tipului de 

cunoștințe și competențe pe care copiii le-au dobândit din anii anteriori. Notele nu nu se trec în catalog, ele 
vor reprezenta un reper, pe de o parte, pentru profesorul de la clasă, pentru a putea să-și organizeze 
activitatea la clasă pe anul școlar în funcție de rezultate. Totodată, ar fi bine să fie informat fiecare părinte 
în parte, aceste note nu se fac publice, rezultatele fiind prezentate fiecărui elev în parte. 

Evaluarea inițială sau predictivă este activitatea orientată în direcția cunoașterii particularităților 
obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, această evaluare se realizează cu mijloace adecvate de 
investigare și are ca finalitate îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acesteea. 

Evaluarea initială are ca scop stabilirea nivelului de pregătire a elevilor, a condițiilor în care aceștia 
se pot integra în activitatea ce urmează. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare inițială sunt parcurse următoarele etape: 
 Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective. 
 Formularea itemilor. 
 Stabilirea timpului necesar fiecărui item. 
 Fixarea punctajului pentru fiecare item. 
 Stabilirea unei scări de apreciere. 
 Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în cadrul evaluării inițiale la educație antreprenorială, clasa a 

X-a: evaluarea scrisă, un test cu itemi diverși (de tip pereche, alegere multiplă, răspuns scurt, alegere duală, 
de completare, eseu structurat). 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PIPP ISTRATE ADRIANA 

 
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. 

 
Bibliografie : 
*Voiculescu Elisabeta,’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’, Ed. Aramis, 

Buc -2007 
*Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’, EDP RA , Buc.- 2000  
*Radu Ion ’’Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ’’ , EDP, Buc. - 1998 
*Vasile Moglan’’Didactica disciplinei- Limba și literatura română- în învățământul primar”, Ed. 

Miniped, Buc. -2010 
 



 

 

TESTELE INIȚIALE REPERE ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ/PREDICTIVĂ 
A ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 
PROF. ISTRATE ISABELLA - MARIA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SF. ANDREI” 
 GURA HUMORULUI 

 
Evaluarea în contextul socio-economic actual trebuie să conducă la optimizarea întregului proces 

didactic din școală. 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. 

 Una dintre posibilitățile care conduc la sporirea eficienței evaluărilor este aceea de a pune accentul 
pe constatarea acțiunilor valorizante, pe stimularea capacităților de autoevaluare și nu pe măsurarea 
cantității produselor. O altă manieră de abordare a evaluării trebuie să fie acela în care proiectarea și 
realizarea procesului integrat de predare- învățare -evaluare să fie centrat pe elev. Astfel activitățile de 
evaluare, începând cu evaluarea inițială – realizată prin testele inițiale, se impun a fi proiectate și realizate 
ținând cont de nevoile de formare ale elevului.  

Testele inițiale / predictive vor fi întocmite astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru 
studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. Scopul este acela de a dezvolta la elevi capacitatea de 
autoevaluare concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare și corectare și 
nu cel de sancționare.  

Metodele şi instrumentele de evaluare se aplică în funcţie de particularităţile clasei de elevi, și chiar 
de particularitățile de dezvoltare psihice ale fiecărui elev. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi 
instrumentelor de evaluare va contribui la punerea în valoare a creativităţii, a gândirii critice, a manifestării 
individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, 
formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a elevilor. 

Pentru a obține rezultatele scontate în procesul de evaluare inițială trebuie să se 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 atunci când profesorul și elevii reușesc să 
colaboreze, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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* Stoica. A. - Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
* Adrian Roșan - Psihopedagogie speciala. Modele de evaluare si interventie, Editura Polirom,Iași 

2015 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN CERCETAREA PEDAGOGICĂ 
PE TEMA 

 
ISTRATE MIHAELA 

PROF. CHIMIE- FIZICĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU’’ 

LOCALITATEA TÂRNĂVENI 
JUDEŢUL MUREŞ 

 
,, STUDIU PRIVIND PERFORMANȚELE ELEVILOR ÎN URMA UTILIZĂRII 

STRATEGIILOR ACTIVIZANTE LA CAPITOLUL SOLUȚII ÎN GIMNAZIU” 
 Evaluarea iniţială realizează un diagnostic al pregătirii elevilor, are o funcţie predictivă, indicând 

condiţiile în care elevii vor putea asimila conţinuturile unui program de instruire. Subliniind rolul şi 
însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea cu şanse de reuşită a elevilor în activitatea care 
începe, D.P. Ausubel şi F.G. Robinson, afirmă ...,,Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur 
principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare 
elevul. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”. 

 În cazul experimentului din cadrul cercetării pedagogice realizată la disciplina chimie, clasa a VII-a, 
am utilizat metodologii didactice care se fundamentează pe concepte teoretice ale psihopedagogiei învăţării 
moderne. Marii psihologi şi pedagogi (Claparede, Dewey J., Roşca Al.) considerau că educaţia utilă celui 
educat în viaţa imediată şi viitoare, este educaţia funcţională.  

 Motivaţia este susţinută şi de calea aleasă pentru învăţare, pentru că de foarte multe ori o cale greşit 
aleasă a năruit o motivaţie solidă. Aceasta este una din poverile cele mai apăsătoare pentru un profesor: să 
nu distrugă motivaţia şi visurile elevilor săi, ci dimpotrivă, ,,să le construiască aripi de zbor”. Modalităţile 
practice utilizate în acest experiment îşi propun să-l facă pe elev să devină interesat. Plăcându-i ceea ce face 
pentru a ajunge la cunoaştere temeinică, învăţarea să devină o plăcere şi nu o obligaţie. Comenius spune că 
actul învăţării ar trebui să fie: „Rapid, plăcut şi temeinic”, ceea ce prin traducerea mesajului ar însemna: 
rapid – cunoştinţe esenţiale, fără amănunte nesemnificative, plăcut – interesant pentru copil, într-o 
atmosferă democratică şi relaţii bazate pe respectul reciproc al statutului fiecăruia din cei implcaţi în proces 
(profesor, elev, colegi), temeinic – actul învăţării să însumeze cunoştinţele filtrate de raţiune, aprofundări 
prin conexiuni logice, repetarea ca act de inteligenţă, confirmările ca momente obligatorii în etapele 
învăţării. 

 Chimia ca disciplină complexă, impune o gândire logică, creativă, o inteligenţă dezvoltată, 
capacităţi de transfer, sistematizare, selecţie, abstractizare, generalizare şi aproape e imposibil ca elevii să 
posede aceste trăsături nativ. Majoritatea se formează în procesul de instrucţie şi educare. Dar cum oare? 

 Printr-un învăţământ tradiţional sau prin unul activ? 
 Această întrebare e cota zero a experimentului. Pornind de aici, având ca repere în procesul de 

învăţare întrebările: 
- De ce se învaţă?  → identificarea obiectivelor 
- Cine învaţă? →  elevii 
- Ce se învaţă? →  selecţionarea conţinuturilor 
- Cu ce se învaţă? →  analiza resurselor 
- Cum se învăţă? →  stabilirea strategiilor didactice 
- Cum se verifică progresul? →  elaborarea testelor de evaluare iniţială şi formativă continuă 
 Practica pedagogică a confirmat faptul că nu există reţete în învăţare, dar există compatibilităţi 

între structura psihologică a profesorului şi metoda aleasă.  
Scopul cercetării este acela de a testa eficienţa utilizării strategiilor activizante la capitolul ,,Soluții” 

în gimnaziu, reflectată în creșterea performanțelor școlare. Pentru realizarea experimentului didactic s-au 
ales două clase de elevi la care s-au aplicat teste iniţiale, apoi s-au folosit, la una dintre ele metode 
tradiţionale de predare- învăţare iar la cealaltă clasă metode moderne, activizante, iar la finalul cercetării s-
au desprins concluziile.  



 

 

Testarea inițială a fost realizată prin aplicarea unui test inițial la clasele a VII-a A și a VII-a B, menit 
să evalueze cunoștințele ambelor eșantioane. Testul a fost aplicat la începutul studiului capitolului ,,Soluții” 
şi a fost adresat unor elevi cu capacităţi intelectuale medii. Această probă de evaluare s-a aplicat pentru a 
stabili nivelul de cunoştinţe al elevilor şi dacă elevii pot atinge obiectivele propuse. Datele obţinute prin 
evaluarea iniţială au ajutat la conturarea activităţii următoare în cel puţin trei direcţii: 

• Modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut, strategiile didactice utilizate 
• Aprecierea oportunităţii unui program de recuperare pentru înteaga clasă 
• Adoptarea unor măsuri de sprijinire a unor elevi prin programe de recuperare individualizate 
 Având în vedere rezultatele obținute, mediile generale de 7,75 respectiv 7,80, am stabilit că cele 

două eșantioane sunt asemănătoare, acest fapt avănd o importanţă deosedită în desfăşurarea cu succes a 
experimentului didactic referitor la eficiența utilizării metodelor activizante în procesul instructiv educativ. 

Concluzii referitoare la impactul aplicării strategiilor activizante de învățare: 
1. Îmbinarea armonioasă a obiectivelor operaționale cu metodele de învățământ moderne și clasice, 

cu mijloacele variate de învățământ și cu diferite forme de organizare a activității în cadrul strategiilor 
activizante au asigurat o eficienţă sporită în învăţarea temei propuse. 

2. Elevii preferă ca metode de lucru: experimentul, :problematizarea, descoperirea dirijată cu ajutorul 
fişelor, conversaţia, jocul didactic, modelarea, asaltul de idei, metoda ciorchinelui. 

3. Elevii au prezentat un interes crescut pentru chimie,o parte dintre ei făcând progrese vizibile. 
4. La începutul experimentului, elevii erau nerăbdători să efectueze cât mai multe experienţe fără a 

acorda atenţie laturii teoretice. Mai târziu, au înţeles că rezultatele vor fi cu atât mai bune cu cât cunoştinţele 
teoretice sunt mai temeinic însuşite. Astfel, le-au fost educate voinţa, răbdarea, capacitatea de a depăşi un 
moment greu. S-a constatat influenţa pozitivă a activităţilor practice asupra dezvoltării şi flexibilizării 
gândirii, imaginaţiei creatoare, dezvoltării  

 
BIBLIOGRAFIE 
1 Bocoș, M., (2013), Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Editura Polirom; 

Iași 
2 Adrienne Naumescu, Muşata Bocoş, Didcatica chimiei- de la teorie la practică, Casa cărţii de 
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EVALUAREA PRIN METODE DIDACTICE MODERNE 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR NICOLETA ISTRATE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION SIMIONESCU” IAȘI 

 
 Eficiența pedagogică și rezultatele procesului de învățământ depind mai ales de strategiile 

didactice, definite „metode cu grijă alese, ordonate, combinate între ele, la care sunt asociate diferite 
mijloace de învățământ și forme de activitate.”. Opțiunea pentru o anumită strategie didactică exprimă 
alegerea conștientă pe care o face profesorul pentru acele metode, mijloace și forme de organizare a 
învățării, care să îi servească în cel mai înalt grad pentru atingerea obiectivelor proiectate la începutul 
procesului de instruire. Termenul metodă provine din limba greacă (metha = către, spre și odos = cale, 
drum), în care desemna, așadar, orientarea către un drum sau orientarea în spațiu, într-un sens mai larg. 
Sensul învechit al cuvântului a fost modernizat de filozoful francez René Descartes, unul dintre primii care 
l-au utilizat conferindu-i un sens gnoseologic. După cum o arată etimologia termenului, metodele de 
învățământ reprezintă căile, modalitățile, procedeele, tehnicile și mijloacele adecvate pentru desfășurarea 
procesului instructiv – educativ. Metodele au un caracter polifuncțional, funcțiile lor de bază fiind 
următoarele: cognitivă (de organizare și dirijare a cunoașterii); instrumentală sau operațională (metode fiind 
unelte, instrumente prin care profesorul își transformă obiectivele propuse în performanțe); formativ-
educațivă sau modelatoare (determină formarea personalității elevilor, în sensul de formare de atitudini, 
convingeri, sentimente); normativă (descriind cum să facem, cum să se predea și să se învețe); 
motivațională, stimulativă (de trezire a interesului). Taxonomiile au suscitat de-a lungul timpului o serie 
întreagă de controverse între pedagogi. Aceștia au propus criterii diferite de clasificare rezultând, în 
consecință, clasificări diferite. Iată câteva exemple de metode care și-au demonstrat eficiența în procesul 
evaluării: 

MOZAICUL  
Pasul 1 ~ Se împarte clasa în grupe de cate 4 elevi ; 
Pasul 2 ~ Se numără până la 4, astfel încât fiecare membru al celor 4 echipe să aibă un număr de la 1 

la 4; 
Pasul 3 ~ Se împarte tema în 4 subteme; 
Pasul 4 ~ Fiecare membru al grupelor va primi o fișă de învățare (elevii cu nr.1 – fișa nr.1, cei cu nr. 

2 – fișa nr. 2…) 
Pasul 5 ~ Se dă sarcină: fiecare elev va trebui să studieze întreaga lecție, care va fi însă predată de 

colegii de grup pe fragmente; 
Pasul 6 ~ Toți elevii cu nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup… și se vor numi „experți”; 
Pasul 7 ~ „Experții” citesc fragmentul care le revine, discută între ei, hotărăsc modul în care vor 

preda; 
Pasul 8 ~ Se refac grupele inițiale și „experții” predau celorlalți colegi de grupă ceea ce au studiat; 
Pasul 9 ~ Profesorul va răspunde întrebărilor la care „experții” nu au știut să dea răspuns și corectează 

eventualele informații eronate.  
TURUL GALERIEI  
Pasul 1 ~ clasa este împărțită în grupe; 
Pasul 2 ~ fiecare grupă are o temă pentru lucru; 
Pasul 3 ~ după ce termină lucrul elevii vor afișa în locuri vizibile materialele lor pentru a putea fi 

văzute de toată clasa și discutate; 
Pasul 4 ~ produsele sunt vizitate de elevi și este comentat fiecare exponat; 
Pasul 5 ~ elevii se întorc la propriul exponat și fac completările; 
Pasul 6 ~ refacerea turului galeriei; 
Pasul 7 ~ se face selecția, ierarhizarea produselor; 
Pasul 8 ~ evaluarea.  

  



 

 

HARTA CONCEPTUALĂ IERARHICĂ / ÎN FORMĂ DE CIORCHINE: 
Pasul 1 ~ Se scrie un cuvânt/ tema în mijlocul tablei; 
Pasul 2 ~ Se cere elevilor să noteze toate ideile / sintagmele care le vin în minte legate de cuvânt/ 

tema și se trasează linii între acestea și cuvântul / tema inițială; 
Avantaje: nu se critică ideile propuse; poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a 

categoriilor de informații așteptate de la elevi.  
JOCURI DIDACTICE 
• Șarpele 
 Jocul este folosit în secvențele de fixare sau evaluare a însușirii unor termeni de teorie literară. Constă 

în notarea pe o hârtie pliată (în formă de șarpe sau acordeon) a unui termen,constând într-o noțiune ce 
trebuie verificată. Prima parte a hârtiei se pliază, iar pe următoarea parte al doilea participant notează 
definiția noțiunii respective. Fără a vedea noțiunea inițială, al treilea participant citește doar definiția și scrie 
termenul-noțiune care îi corespunde ce va fi citită de următorul participant. Acesta va scrie din nou definiția 
ș.a.m.d. La final, se reface traseul și, în cazul unei erori, se depistează autorul și cauza greșelii respective, 
operându-se eventualele ameliorări.  

• Piramida 
Metoda, intitulată și „metoda bulgărelui de zăpadă”, are ca principiu de bază împletirea activității 

individuale cu cea de grup. 
Pasul 1 ~ profesorul expune elevilor exercițiul; 
Pasul 2 ~ elevii rezolvă, mai întâi, individual, în aproximativ 5 minute,  
timp în care fiecare dintre ei își notează soluțiile, cât și eventualele  
neclarități; 
Pasul 3 ~ elevii formează apoi perechi de câte doi pentru a discuta 
rezultatele și pentru a lămuri neclaritățile; ei își fac notările necesare; 
Pasul 4 ~ perechile inițial formate se reunesc în două grupe mari,  
egale ca număr de participanți, și discută soluțiile pentru care s-a optat, eventual neclaritățile apărute; 
Pasul 5 ~ întreaga clasă, reunită, discută sarcina de lucru aleasă de  
cadrul didactic, analizează soluțiile la care s-a ajuns până în această 
etapă, cât și problemele la care trebuie găsite răspunsuri. 
Pasul 6 ~ elevii discută cu profesorul soluțiile găsite și își exprimă  
neclaritățile întâmpinate, pentru a putea fi rezolva 
Rolul profesorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai important. Punând și elevii în 

situații variate de instruire, el transformă școala „într-un templu și un laborator”. (M. Eliade) 
 
Bibliografie: 
Hans Aebli, Didactica psihologică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE MITROI” BILED, 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BILED, TIMIŞ 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: IUGA MARIANA 
 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ şi a oricărei situaţii de învăţare, 

alături de determinarea obiectivelor de organizarea conţinuturilor, de obiectivele definite, de alegerea unei 
strategii didactice menite să realizeze obiectivele propuse. Ea permite adaptarea unor decizii în vederea 
„reglării, ameliorării, perfecţionării continue a activităţii”. 

 Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei. 
 În opinia lui Ausubel, ea este, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii 

paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a 
scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

 Prin evaluare se urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin o raportare la norme 
de grup. La nivelul învăţământului preşcolar se acordă o atenţie sporită evaluării sub cele trei forme: 
evaluare iniţială, continuă şi formativă, acţiune de cunoaştere a individualităţii copiilor din educaţia 
timpurie. 

 O parte importantă a evaluării o are evaluarea iniţială, care este realizată la începutul unui program 
de instruire şi vizează , în principal: identificarea condiţiilor în care preşcolarii pot să se pregătească şi să 
se integreze opţional în activitatea de învăţare, în programul de instruire care urmează. Are funcţii 
diagnostice şi prognostice, de pregătire a noului program de instruire. 

 Avantajele evaluării iniţiale:  
- 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 

 Dezavantajele evaluării iniţiale: 
- 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 
 Ausubel sublinia rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor, arfirmând: 

„ Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel 
mai mult învăţarea, sunt cunoştiinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el stie şi 
instruiţi-l în consecinţă.”(Ausubel D, Robinson, 1981) 

 Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare, selectarea probelor de evaluare sau conceperea 
lor trebuie să se facă cu multă responsabilitate,consultând bibliografia de specialitate şi Curriculum-ul în 
vigoare. Copiii nu trebuie să simtă că trec printr-o etapă de evaluare, nu trebuie să se exagereze cu prea 
multe probe sau prea dificile. 

 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, o modalitate de a verifica gradul de realizare a obiectivelor 
educaţionale urmărite.  

 Putem aminti urmatoarele metode de evaluare tradiţionale: probe orale, probe scrise, probe practice. 
 Principalele metode moderne de evaluare care susţin individualizarea actului educaţional prin 

sprijinul acordat elevului, sunt: 
- observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului: oferă educatoarei informaţii 

despre copii, privind perspectiva capacităţii lor de acţiune şi de relaţionare, despre competenţele şi abilităţile 
de care dispun în mod direct, fiind o metodă eficientă; 

- investigaţia; 
- proiectul; 
- portofoliu; 



 

 

- autoevaluarea;  
 Copilul poate fi observat în mediile lui fireşti: în timp ce se joacă singur, cu un coleg sau în grup, în 

timpul jocului liber, în timpul activităţilor, în timpul mesei, la sosirea sau la plecarea din grădiniţă, în diferite 
situaţii. Nu trebuie să evaluăm numai aspecte care privesc latura cognitivă (dacă numără, dacă ştie poezii, 
dacă cunoaşte culorile, dacă ştie despre poveşti, etc.). 

 În urma evaluării iniţiale obţinem informaţii diferite despre nivelul de dezvoltare a fiecărui copil, dar 
nu trebuie etichetaţi sau împărţiţi pe categorii. Copilul nu trebuie să se simtă frustrat sau să îşi formeze o 
imagine de sine negativă. Sunt copii care ştiu să danseze, să cânte, să picteze, să reţină uşor poezii,iar alţii 
sunt buni la jocurile logice, ori de memorie etc.  

 Ursula Şchiopu ne demonstrează că „Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are 
caracteristici atât de numeroase, explozive, neprevăzute pe perioada preşcolară”. (Şchiopu U., 1997). 

 Aprecierea rezultatelor 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 
cunoştiinţe şi deprinderi ale acestuia. 

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

 
BIBLIOGRAFIE: 
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- „Didactica activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preprimar”- Editura Didactica 

Nova, Craiova, 2005; 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ESTE O NECESITATE? 
 

PROF. IUGULESCU LAURENŢIU MIHAIL 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 

TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIŢA 
 
Evaluarea este o componentă a procesului de învăţământ , reprezintând partea finală a demersului de 

proiectare didactică prin care cadrul didactic măsoară eficienţa întregului proces instructiv-educativ. 
Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire 
profesională. 

Conţinuturile programei modulului ,,AUTOMOBILE” trebuiesc abordate într-o manieră flexibilă, 
diferenţiată, ţinându-se cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează cadrul didactic şi de nivelul 
iniţial de pregătire al elevilor.  

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau modulul, acestea 
variază în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de 
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către 
colectivul instruit.  

Ioan Cerghit precizează că evaluarea iniţială “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii 
dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări “. 

Evaluarea iniţială se realizează atunci când un profesor preia pentru prima dată clasa , sau la începutul 
unei perioade de instruire ( an şcolar ), pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Evaluarea iniţială 
impune câteva cerinţe privind elaborarea subiectelor : itemii elaboraţi să facă parte din tematica şi programa 
materiei ; itemii să fie formulaţi clar şi să se precizeze baremele de corectare şi notare. 

Evaluarea iniţială este realizată astfel încât să cuprindă mai multe tipuri de itemi. Din cele 5 subiecte 
menţionăm subiectul nr II care cuprinde itemi de completare şi subiectul nr. III format din itemi de tip 
pereche. 

Evaluarea iniţială 
Modulul IV –AUTOMOBILE cls a – X-a 
Subiectul II :  
 Transcrieţi pe foaia de examen enunţurile următoare prin completarea cuvintelor necesare din spaţiile 

libere. 
1. Carburatorul este subansamblul care dozează .................. în raport cu sarcina motorului şi 

realizează pulverizarea, vaporizarea şi ........................ parţială a combustibilului cu aerul. 
2. Mecanismul de distribuţie asigură umplerea periodică a .................. cu amestec carburant (la m.a.s.) 

sau aer (la m.a.c.) şi evacuarea ................... de ardere. 
3. Volantul are rol de înmagazinare a ............. cinetice rezultate din cursa pistoanelor, pe care o redă 

pentru reglarea vitezei unghiulare a arborelui, atenuarea ............... la turaţie redusă. 
4. Chiulasa este ........... care se montează pe partea superioară a blocului ............., constituind capacul 

cilindrilor 
5. Cuzinetul este lagăr de .................. format din două jumătăţi (semicuzineţi) pentru a putea fi 

............. în plan transversal. 
Itemii cu răspuns scurt / de completare solicită elaborarea unui răspuns limitat ca spaţiu, formă şi 

conţinut. Enunţul itemilor poate fi formulat printr-o întrebare sau printr-o propoziţie incompletă. 
Avantajele acestui tip de itemi sunt: 
 permit evaluarea une igame largi de cunoştinţe , capacităţi, abilităţi; 
 construirea răspunsului solicită actualizarea rezultatului învăţării; 
Dezavantajele acestui tip de itemi sunt: 
 corectarea şi notarea sunt mai dificile şi necesită un interval mai lung de timp; 
 ridică unele dificultăţi referitoare la notare. 

  



 

 

Subiectul III :  
 Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi literă din coloana 

B.  
 

 A   B  
1. carburator a. instalaţia de aprindere 
2. injector b. sistemul de distribuţie 
3. bujie c. instalaţia alimentare m.a.c. 
4. supapă d. instalaţia de răcire 
5. termostat e. instalaţia alimentare m.a.s. 

 
Acest tip de itemi solicită elevilor realizarea unor corepondenţe între informaţiile distribuite pe două 

coloane, bazându-se pe abilitatea acestora de a identifica relaţia existentă între două elemente. 
Avantajele acestui tip de itemi sunt : 
 se construiesc rapid şi uşor; 
 au o formă compactă ; 
 se evaluează uşor , punctajul fiind acordat doar în cazul răspunsului correct. 
Dezavantajele acestui tip de itemi sunt: 
 ocupă spaţiu mult pe foaia de test; 
 evaluează niveluri cognitive inferioare.  
Evaluarea iniţială nu are rol de control , ci este realizată printr-un proces de formare continuă, având 

drept scop identificarea achiziţiilor elevilor pentru atingerea competenţelor propuse. 
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie şi competenţele tehnice 

din standardul de pregătire profesională. 
 
Bibliografie : 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN CICLUL ACHIZIŢIILOR FUNDAMENTALE 
LA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR IVAN IOANA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI, 

JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 
 Evaluarea iniţială la clasele din ciclul achiziţiilor fundamentale are ca obiectiv stabilirea stadiului 

atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unui nou an şcolar. În temeiul abordării globale a 
competenţelor în formare la acest ciclu de învăţământ se aplică evaluări scrise doar la clasa a II-a, la clasa 
I şi pregătitoare evaluările constituindu-se din mai multe probe aplicate pe domenii de activitate, care pot 
da indicatori reali despre capacităţile, deprinderile, cunoştinţelor elevului aflat sub lupa evaluării. Evaluarea 
iniţială confirmă sau infirmă metode şi tehnici de lucru în activitatea la clasă, dă profesorului startul 
angajării elevului cu şanse de reuşită într-un nou proces de achiziţii, ori conceperea strategiilor de 
dezvoltare, a demersurilor de remediere, acolo unde este cazul. Evaluarea iniţială nu va avea rol de 
ierarhizare, ci punctul de pornire în conceperea, aplicarea individualizării actului de învăţare în sala de 
clasă. 

 Rezultatele evaluării iniţiale se recomandă a fi raportate la bareme de evaluare standardizate, pentru 
a se respecta criteriul obiectivitate în stabilirea acestora, fiind formulări sub formă de comportamente 
observabile, ceea ce ştiu sau pot să facă elevii după un conţinut aferent curriculum-ului parcurs. Rolul 
diagnostic al evaluării iniţiale se împleteşte armonios cu cel de prognosticare, monitorizarea nivelului de 
reuşită al elevilor constituie un instrument de lucru al cadrului didactic pe baza căruia construieşte prompt 
calea prin care accesibilizează conţinuturi noi, spre formarea competenţelor atât de necesare integrării într-
o societate în continuă schimbare.  

 Proba de evaluare aplicată la clasa a II-a în acest an şcolar a fost probă scrisă şi s-a axat pe cele două 
competenţe generale ale disciplinei Comunicare în limba română : Receptarea unei varietăţi de mesaje 
scrise, în contexte de comunicare cunoscute şi Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare, în 
acest an elevii clasei a II-a fiind şi în lotul de Evaluare Natională II- 2020, iar aceasta presupune evaluare 
scrisă. 

 La prima competenţă s-au construit itemi prin care elevul să identifice personajele textului citit, 
replici ale acestora, să decodeze mesajele simbol din imaginile date, să descifreze mesajul sarcinilor de 
lucru, să aranjeze o suită de propoziţii respectând ordinea întâmplărilor din text , etc., iar la competenţa a 
doua, s-a urmărit prin itemii acestei probe formularea în scris a unor enunţuri dezvoltate, legate de o temă 
comună cu textul citit, formularea scrisă a răspunsurilor la întrebări relevante asupra conţinutului textului 
citit, construirea unei liste de cuvinte sinonime/ antonime/rime, etc.  

 La interpretarea rezultatelor nu s-a pus in evidenţă contabilizarea calificativelor, ci identificarea 
elementelor eronate din aceste probe scrise în contextul stabilirii mijloacelor de intervenţie pentru 
diminuarea efectelor perturbatorii asupra dezvoltării exprimării orale şi scrise a elevilor. Au putut fi stabilite 
conceptele principale pe care elevii le stăpânesc, lacunele pe care le au în pregătire, seriozitatea cu care au 
tratat această formă de evaluare, încadrarea în resursa de timp alocată acestei probe, etc.  

 În planificarea activităţii remediale s-a avut în vedere gruparea acestor erori din testul iniţial pe 
scrierea corectă a cuvintelor (cuvinte, grupuri de litere, cuvinte cu â sau î, cuvinte cu grupurile ea, ia, oa, 
ua, mb, mp, cu x, etc, ortograme ), folosirea corectă a punctuaţiei, aşezarea corectă a textelor în pagină, 
exerciţii de vocabular, cuvinte plurisemantice, topica propoziţiilor, a cuvintelor în enunţuri, despărţirea 
corectă în silabe, etc., conţinuturi care se vor avea în vedere în lecţiile următoare dar şi în orele de pregătire 
suplimentară , pe grupe de elevi ( criteriu selecţie grupuri fiind ritmul de lucru al subiecţilor). 

 Este necesară conectarea studiului limbii române, de altfel şi limba maternă a elevilor, la realităţile 
comunicării cotidiene care se bazează pe capacitatea lor de a căuta, colecta şi procesa informaţia din situaţii 
diverse de comunicare sau relaţionare, din variate texte literare sau non-literare, adaptarea propriei 
comunicări la cerinţele situaţiilor întâlnite, să dezvolte o dispoziţie de comunicare dialogată constructivă, 
folosirea limbajului într-o manieră pozitivă, responsabilă social. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
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PROF. ÎNV.PREŞCOLAR: IVAN MIHAELA ANCUŢA 

GRĂDINIŢA CU P.N. MĂNEŞTI,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
 
 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 SI TEMNICI ALE EVALUARII 
 

PROF. IVANESCU CARMEN 
GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA JUD.MEHEDINTI 

 
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”. 

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 
economică, 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. 

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. 

 



 

 

EVALUATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS 
 

IVĂNOIU NICOLIȚA ANDREEA, 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 
 Education is considered as an investment in human beings in terms of development of human 

resources, skills, motivation, knowledge and the like. Evaluation helps to build an educational programme, 
assess its achievements and improve upon its effectiveness.  

It serves as an in-built monitor within the programme to review the progress in learning from time to 
time. It also provides valuable feedback on the design and the implementation of the programme. Thus, 
evaluation plays a significant role in any educational programme.  

 Evaluation plays an enormous role in the teaching-learning process. It helps teachers and learners to 
improve teaching and learning. Evaluation is a continuous process and a periodic exercise. It helps in 
forming the values of judgement, educational status, or achievement of student. Evaluation in one form or 
the other is inevitable in teaching-learning, as in all fields of activity of education judgements need to be 
made.  

In learning, it contributes to formulation of objectives, designing of learning experiences and 
assessment of learner performance. Besides this, it is very useful to bring improvement in teaching and 
curriculum. It provides accountability to the society, parents, and to the education system. 

 Characteristics of Evaluation:  
1. Evaluation implies a systematic process which omits the casual uncontrolled observation of pupils.  
2. Evaluation is a continuous process. In an ideal situation, the teaching- learning process on the one 

hand and the evaluation procedure on the other hand, go together. It is certainly a wrong belief that the 
evaluation procedure follows the teaching-learning process.  

3. Evaluation emphasises the broad personality changes and major objectives of an educational 
programme. Therefore, it includes not only subject-matter achievements but also attitudes, interests and 
ideals, ways of thinking, work habits and personal and social adaptability.  

4. Evaluation always assumes that educational objectives have previously been identified and defined. 
This is the reason why teachers are expected not to lose sight of educational objectives while planning and 
carrying out the teaching-learning process either in the classroom or outside it.  

5. A comprehensive programme of evaluation involves the use of many procedures (for example, 
analytico-synthetic, heuristic, experimental, lecture, etc.); a great variety of tests (for example, essay type, 
objective type, etc.); and other necessary techniques (for example, socio-metric, controlled-observation 
techniques, etc.).  

6. Learning is more important than teaching. Teaching has no value if it does not result in learning 
on the part of the pupils.  

7. Objectives and accordingly learning experiences should be so relevant that ultimately they should 
direct the pupils towards the accomplishment of educational goals.  

8. To assess the students and their complete development brought about through education is 
evaluation.  

9. Evaluation is the determination of the congruence between the performance and objectives.  
 In the evaluation process first step is to determine what to evaluation, i.e., to set down educational 

objectives. What kind of abilities and skills should be developed when a pupil studies, say, Mathematics, 
for one year? What type of understanding should be developed in the pupil who learns his mother tongue? 
Unless the teacher identifies and states the objectives, these questions will remain unanswered. The process 
of identifying and defining educational objectives is a complex one; there is no simple or single procedure 
which suits all teachers.  

 The teacher is more concerned with a student’s learning than with anything else. Changes in 
behaviour are an indication of learning. These changes, arising out of classroom instruction, are known as 
the learning outcome. What type of learning outcome is expected from a student after he has undergone the 
teaching-learning process is the first and foremost concern of the teacher. This is possible only when the 
teacher identifies and defines the objectives in terms of behavioural changes, i.e., learning outcomes.  



 

 

 For the teachers, the objectives and courses of school subjects are ready at hand. His job is to analyse 
the content of the subject matter into teaching points and to find out what specific objectives can be 
adequately realised through the introduction of those teaching points. The teacher observes and measures 
the changes in the behaviour of his pupils through testing. This step adds one more dimension to the 
evaluation process. While testing, he will keep in mind three things-objectives, teaching points and learning 
activities; but his focus will be on the attainment of objectives. This he cannot do without enlisting the 
teaching points and planning learning activities of his pupils.  

 Here the teacher will construct a test by making the maximum use of the teaching points already 
introduced in the class and the learning experiences already acquired by his pupils. He may plan for an oral 
lest or a written test; he may administer an essay type test or an objective type of lest; or he may arrange a 
practical test.  

 



 

 

EVALUARE INITIALĂ 
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ BRĂILA 

CLASA A II-A 
ÎNVĂȚĂTOR IVAŞCU CĂTĂLINA 

 
Nume.................................................. Data: ........................... 
 
1. Scrie numerele: 
- din 2 în 2, de la 10 la 20 
                         

 
- pare, cuprinse între 29 și 39 
                         

 
2. Ordonează crescător numerele 54, 31, 85, 40, 76, 99. 
                         

 
3. Află: 
-numărul cu 14 mai mare decât 23 
                         

-numărul cu 33 mai mic decât 67 
                         

-suma numerelor 26 și 48 
                         

 
4. Calculează şi compară: 

 
5. Află numărul necunoscut şi fă verificarea: 
 

 a + 2 4 = 6 4    a - 3 6 = 3 5    9 8 - a = 3 9 
                            
 a =         a =         a =      
                            
 a =         a =         a =      
                            
v:          v:          v:        

 
6. . Andrei a cumpărat un stilou în valoare de 13 lei și o carte în valoare de 25 de lei. Câți lei a cheltuit 

Andrei? 
                         
                         
                         
                         

 
  



 

 

7. Într-o livadă sunt 32 de meri și cu 13 mai puțini peri. Câți pomi sunt în livadă? 
 
a)......................................................................................................................... 
                         

 
b).................................................................................................................. 
                         

  
 R:................................................................................. 
 
8. Notează cu 1 vasul cel mai puţin încăpător şi cu 6 pe cel mai încăpător. Notează în ordinea logică 

celelalte vase: 

 
9. Uneşte fiecare corp geometric cu obiectul cu care se aseamănă. 
  

 
 
 
  
 
10. Stabileşte valoarea de adevăr pentru următoarele afirmații: 
Ora 8:00 seara este ora 20:00. 
Săptămâna are 6 zile. 
Ceaiul este un lichid. 
Rădăcina fixează planta în pământ. 
Păsările călătoare pleacă vara spre ţările calde. 
Cireşele se coc toamna. 
Lunile toamnei sunt: septembrie, octombrie, noiembrie. 
Soarele este sursă de energie. 
Nasul este organul de simţ al văzului. 
 
TIMP DE LUCRU:40MINUTE 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1.-să înțeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor naturale până la 100; 
O2-să ordoneze crescător numerele date; 
O3-să aplice terminologia învățată în rezolvarea operațiilor matematice; 
O4-să rezolve operații de adunare și de scădere cu numere naturale de la 0 la 100, cu și fără trecere 

peste ordin; 
O5-să compare numere naturale mai mici decât 100, utilizând simbolurile învățate; 
O6-să afle termenul necunoscut prin operații de adunare și de scădere; 
O7-să rezolve probleme cu date numerice, formulând una sau două întrebări,după caz; 
O8-să ordoneze crescător , ținând cont de capacitate, 6 vase; 

CUB SFERA CUBOID CILINDRU CON 



 

 

O9-să unească fiecare corp geometric cu obiectul din mediul înconjurător cu care se aseamănă; 
O10-să stabilească valoarea de adevăr pentru afirmațiile date, aplicand informațiile învățate. 
 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

ITEMUL CALIFICATIVE 
INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

ITEM 1 
 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă corect 
niciuna dintre 
cerinţele date/ nu 
scrie nimic. 

 Răspuns parţial 
corect: scrie doar 2-3 
numere corect la 
prima cerință și 1-2 
numere la a doua 
cerință. 

Răspuns parţial 
corect: scrie 4-5 
numere corect la 
prima cerință și 3-4 
numere la a doua 
cerință. 

Răspuns corect și 
complet: scrie 6 
numere corect la 
prima cerință și 5 
numere corect la a 
doua cerință. 

ITEM 2 
 

Răspuns incorect:nu 
ordonează crescător 
numerele/nu scrie 
nimic. 

 Răspuns parțial 
corect: ordonează 
crescător doar 2-3 
din cele 6 numere 
date  

Răspuns parțial 
corect: ordonează 
crescător 4-5 din cele 
6 numere date 

Răspuns corect și 
complet: ordonează 
crescător toate 
numerele date. 

ITEM 3 
 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă corect 
niciuna dintre 
cerințele date/ nu 
scrie nimic. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect o singură 
cerință. 
 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect două 
cerințe. 
 

Răspuns corect și 
complet: rezolvă 
corect cele 3 cerințe. 

ITEM 4  
 
 

Răspuns incorect: nu 
rezolvă corect 
niciuna dintre 
operațiile date/ nu 
scrie nimic. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect 2-3 operații și 
compară corect într-
un singur caz. 
 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
corect 4-5 operații și 
compară corect în 1-
2 cazuri. 
 

Răspuns corect și 
complet: rezolvă 
corect toate cele 6 
operații și compară 
corect în toate cele 3 
cazuri. 

ITEM 5 
 

Răspuns incorect:nu 
află corect termenul 
necunoscut în 
niciunul din cele 3 
cazuri/ nu scrie 
nimic. 

Răspuns parțial 
corect: află corect 
termenul necunoscut 
într-un singur caz. 
 

Răspuns parțial 
corect: află corect 
termenul necunoscut 
în 2 cazuri. 
 

Răspuns corect și 
complet: află corect 
termenul necunoscut 
în toate cele 3 cazuri. 

ITEM 6 Răspuns incorect: nu 
scrie nimic/ rezolvă 
problema prin 
operația de scădere. 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
problema prin 
operația de adunare, 
greșește rezultatul și 
nu scrie răspunsul. 
 

Răspuns parțial 
corect: rezolvă 
problema prin 
operația de adunare, 
gasește rezultatul 
corect, nu scrie 
răspunsul. 

Răspuns corect și 
complet: rezolvă 
problema prin 
operația de adunare, 
găsește rezultatul 
corect și scrie 
răspunsul problemei. 

ITEM 7 Răspuns incorect: nu 
scrie nimic/ nu 
formulează 
întrebările corect și 
greșește operațiile 
prin care rezolvă.  

Răspuns parțial 
corect: formulează o 
întrebare corect, 
rezolvă problema 
prin operațiile de 
scădere apoi 
adunare, greșește 
rezultatul și nu scrie 
răspunsul. 
 

Răspuns parțial 
corect: formulează o 
întrebare corect, 
rezolvă problema 
prin operațiile de 
scădere apoi 
adunare, greșește un 
rezultat și nu scrie 
răspunsul. 

Răspuns corect și 
complet: formulează 
corect cele două 
întrebări, rezolvă 
problema prin 
operațiile de scădere 
și de adunare, 
găsește rezultatul 
corect și scrie 
răspunsul problemei. 



 

 

ITEM 8 Răspuns incorect: nu 
scrie nimic/nu 
ordonează logic . 

Răspuns parțial 
corect: ordonează 
logic 2-3 vase. 

Răspuns parțial 
corect: ordonează 
logic 4-5 vase. 

Răspuns corect și 
complet: ordonează 
logic toate cele 6 
vase, conform 
cerinței. 

ITEM 9 Răspuns incorect: nu 
scrie nimic/nu 
realizează corect 
corespondența în 
niciunul dintre 
cazuri. 

Răspuns parțial 
corect: realizează 
corect corespondența 
în 1-2 dintre cazuri. 

Răspuns parțial 
corect: realizează 
corect corespondența 
în 3-4 dintre cazuri. 

Răspuns corect și 
complet: realizează 
corect corespondența 
în toate cazurile. 

ITEM 10 Răspuns incorect: nu 
scrie nimic/ 
stabilește corect 
valoarea de adevăr în 
1-2 cazuri. 

Răspuns parțial 
corect: stabilește 
corect valoarea de 
adevăr în 3-4 cazuri. 

Răspuns parțial 
corect: stabilește 
corect valoarea de 
adevăr în 5-7 cazuri. 

Răspuns corect și 
complet: stabilește 
corect valoarea de 
adevăr în toate 
cazurile sau cu o 
greșeală. 

 
EVALUARE FINALĂ 

ITEMI CALIFICATIV 
FINAL 

Rezolvă 6-9 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinație apropiată 
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si evidențiind 
etosul clasei. 

FOARTE BINE 

Rezolvă doar 1-4 itemi cu FB, 1-4 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinație 
apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si 
evidențiind etosul clasei. 

BINE 

Rezolvă doar 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinație 
apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si 
evidențiind etosul clasei. 

SUFICIENT 

Rezolvă 1 item cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ orice altă combinație apropiată 
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si evidenţiind 
etosul clasei. 

INSUFICIENT 

 



 

 

COACHING ŞI RELAXARE ÎN PROCESUL EVALUĂRII 
 

PROF. LOGOPED IVAŞCU ELENA DANIELA – CŞEI BUZĂU 
 
Preluat din limba engleză, la nivel semantic, termenul “coaching” se traduce prin antrenare sau 

antrenament. Printr-o extindere a sensului acestuia, coaching-ul de referă la acea formă de dezvoltare în 
care o persoană denumită coach/antrenor, sprijină o altă persoană care învață sau un client în realizarea 
unui obiectiv personal sau profesional concret furnizându-i sfaturi, formare și îndrumare. Ocazional, 
termenul amintit poate reprezenta relația informală dintre doi oameni, în care unul are mai multă experiență 
față de celălalt și oferă sfaturi și îndrumare în timp ce persoana mai puțin experimentată învață.  

Etimologic, termenul “relaxare” provine din cuvântul latin “relaxation” care exprimă adesea acţiunea 
de a se detensiona, a se destinde, având în acelaşi timp şi sensul eliberării unui prizonier. 

Utilizarea sa în limbajul comun, termenul de relaxare exprimă adesea starea de detensionare, de 
destindere, de elibereare de ceva suprasolicitant. Relaxarea este resimţită de persoană ca o eliberare fizică, 
morală, intelectuală şi afectivă dintr-o stare de rău, dintr-o indispoziţie încordată resimţită din ce în ce mai 
puternic de indivizii civilizaţiei moderne. Freud a fost printre primii care, la începutul secolului trecut, a 
prezentat necesitatea eliberării, a unei descărcări tensionale a individului. 

Starea de relaxare, de detensionare şi de deconectare generală a individului din activitatea sa 
cotidiană, atât de necesară şi de imperativă mai ales în realitatea contextului prezent, a devenit un mijloc 
terapeutic datorită lui J. H. Schultz începând cu 1920.  

Pornind de la concepţiile lui Durand şi Boussingen conform cărora metodele de relaxare sunt acele 
“procedee terapeutice bine definite care urmăresc obţinerea de către individ a unei decontracţii musculare 
şi detensionări psihice, cu ajutorul unor exerciţii potrivite“, putem decela existenţa unei conexiuni între 
coaching şi tehnicile de relaxare care necesită timp, exerciţiu şi îndrumare în însuşirea şi aplicarea lor 
corectă.  

În sprijinul aceleiaşi afirmaţii, vine viziunea lui Holdevici conform căreia relaxarea este o tehnică 
psihoterapeutică dar şi formativă, având drept efecte principale creşterea rezistenţei organismului la stres 
şi diminuarea efectelor negative deja instalate ale stresului.  

Odată cu descoperirea rolului major al detensionării în terapia şi profilaxia tulburărilor psihice şi 
sometice, se amplifică şi preocupările de a stabili cadre ştiinţifice tot mai precise şi de a elabora metode 
variate de relaxare. Astfel, în prezent există numeroase metode de intervenţie psihologică având ca mijloc 
terapeutic relaxarea. Fiecare dintre aceste metode, deşi urmăresc toate inducerea stării de relaxare în mod 
voluntar, utilizează diferite procese şi fenomene psihologice, cum ar fi: concentrearea asupra unor senzaţii 
corporale, evocarea sau construirea unor imagini mentale, detensionarea musculară, modificarea voluntară 
a ritmului şi profunzimii respiraţiei. Automatizarea acestora şi folosirea fară difcultate în cotidian presupune 
exerciţiu, antrenament sub supravegherea unui profesionist iniţial cu posibilitatea formării unor deprinderi 
extrem de utile în reechilibrarea psihică uzuală. 

Una dintre cele mai importante şi mai utilizate metode de relaxare este antrenamentul/trainingul 
autogen Schultz. Este o metodă de intervenţie terapeutică fundamentată pe o abordare globală a 
personalităţii şi are o aplicabilitate largă, în cele mai diverse domenii de activitate psihologică şi medicală. 

Alăturarea celor doi termeni din titlul articolului este subliniată de înseşi definirea acestei modalităţi 
de intrevenţie terapeutică. Astfel, trainingul autogen este definit ca “o tehnică de relaxare care are ca scop 
obţinerea unei detensionări globale prin intermediul unei deconectări generalizate concentrative, obţinute 
prin decontracţii musculare progresive, prin evocarea mentală şi concentrarea asupra unor senzaţii 
cenestezice particulare, propuse prin inducţii verbale” (Brioul, 1989, p. 11). 

Exerciţiul presupune antrenamentul regulat, sistematic, cu exerciţiile specifice de concentrare asupra 
senzaţiilor de greutate, căldură, asupra funcţiei cardiace şi respiratorii, asupra plexului solar şi asupra 
senzaţiei de răcoare a frunţii. Efectuate la începutul perioadei de antrenamente de câte trei ori pe zi câte 5 
minute, exerciţiile se pot practica apoi, după o însuşire corectă prealabilă şi după obţinerea cu uşurinţă a 
senzaţiilor stării de relaxare profundă, doar o dată pe zi dar cu aceeaşi regularitate zilnică. Respectând cu 
stricteţe aceste exigenţe, primele efecte stabile notabile se înregistrează, în general după 3 luni, concomitent 
cu efectele benefice imediate.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_personal%C4%83


 

 

Termenul „ autogen” înseamnă „ provocat de sine însuşi” şi subliniază faptul că starea specifică a 
relaxării nu poate fi obţinută decât prin participarea deplină a persoanei la procesul relaxării, printr-o 
implicare minuţioasă perseverentă. Iniţial indusă de terapeut prin diferite formule sugestive, relaxarea 
devine treptat, prin exerciţii şi învăţare, un proces de autorelaxare, o stare indusă de persoana în cauză.  

Practicat ca moment antemergător evaluării, acest antrenament poate reprezenta un excellent prilej 
de autodepășire a propriilor limite, de focusare pe sarcină, toate acestea încununând o evaluare de succes. 
Aceste trimiteri au legătură atât cu procesul evaluării la clasă, cât și în cea de la cabinetul logopedic. Atât 
profesorul logoped cât și profesorul de la clasă pot juca rolul de antrenor, de facilitator al obținerii 
performanței prin abordarea oprimă din punct de vedere emoțional și motivațional a oricărei situații de 
evaluare. 

Aşadar, relaxarea este rezultatul unui proces de coaching, de asistenţă specializată în vederea 
dezvoltării individului şi de accedere la o treaptă superioară a existenţei cu rol facilitator și oprimizator al 
evaluării. 

 
Biblografie: 
Dafinoiu I. (1996), Sugestie şi hipnoză, Bucureşti, ed. Ştiinţă şi Tehnică 
Radulovici, I. (2002), Tehnici de relaxare, Timişoara, ed. Universităţii de Vest 
 



 

 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

IVAŞCU ROXANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, BRAŞOV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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



 

 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

IACOB MIHAELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI, IAȘI 
 
 Cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului instructiv-educativ, în ultimul timp, se 

concretizează în:  
• cunoştinţe şi capacităţi;  
• atitudini (practice , sociale , ştiinţifice etc.);  
• interese;  
• capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale etc.)  
 Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune 

a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu dar, 
mai ales, ceea ce pot să facă. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- apropierea unor metode de investigaţie ştiinţifice; 
- găsirea unor soluţii de rezolvare originale; 
- organizarea şi sintetizarea materialului; 
- generalizarea problemei; 



 

 

- aplicarea soluţiei la un câmp mai vast de experienţe; 
- prezentarea concluziilor.  
 d) Portofoliul – este un instrument de evaluare complex, ce include experienţa şi rezultatele relevante 

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

 Portofoliul poate fi de două tipuri: portofoliu de învăţare şi portofoliu de evaluare. În funcţie de 
caracterul său, se modifică şi conţinutul acestuia. Portofoliul surprinde şi evaluează elevul în complexitatea 
personalităţii sale, componentele lui înscriindu-se în sfera interdisciplinarităţii. 

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

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

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

 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
-NECESITATE ȘI IMPORTANȚĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ- 

 
IACOB MIHAELA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HÂRTIEȘTI 

 
 ,, 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 reprezintă alături de predare și învățare o componentă a procesului instructiv-educativ. 

Prin evaluare se verifică realizarea cantitativă și calitativă a obiectivelor instruirii, în vederea reglării 
acesteia. Constatarea, diagnosticarea, prognosticarea rezultatelor obținute în învățare reprezintă funcțiile 
generale ale evaluării. 

 Funcțiile specifice ale evaluării se realizează în raport cu factorii implicați: de informare, 
motivațională, educativă sau formativă, de control, de clasificare, selecție, ierarhizare, reglaj. 

 Strategiile de evaluare se clasifică în: 
- Evaluare inițială 
- Evaluare continuă/ formativă 
- Evaluare finală/ sumativă/ cumulativă. 
 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate si a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 
Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoștințe, 

competențe și abilități cu scopul de a asigura premisele atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Ea se realizează la începutul unui program de instruire, ciclu de învățământ, an școlar, semestru, 
începutul unui capitol. 

Harta conceptuală, investigația, chestionarul, testele reprezintă modalități de realizare a evaluării 
inițiale. 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 acelor metode și procedee 
didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale care asigură învățarea activă și formativă. 

 Așadar, 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 
mai ușor să previi decât să vindeci. 

 O evaluare inițială urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru ala 
dascălului, cu ajutorul căreia se perfecționează activitatea elevului. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IACOBESCU MARIN IONEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BETHAUSEN, JUDEȚUL TIMIȘ 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Ea 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 pentru procesul de predare-învățare.  
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 unui program de instruire; 
• este indicator; 
• servește pentru a cunoaște situația de pornire a elevului și a grupului de elevi; 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra elevului și a grupului; 
• permite adecvarea strategiilor de predare-învățare a noului conținut; 
• permite compararea a ceea ce este predat cu ceea ce a învățat; 
• aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
• adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare doar a unor elevi. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. Când un elev sosește pentru prima dată la școală este 
important și necesar să se efectueza colectarea de date extinse la specificații caracteristice elevilor: 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.  

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără a se uita 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 realiza 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 ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IANCU MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POGĂNEȘTI, JUD. VASLUI 

 
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: 
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 
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. 



 

 

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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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 pregătiri 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 performantelor școlare este 

tot mai mult înțeleasă nu ca acțiune de control - acțiune, 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 aceasta categorie intra probele orale ,probele scrise si probele practice . 
Probele orale - avantaje 
- adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin întrebări ajutătoare la răspunsul așteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neînțelegerilor apărute ; 
- oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- 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 competentele legate de utilizarea corectă 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; 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 abilitățile 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. 

 
Bibliografie : 
*Radu Ion ’’ Teorie si practica in evaluarea eficientei învățământului ’’ , EDP, București - 1998 
*Vasile Moglan ’ Didactica disciplinei - Limba și literatura română - în învățământul primar”, Ed. 

Miniped, București -2010 
*Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluării școlare . Cunoaștere și control’’ , Ed . 

Aramis, București -2007 
*Radu Ion ’’ Evaluare în procesul didactic ’’ , EDP. , București - 2000  
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 ,,Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat." – Burrhus Frederic 

Skinner 
  
 Evaluarea reprezintă un moment esențial al ,,lanțului" didactic. 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. 

 Axa temporală la care se raportează verificarea împarte evaluarea în:  
a evaluare iniţială  
b evaluare continuă  
c  evaluare finală. 
 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 aV-a, pentru cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului 
de pregătire al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise. Este firesc ca acelaşi test, 
aplicat la două colective de elevi, să ducă la rezultate diferite, ceea ce va necesita abordări variate, 

selectarea unor metode potrivite nivelului fiecărei clase. Informațiile obținute de profesor prin 
intermediul acestui tip de evaluare îl ajută pe acesta să identifice nivelul achizițiilor elevilor, ce cunoștințe 
dețin aceștia, ce abilități au, dar îi oferă și un punct de plecare în planificarea activităților de predare și 
învățare viitoare. 

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

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

 Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi 
proba de evaluare inițială la începutul clasei a 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. 



 

 

 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. 

 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.” 

 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 scopul și obiectivele evaluării, de specificul 
conținuturilor supuse aprecierii. 

 Printre metodele de evaluare inițială folosite în învățământul gimnazial, se numără: 
1. harta conceptuală; 
2. investigaţia; 
3. chestionarul;  
4. testele. 
 Elaborarea unei probe presupune stabilirea obiectivelor evaluării, a conținutului verificat, construirea 

itemilor/ cerințelor, stabilirea unei grile de corectare, construirea unui barem de notare.  
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; 
3. 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. 
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INSTRUMENTELE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. IANOȘI CRISTINA LAURA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LUPENI 

 
Dacă metoda este cea 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), instrumentul de evaluare 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”)  

Deşi anumite instrumente de evaluare, cum ar fi portofoliul, testul docimologic, necesită un efort 
sporit din partea educatoarei, acestea trebuie totuşi utilizate, educatoarea încercând să nu se limiteze la un 
număr restrâns de tehnici de evaluare. Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe 
o verificare frecventă a rezultatelor preşcolarilor, dar şi pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente 
de evaluare.  

Principalul instrument de evaluare a rezultatelor preşcolarilor este TESTUL. 
Potrivit specialiştilor, un test bun nu urmăreşte doar verificarea informaţiilor acumulate de preşcolari, 

ci şi capacitatea acestora de a arăta ce ştiu să facă cu ce au învăţat. 
Din punct de vedere metodic, testele pot fi:  
- 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:  
- orale; 
- scrise;  
- practice.  
După momentul administrării testului:  
- teste iniţiale, administrate la începutul unei perioade de formare a preşcolarului;  
- teste de progres, administrate pe parcursul perioadei de formare,  
Încă din faza de proiectare a unui test, educatoarea trebuie să aibă în vedere atât tipul acestuia 

(criterial, care pune accent pe cunoştinţele însuşite de preşcolari sau test de discriminare sau normativ, care 
are rolul de a clasifica preşcolarii, test de rapiditate sau test de randament), cât şi tipul de itemi pe care îi 
foloseşe.  

Astfel, în elaborarea şi aplicarea testelor există anumiţi paşi de parcurs:  
- stabilirea conţinuturilor şi obiectivelor,  
- formularea itemilor,  
- elaborarea baremului de corectare şi notare,  
- aplicarea testului la grupă,  
- evaluarea,  
- interpretarea rezultatelor.  
MATRICEA (tabelul) de specificaţii este prezentată în literatura pedagogică în strânsă relaţie cu 

filosofia evaluării prin raportare la obiective, consituind o adevărată punte de legătură între obiective, 
conţinuturi şi evaluare, în calitate de componente ale curriculumului 

Se impun câteva precizări în legătură cu obiectivele de evaluare. Ele nu se suprapun perfect peste 
obiectivele cadru şi de referinţă; în fond curriculum recomandat, curriculum predat şi curriculum evaluat 
nu se suprapun perfect! Aceasta este un instrument utilizat în proiectarea testelor, reprezentând „un plan”, 
„o schiţă” cu ajutorul căreia :  

- se asigură că testul construit răspunde la cerinţele anticipate; 
- se controlează cu mai multă acurateţe ariile de conţinut sau unităţile de învăţare din program;  
- se controlează cu mai mare precizie ponderea obiectivelor de referinţă specificate ce urmează a fi 

evaluate.  
Pot fi relaţionate diferite arii de conţinut şi comportamente observabile, itemi propriu-zişi şi 

competenţe specifice, etc. Astfel, liniile matricei de specificaţii includ elementele de conţinut vizate, iar 



 

 

coloanele se referă la nivelele taxonomice le care vor fi măsurate comportamentele preşcolarilor în raport 
cu aceste conţinuturi. 

În funcţie de scopul şi tipul testului care trebuie proiectat, se poate elabora o matrice de specificaţii 
generală sau detaliată 

În demersul de proiectare a oricărei probe de evaluare, etapa imediat următoare 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. 
Teoria şi practica evaluării evidenţiază următoarele tipuri de itemi, în funcţie de tipul de răspuns 

aşteptat şi gradul de obiectivitate al notării:  
 a) itemi cu răspuns închis ( obiectivi) ; 
 b) itemi semiobiectivi;  
 c) itemi cu răspuns deschis( subiectivi);  
Indiferent de forma pe care o are itemul, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiţii:  
- să fie formulat clar, fără ambiguităţi;  
- să nu sugereze răspunsul;  
- să existe un singur răspuns corect, iar în cazul în care există varianta mai multor răspunsuri corecte 

trebuie precizat; 
- să fie independent faţă de ceilalţi itemi ( răspunsul unui item să nu depindă de altul).  
Taxonomii pentru elaborarea evaluării 
Fiecare item trebuie să exprime sarcina de lucru printr-un verb care îi indică preşcolarului operaţia 

mentală care trebuie realizată. În construirea itemilor, educatoarea poate utiliza anumite taxonomii care fac 
posibilă „traducerea” obiectivelor deconţinut, prezente în curriculumul pentru învăţământul preşcolar, în 
obiective de evaluare. Una dintre cele mai cunoscute taxonomii, aplicate domeniului cognitiv, este cea a 
lui B. S. Bloom ce cuprinde obiective de:  

Cunoaştere – reamintirea unor elemente specifice. Verbe utilizate: să definească, să descrie, să 
identifice, să denumească, să reproducă, să selecteze, etc.  

Înţelegere – capacitate de transpunere, interpretare şi extrapolare.Verbe utilizate: să distingă, să 
estimeze, să aprecieze, să generalizeze, să exemplifice, să elaboreze judecăţi despre…, să facă predicţii, să 
rezume.  

Aplicare – folosirea unor elemente abstracte în situaţii particulare sau concrete. Verbe utilizate: să 
demonstreze, să descopere, să calculeze, să opereze, să pregătească, să producă, să relaţioneze, să utilizeze, 
să rezolve, etc.  

Analiză – „ analiza elementelor, relaţiilor, principiilor de organizare” ( I. Nicola).Verbe utilizate: să 
diferenţieze, să discrimineze, să distingă, să identifice, să ilustreze, să judece, să selecteze, să relaţioneze, 
să separeu, să subdividă, etc.  

Sinteză - producerea unui model sau a unei structuri, a unui set de operaţii, elaborarea unui mesaj 
personal  

Verbe utilizate: 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.  

Evaluare – emiterea unei judecăţi privind valoarea unui material sau a unor metode.Verbe utilizate: 
să aprecieze, să compare, să desprindă concluzii, să critice, să descrie, să discrimineze, să aplice, să 
argumenteze, să interpreteze, să relaţioneze, să rezume, să adauge, etc.  

Pentru domeniul cognitiv poate fi utilizată şi o altă taxonomie prin care operaţiile mentale sunt 
diferenţiate mai bine:  

Receptarea – să identifice termeni, relaţii procese, să observe fenomene, să perceapă relaţii, 
conexiuni, să nominalizeze concepte, să culeagă date din surse variate, să definească concepte, etc.  

Prelucrarea primară a datelor – să compare date, să stabilească relaţii, să reprezinte, să clasifice, să 
investigheze, să descopere, să exploreze, să experimenteze, etc.  



 

 

Algoritmizarea – să anticipeze rezultatele, să identifice invarianţii, să reducă la o schemă, să rezolve 
probleme prin modelare şi algoritmizare, etc.  

Comunicarea – să descrie stări, fenomene, procese, să exprime idei, soluţii, să argumenteze, să susţină 
un punct de vedere, etc.  

Prelucrarea secundară a rezultatelor – să compare rezultate, să concluzioneze, să evalueze 
rezultatele, să interpreteze rezultatele, să se raporteze critic la un context, să elaboreze strategii, etc.  

Transfer – să aplice, să generalizeze, să particularizeze, să verifice, să optimizeze, să transpună, să 
negocieze, să realizeze conexiuni, etc.  

Pentru domeniul creativ se poate utiliza taxonomia lui Williams şi Torrance:  
Fluiditatea – generează o mare cantitate de soluţii, de idei.  
Flexibilitatea – utilizează un număr diferit de abordări, produce o varietate de idei, schimbă cu 

uşurinţă centrul de interes, interpretează diferit faţă de ceilalţi,  
Originalitatea – prezintă răspunsuri sau rezultate neobişnuite, creează idei deosebite, preferă să 

sintetizeze decât să analizeze situaţiile.  
Capacitatea de elaborare – adaugă opinii proprii pentru a dezvolta o idee nouă, îmbogăţeşte o idee 

simplă sau un răspuns, dă soluţii gândite profund, modifică sau explică mai clar ideile altora.  
Capacitatea de evaluare critică şi decizie – judecă pe baza propriului său punct de vedere, găseşte 

motive întemeiate pentru luarea sau clarificarea unei decizii, analizează critic problemele şi soluţiile. Ca 
într-o piramidă, fiecare formă de evaluare, metodă, instrument sau item ocupă un loc anume. Depinde de 
experienţa, dar şi de arta educatoarei de a alege corect instrumentele de lucru cu ajutorul cărora evaluează 
preşcolarii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IANOSI MELANIA GABRIELA 

G.P.N. MOFTINU MIC, JUD. SATU MARE 
 
Tema săptămânală:„Jucăriile noastre”- Nivel I 
Domeniul știință:„Alege numai jucăriile”- joc didactic 
1. Privește și spune ce jucării ai găsit. 
2. Încercuiește cu creionul jucăriile mici. 
3. Colorează balonul mic cu roșu, iar balonul mare cu albastru. 
4. Unește cu o linie jucăriile care sunt la fel. 
 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ IN ORELE DE LIMBA SI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 
PROF. ICHIM CARMEN-SILVIA 

SC. GIMN. ION HELIADE RĂDULESCU, URZICENI, JUD. IALOMIȚA 
 
Evaluarea iniţială sau predictivă 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. 
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. 

 
CERGHIT, IOAN, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, 

Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008.  
 CERGHIT, IOAN, (coord.), Perfecționarea lecției în școala modernă, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1983.  
 CRĂCIUN, CORNELIU, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu, Ediția 

a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Emia, Deva, 2011. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

IFTIMIE FLORENTINA 
 
Evaluarea este un mod de a depista nivelul cunoștintelor elevilor dar și a eventualelor lacune ce 

trebuie completate ori a unor aspecte care necesită corectare sau îmbunătățire. 
Evaluarea inițială este importantă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 

favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 
Acest tip de evaluare nu-și propune aprecierea performanțelor și nici ierarhizarea elevilor,de aceea se 

raportează la bareme de evaluare.Astfel pe baza informațiilor reieșite în urma evaluării inițiale se poate 
planifica demersul pedagogic pentru perioada următoare și eventual pentru cazurile speciale,a unor 
programe de recuperare sau programe de intervenție personalizate. 

Elevii trebuie ăa înțeleagă faptul că ei trebuie să învețe nu doar pentru notă ci în primul rând pentru 
a întâmpina și a îndeplini acea dorință de A ȘTI, A CUNOAȘTE, A DEZVOLTA , A INȚELEGE și A 
DESCOPERI. 

Fiind anunțați că evaluarea inițială nu se trece în catalog elevii au avut ocazia de a se concentra în 
mod expres asupra rezolvării cu seriozitate a subiectelor. 

Testul aplicat la clasa a- V-a a avut următoarele competențe operțtionale: 
- recunoașterea elementelor de vocabular și fonetică; 
- identificarea diferitelor părți de vorbire; 
- exprimarea propriei opinii privind o situație dată; 
- alcătuirea de propoziții respectând schema dată; 
- realizarea unui text narativ folosind elemente din textul suport; 
In urma corectării testului s-au obținut următoarele rezultate: 
 

NR.ELEVI NOTA 
2 4 
6 5 
1 6 
3 7 
4 8 
4 9 
1 10 

 
MEDIA CLASEI : 6.80 
Greșelile frecvente se referă la identificarea parțială a părtilor de vorbire în textul suport,la 

exprimarea propriei opinii răspunsurile sunt incomplete sau copiate din text nu exprimare personală.O altă 
greșeală s-a remarcat la alcătuirea textului narativ ,textul este sarac în cuvinte,unele sunt copiate din textul 
dat iar semnele de punctuație lipsesc.Aranjarea în pagină a răspunsurilor este haotică,scrisul necitet și cu 
multe greșeli de ortografie și punctuație. 

Observații generale și măsuri. 
Clasa este una de nivel mediu în care se va lucra diferențiat.Sunt elevi care reușesc să ducă la 

îndeplinire sarcinile în timp scurt,dar sunt și elevi care necesită o atenție aparte.Elevii cu probleme vor 
primi dictări cu semne de punctuație,se va insista pe identificarea părtilor de vorbire și vor primi spre 
realizare compuneri libere sau dupa un plan dat.Temele vor fi diferențiate și se vor efectua ore de pregatire 
suplimentară cu elevii mai slabi pentru fixarea noțiunilor de bază. 

In general este o clasă activă și problemele de la evaluarea inițială pot fi remediate prin efortul susținut 
al profesorului al elevului si al familiei. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTAȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. CORINA ANAMARIA IFTINCA 
LICEUL TEORETIC “ANA IPĂTESCU”, GHERLA 

 
Evaluarea inițială este utilizată pentru a cunoaște care este bagajul de cunoștințe, competențele și 

abilitățile elevului cu care acesta intră într-o nouă etapă de dezvoltare educațională. Rezultatele acestor 
evaluări determină modul de organizare și planificare abordat de cadrul didactic, modul de recuperare 
pentru întreaga clasă sau doar pentru un număr de elevi, adică un mod de abordare unitar sau diferențiat. 

Datorită faptului că rezultatele evaluarii inițiale nu se concretizează în note trecute în catalog, mulți 
dintre elevii noștrii nu iau în serios aceste teste, mai ales cei care nu sunt la început de ciclu (gimnazial sau 
liceal). Pentru cei aflați la începutul unui ciclu de învățământ, rezultatele evaluării inițiale sunt puncte de 
plecare și devin “punctul zero” a evaluării activității ulterioare. 

Profesorilor le este util cunoașterea acestui “punct zero”, deoarece pot aplica un program de 
recuperare a noțiunilor de bază, pentru ca, cunoștințele și abilitățile elevilor unei clase să fie relativ 
omogene. După aceea, programa poate fi adaptată la nivelul de pregătire a clasei, astfel încât să se atingă 
competențele specifice cerute de curriculă. 

Evaluarea inițială nu este un scop în sine , dar trebuie să determine o optimizarea a întregului proces 
desfășurat în școală. Profesorul trebuie să elaboreze criterii și modalități de verificare, măsurarea și 
aprecierea nivelului de pregătire a elevilor pornind de la obiectivele propuse. De asemenea, profesorul 
trebuie să stăpânească toate metodele și instrumentele de evaluare ,să le aplice în funcție de particularitățile 
clasei de elevi . 

Evaluarea inițială se poate realiza prin:  
 examinări orale; 
 probe scrise;  
 probe practice. 
Pentru ca evaluarea să fie eficientă, trebuie găsite metode și tehnici adaptate noii generații, utilizarea 

testelor online, mici proiecte sau jocuri (mai ales pentru cei din ciclul primar și gimnazial). 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele crescătoare, profesorul trebuie să aibă în 

vedere următoarele: 
- să facă o selecție riguroasă a conținutului învățarii;  
- să utilizeze metode și procedee didactice care să asigure învățarea activă și formativă;  
- să îmbine eficient și să alterneze activitățile la clasă (frontală, individuală și pe grupe); 
 - tratarea diferențiată a elevilor. 
În concluzie, trebuie să conștientizăm faptul că evaluarea are, în general, rolul de a regla și a 

monitoriza nivelul de cunoștințe ale elevului, iar pe baza acestora profesorul poate lua decizii realiste atât 
cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. 

 
Bibliografie: 
 Ionescu, M., Radu, I.—Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. IGA ALEXANDRU IONUȚ 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
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" 

„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 (...)"(Pedagogul belgian 
Gilbert De Landsheere). 

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.  

Metode şi instrumente de evaluare 
A. Metode şi instrumente tradiţionale  
1. Probele orale: 
 a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);  
 b) cu suport vizual; c) redarea (repovestirea);  
 d) descrierea şi reconstituirea;  
 e) descrierea / explicarea / instructajul;  
 f) completarea unor dialoguri incomplete. 
 2.Probele scrise: 
 a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată);  
 b) activitatea de muncă independentă în clasă;  
 c) lucrarea de control (anunţată);  
 d) tema pentru acasă;  
 e) testul.  
3.Probele practice 
 a) confecţionarea unor obiecte;  
 b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale;  
 c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice;  
 d) interpretarea unui anumit rol;  
 e) trecerea unor probe sportive etc. 
 B. Metode şi instrumente complementare  
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;  
2. investigaţia;  
3. proiectul;  
4. portofoliul;  
5. autoevaluarea. 
 
CONCLUZII  
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare, vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 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.  

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, se impune, printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul examenelor, în 
contextul unei reforme mai ample a învăţământului. 

 
Bibliogtafie  
1. www.britishcouncil.com 
2. www.isl-collective.com  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IGNAT DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SCARLAT LONGHIN” 

DOFTEANA , BACĂU 
 
Evaluarea initială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul 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. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma decizii realiste atât 
cu privire la curriculum cât și la rsursele 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 
intrevenții pertinente și promte din partea cadrului didactic. 

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. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 
de diagnosticare (evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare parcurgerii noului 
program), precum și o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învățare ale noului program. 

Datele oferite de evaluarea inițială conturează trei direcții principale pe care trebuie să se acționeze 
în planificarea activității pentru etapa urmatoare a activității didactice: 

- proiectarea activității viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun elevii 
pentru realizarea sarcinilor noului program; 

- conceperea modului de organizare și desfășurare a programului de instruire; 
- aprecierea necesității de a iniția un program de recuperare pentru întreaga clasă, când se constată 

rămâneri în urmă la învățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 
- adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi.  
Pentru ca 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. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 



 

 

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

 
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 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN EFICIENTIZAREA 
PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂȚARE 

 
ÎNV. IHOROV ANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE”, BOTOȘANI 
 
”Cunoașterea elevului constitue o condiție a organizării eficiente a procesului de învățământ, a 

activităților de indtruire și de educare.” - Ion Holban 
 
Evaluarea este un proces didactic complex care vizează : 
 toate componenţele sistemului de învățământ (elevi, personal didactic, bază tehnico-materială, 

conducere etc.) 
 întregul curriculum școlar (cunoștințe, priceperi, capacități, programe, 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 că, pe baza informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată și 
perfecționată în timp”. 

Evaluarea predictivă, inițială sau de pornire este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor 
la începutul unei activități, pentru adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităților 

Acest tip de evaluare se dovedește deosebit de utilă la orice clasă de început de ciclu de învățământ, 
sau la clasele unde activitatea didactică este preluată de alți profesor. 

Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile noilor ani de studiu.  

Oferă profesorului, cât și elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente (potențialul de învățare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate și remediate) și a formula 
cerințe următoare. 

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a 
unor programe de recuperare. 

Evaluarea inițială nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaște comportamentul cognitiv 
al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educațional (cunoștințe, capacități, 
abilități etc.). Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată faptul că elevii au carențe, cadrul didactic 
trebuie să organizeze înaintea începerii noului curs, noului an de studiu etc., un modul de recuperare pentru 
întreaga clasă sau doar cu anumiți elevi. 

Evaluarea inițială este realizată pentru : 
 determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă premise ale asimilărilor noilor 

conținuturi și formarea unor competențe noi; 
 detectarea potențialului de instruire, potențialului de educare, adică a zonei proxime a elevului; 
 pentru stabilirea unui punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 
Acest tip de evaluare oferă elevului și cadrului didactic o reprezentare a potențialului de învățare, dar 

și 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/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 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ- NECESITATE LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 
 

PROF. PT. ÎNV.PREȘCOLAR ILEA TECLA 
GRĂDINIȚA CU P.P.”AȘCHIUȚĂ”, CLUJ-NAPOCA 

 
 În decursul anilor petrecuți cu educarea copilașilor de vârstă preșcolară, am considerat întotdeauna 

foarte importantă evaluarea acestora. 
Prima zi la grădiniță, cum se acomodează, cum se desparte de părinți, cum socializează cu copiii, sau 

după cât timp ( ore, zile, săptămâni,etc.) reușește să se acomodeze. Toate acestea depind în mare măsură de 
perioada antepreșcolară: dacă a fost în colectivitate la creșă, sau altă grădiniță, are acasă frați, se joacă mult 
cu copiii, părinții l-au dus mai mult între copii, la locuri de joacă în parcuri, mall-uri, ”Căsuțe de joacă”, 
etc. 

Însăși temperamentul, înclinația emoțională poate fi hotărâtoare în acomodarea copilului la grădiniță. 
Am avut copii care primele două zile s-au acomodat , așa părea, dar după două zile, după ce au văzut 

că trebuie să se acomodeze cu un regim, reguli, cu greu au vrut să intre în sala de grupă, până când au reușit 
să se obișnuiască cu acestea. Acestea sunt surprizele noastre neașteptate, când părinții se întreabă dacă nu 
a pățit ceva copilul...oare nu s-a speriat, nu a fost lovit de un copil..., nu s-a strigat la el...? ( Întrebările, 
nedumeririle părintelui) 

Trebuie explicat părinților că doar este o ”fază” în care acesta se obișnuiește cu grădinița. 
De multe ori se repetă afirmațiile: 
1.Dimineța venim la grădiniță. 
2. Ne jucăm 
3. Luăm micul dejun 
4. Ne jucăm în grupă, în curte 
5. Luăm prânzul 
6. Dormim 
7. Gustarea 
8. Ne jucăm mult-mult. 
9. Vine mama, tata. 
Nu mai plânge, nu mai plânge, nu mai plânge.... 
Cum să nu plângă copilașul, care dintr-o dată este despărțit de mămica, tăticul, liniștea căminului, 

colțului de joacă, căldura familiei... 
Cel mai bine, în asemenea momente de” cumpănă”, când unul se zbate în brațele noastre, și alți doi-

trei copii se ”cațără” pe noi cerând ajutor în recuperarea părinților , trebuie să le spunem că  
”mami te iubește mult-mult”, ”tati te iubește mult-mult”, ”vine după tine”, ”te joci un pic și vine după 

tine”, ”mami te iubește, tati te iubește”. 
 După cele două săptămâni de început de an școlar, cu speranța că cei de grupa mică au reușit să se 

integreze, am reușit să aplicăm evaluarea inițială și pentru copilașii de grupă mică, mijlocie și mare, 
urmărind competențele atât de necesare pentru dezvoltarea holistică a preșcolarului, conform 
particularităților de vârstă și individuale. 

Având în vedere că modalitatea principală de evaluare în educația timpurie este jocul, am variat mult 
evaluarea inițială în acest an școlar:jocul liber, jocul dirijat, observația sistematică a copilului, conversația, 
ana liza produselor activității, analiza procesului de integrare socială. 

Loc aparte îl ocupă jocul, observatia,si conversatia. 
Mare importanță în evaluarea inițială îl au discuțiile individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile 

verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii, jocuri evaluative, jocuri de rol, 
lucrări practice, afișarea lucrărilor, jocuri în aer liber, la groapa de nisip. 

”Toate aceste informații pot fi consemnate în Caietul de observație al copiilor sau în Fișa de apreciere 
al progresului copilului, și vor sta la baza elaborării Caracterizării grupei și, ulterior, a Planificării 
calendaristice anuale” . 
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DE CE EVALUARE INIŢIALĂ? 
 

PROF. ILIE ANA-MARIA 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” PLOIEŞTI 

 
Reforma învăţământului presupune schimbări semnificative şi corelate, care vizează toate 

componentele sale majore: structuri instituţionale, management, curriculum, instruire şi, nu în ultimul rând, 
evaluare. 

Sistemul evaluării educaţionale trebuie abordat din perspectivă sistemică, funcţionalitatea sa 
depinzând de natura şi calitatea interacţiunilor cu celelalte sisteme conexate învăţământului, precum 
curriculum, instruire, formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Evaluarea reprezintă un aliaj subtil între ştiinţă şi artă, proiectarea şi exploatarea cu succes a 
strategiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare presupun combinaţia, în doze diferite, potrivit naturii probei, 
de principii şi reguli cu imaginaţie creativă. Evaluarea nu se reduce la aplicarea unor structuri algoritmice 
predeterminate, după cum nu se poate realiza numai pe temeiul spontaneităţii şi experienţei. 

Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează, în principal, 
identificarea condiţiilor în care elevii pot să se pregătească şi să integreze optimal în activitatea de învăţare, 
în programul de instruire care urmează. Are funcţii diagnostice şi prognostice, de pregătire a noului program 
de instruire. 

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

La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială. Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare, acestea 
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.  

Astfel, funcţia diagnostică vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
competenţele necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. Aceasta funcţie 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: 
obiectivele construite, demersul didactic propus la nivel de conţinuturi, 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 competenţe 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 activităţile ulterioare. 

  
Bibliografie: 
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ghid metodic general, Bucureşti, 2011; 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE LA 

DISCIPLINA ISTORIE 
 

AUTOR: PROF. ILIE ELENA ELISABETA 
 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 
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, Ed. Didactică și Pedagogică, R.A., 2007, p. 117). 

 Un specialist în domeniu, R. Ausubel, referindu-se la importanța acestei forme de evaluare, 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”. 

 Evaluarea inițială: 
-se realizează la începutul unui ciclu sau an şcolar; 
-are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de pregătire; 
-cuprinde itemi cu grad de dificultate mediu şi scăzut; 
-solicită informaţii cu grad ridicat de generalitate, fără elemente de particularitate, de detaliu; 
-utilizează baremuri de notare minimale.  
 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 ști, a cunoaște, este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului. 

 Evaluarea inițială a cunoștințelor la istorie se face la începutul unei etape de instruire, an școlar, ciclu 
de învățământ, la începutul unui capitol, al unei teme sau lecții ce urmează a fi predate.( Maria Eliza 
Dulamă, Strategii didactice, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2000). 

 Testele de evaluare inițialală la obiectul istorie cuprind itemi formați din noțiuni, concept și 
conținuturi din materia parcursă la acea data. Această evaluare o fac printr-un test scris de nivel mediu în 
care folosesc atât itemi obiectivi cât și itemi subiectivi, pe parcursul a 50 de minute. Tot timpul, folosesc 
un text istoric cu întrebări ale căror răspunsuri pot fi găsite în text sau pe baza textului. Sunt recomandate 
răspunsurile de tip eseu și rezolvări de probleme. Testul inițial aplicat elevilor clasei a V-a îmi indică 
întotdeauna în ce proporție elevii pot: defini termeni istorici, deci pot stăpâni limbajul; lucra cu elemente 
de cronologie; face distincție între arme și unelte și între ocupații; citi și înțelege un text istoric; realiza 
propoziții sau fraze cu conținut istoric.  

 Toate aceste elemente mă ajută să creionez o imagine a clasei, pe baza căreia, în viitor, îmi adaptez 
metodele și strategiile. 
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CREȘTEREA IMPACTULUI POZITIV AL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

ILIE ELENA – FLORINA 
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITEARTURA ROMÂNĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „V. VOICULESCU” COMUNA PÂRSCOV 
 
 Pentru cadrele didactice de Limba și literatura română, și nu numai, evaluarea initială reprezintă un 

instrument de măsură pentru descoperirea nivelului de pregătire al elevilor și stabilirea suficienței acestuia 
pentru stabilirea premiselor favorabile studiului noilor noțiuni de specialitate. 

 Evaluarea ințială nu are scopul de a aprecia performanțele generale ale elevilor și nici de a stabili o 
ierarhie a acestora la nivelul colectivului din care fac parte ci de a stabili direcția de urmat în cadrul 
demersului didactic ce îi va urma, oferind, atât elevului cât și profesorului, o imagine de ansamblu asupra 
potențialului de învățare a fiecărui elev precum și o imagine clară asupra asupra unor aspecte ce trebuie 
corectate la fiecare elev, in mod individual, și asupra lipsurilor accumulate in timp. 

 Necondiționarea elevilor cu consemnarea notelor în catalog poate avea două efecte total opuse:  
• Îi poate determina să se concentreze asupra rezolvării corecte și complete a cerințelor, înțelegând 

că testarea are pur rol determinativ în ceea ce privește nivelul real de cunoștințe al fiecărui elev; 
• Îi poate determina să trateze cu superficialitate rezolvarea corectă și completă a cerințelor, 

neînțelegând adevăratul rol al acestei testări. 
 Din prima categorie fac parte elevii care nu sunt în general ghidați de nevoia de a lua note mari și 

pentru care înțeleg importanța evaluării școlare și care conștientizează faptul că evaluarea initial este un 
prilej de verificare a cunoștințelor deja dobândite precum și de confruntare cu situații noi de învățare. Pentru 
această categorie de elevi evaluarea initial reprezintă în fapt o motivație pentru ambiționarea rezolvării 
corecte si complete a cerințelor disciplinei precum și o motivație a cunoașterii. 

 In a doua categorie se regăsesc elevii care nu înțeleg evaluarea initială ca pe un exercițiu util actului 
de învățare, cei care învață doar pentru obținerea notelor mari si cei care nu prezintă niciun interes pentru 
activitatea de învățare. Pentru aceștia evaluarea initial nu va reflecta adevăratul nivel de cunoștințe de la 
momentul aplicării ei. 

 Activitatea de A ÎNVĂȚA nu trebuie să fie condiționată de nota obținută ci de nevoia de A 
DESCOPERI și A ȘTI, lucru care va determina un adevărat progress în evoluția școlară a elevului, dar și 
în dezvoltarea emoțională și psihică 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 acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe), 

nu doar aplicarea unui test scris. 
 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, determinând în primul rand elevii din cea de-a 

doua categorie menționată mai sus să-și sporească interesul pentru actul educativ în general, trebuie 
evidențiate reusitele elevilor de până în acel moment, iar reacțiile obținute astfel de la elevi vor avea rolul 
de a contribui la creșterea încrederii în sine a acestora canalizând energii noi către actul evaluării preum și 
către procesul ulterior de învățare. Atenția va fi întotdeauna concentrată pe aspecte ce pot face obiectul 
schimbării în atitudinea și comportamentul acestor elevi, dar cu evitarea feedback-ului excesiv. 

Evaluarea in general, implicit și cea inițială, are rolul de a regla permanent și de a forma în spiritulll 
unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate: elevi și cadre didactice. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ILIE GEORGE CONSTANTIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU LOGREȘTI 
 
Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode 
îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, 
elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc. Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a 
înţelegerii lecţiei precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte 
importantă pentru formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală 
are loc printr-o serie de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea 
unei imagini, descrierea unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite 
tema lecţiei să folosesc ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a 
unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. 
La limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de 
conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru mine. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode. La limba engleză, avem două tipuri de eseuri 
pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie şi eseul pro şi contra. Acestea sunt eseuri 
structurate, ambele având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, la eseul de opinie elevii încep cu 
introducerea, după care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre subiect, un alt paragraf despre un 
punct de vedere opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor.  



 

 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF. ILIE MARIANA-ANA 
LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI VITEAZUL”, CALUGARENI, 

 JUD. GIURGIU 
 
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). 

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. 

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

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

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 Evaluarea iniţială: 
-identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în 

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

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
-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 indeplineste urmatoarele functii: funcţia diagnostica si funcţie prognostică. 
 Evaluarea iniţială se poate realiza prin: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 
 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ILIE MIOARA RAMONA 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: RISTACHE ANDREEA MARIA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: OPRESCU SIMONA-GABRIELA 
GRĂDINIȚA LITTLE DIAMONDS 

 
 „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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ILIE-ACHIM ANETA 
 
 Atunci cand creăm suporturi pedagogice pentru elevii noștri, trebuie să-i evaluăm. Profesorul iși 

definește obiectivele pe care vrea să le atingă la sfârșitul fiecărui capitol sau a materiei. O evaluare ne 
permite să determinăm dacă obiectivele au fost atinse. Intrebările pe care ni le punem adesea sunt 
următoarele: ne-am atins obiectivele pe care ni le-am fixat? Este posibil să găsim un mijloc pentru a 
îmbunătăți astfel încât să putem obține o mai bună învățare? Aceste întrebări nu trebuie formulate într-un 
moment anume cât privește dezvoltarea formării; evaluarea afectează deciziile luate în anumite domenii, 
trebuie să identificăm tipul de evaluare de care avem nevoie: evaluarea nevoilor, evaluarea obiectivelor și 
evaluarea performanțelor.  

 Ce este o evaluare a nevoilor? O astfel de evaluare este utilizată pentru a identifica problemele 
performanțelor. O dată acestea identificate, este posibil să începem să reflectăm în ce manieră reușim să le 
redresăm. Aceste nevoi se identifică comparând un grup cu normele naționale; identificăm o nevoie 
normativă atunci când performanțele unui grup sunt sub normele naționale. Nevoile comparative se 
identifică cand comparăm un grup cu un altul echivalent și când există o mare diferența între aceste 2 
grupuri. Nevoile resimțite sunt atunci când un individ simte dorința sau sentimentul că există nevoia de a-
și îmbunătăți performanțele sau pe cele ale grupului său; în plus, există o mare prăpastie între situația actuală 
și cea dorită. Nevoile așteptate constau în identificarea schimbărilor care se pot sau se vor petrece în viitor. 

 Evaluarea nevoilor nu este întotdeauna realizabilă; o abordare alternativă constă în a face o analiză/ 
o evaluare a obiectivelor identificând o problemă și găsind o soluție la aceasta. O analiză a obiectivelor 
poate de asemenea utiliza date dintr-o evaluare a nevoilor pentru a determina prioritățile. Inainte de a începe 
să concepem un program, este important să determinăm dacă formarea va rezolva o problemă specifică. O 
formare nu este eficientă decât dacă ea atacă în același timp simptomele problemei și rădăcinile sale. O 
analiză a performanțelor este o modalitate de a identifica problemele: ea poate servi la găsirea sursei 
acestora. Astfel, atunci când cauza problemei este determinată, o soluție se poate schița. Daca ne gândim 
la cauza problemelor performanțelor, putem evidenția lipsa de cunostințe sau performanțe, lipsa de 
motivație, factorii mediului înconjurător, relațiile interpersonale și chiar o gestionare nepotrivită. Evaluarea 
joacă un rol important în sala de clasă. Profesorii pot alege diferite tipuri de evaluare pentru a verifica 
procesul de învățare și a obține un feedback pentru a-l îmbunătăți. 

 La început de an școlar trebuie să stabilim un profil al copiilor din fiecare clasă, mai întâi și înainte 
de toate trebuie să ne facem timp să privim elevii care ne sunt încredințați, să descoperim unde se situează 
elevul în raport cu informațiile prevăzute în programă, avem nevoie de o evaluare diagnostică care ne va 
permite pe parcurs să evidențiem situațiile de evaluare formativă care îi vor permite elevului să meargă mai 
departe în demersul său cât privește învățarea; este factorul declanșator care ne permite să ne personalizăm 
planificarea și intervenția pedagogică pentru ca așteptările și conținuturile să devină mai accesibile. Este 
timpul să decodăm interesele, forțele și slăbiciunile elevilor; acest lucru ne permite să oferim proiecte 
personale autentice și semnificative pentrut tineri, să construim bazându-ne pe forțele și talentele particulare 
ale elevilor, putem afirma că această evaluare diagnostică la început de an este deci primordială. Profesorul, 
elevul și părinții sunt chemați să arunce o privire asupra situației actuale, să reflecteze la acțiunile viitoare, 
să-și fixeze obiective pentru a face ca anul școlar ce tocmai a început să aibă o însemnătate cu totul aparte; 
este momentul prielnic să stabilim un parteneriat, să construim legături solide și un climat de încredere și 
respect. Dar, ca să ajungem acolo, trebuie să respectăm diferențele, să acceptăm nivelul elevilor, să le oferim 
provocări care să-i stimuleze să-și aleagă drumul și să meargă mai departe.  

 Pentru a putea afirma că ne cunoaștem elevii trebuie să trecem prin mai multe etape: în primul rând, 
să facem un studiu al dezvoltării afective, sociale și personale a fiecărui elev; analizând istoricul școlar al 
elevilor putem identifica nevoile particulare ale acestora, să conștientizăm modul în care au evoluat, 
recomandările sau orice altă informație pertinentă. O fișă de control ne permite să facem un studiu al 
documentelor care ne pot furniza informații importante. Apoi cumulând datele, putem identifica forțele și 
nevoile clasei; astfel vom putea adapta activitățile la diferitele stiluri de învățare ale elevilor. Drept urmare, 
este foarte important să ne planificăm acțiunile pedagogice care ne vor ajuta să ne adaptăm predarea și 



 

 

planificarea; la finalizarea tuturor acestor etape, verificăm dacă resursele ( programe, materiale audio-video, 
resurse umane, centre de resurse, programe de calculator) puse la dispoziția noastră sunt suficiente. 

 Îndemnurile noastre ne fac să credem că orice schimbare în educație trebuie să treacă printr-o 
cugetare intensă. Trebuie să ne acordăm timpul necesar pentru a ne pune întrebări cu privire la practica 
noastră educativă, trebuie să reflectăm la valorile, credințele și modelele pe care ea se bazează; modul 
nostru în care intervenim este o consecință a ceea ce suntem și a valorilor care ne animă.  

  
 



 

 

 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ILIESCU AURORA 
 LICEUL PREDA BUZESCU, BERBESTI, 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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METODE DE EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

PROF. ILIESCU DANIELA 
LICEUL PREDA BUZESCU 

BERBEȘTI, VÂLCEA 
 
Evaluarea constituie etapă obligatorie în activitatea de învăţare, atât ca moment de măsurare a 

progreselor elevului cât şi ca moment de apreciere a eforturilor şi a eficienţei activităţilor pedagogice ale 
profesorului. Specialişti au căzut de acord că aprecierea tradiţională era subiectivă şi neomogenă. De aceea, 
a luat fiinţă o nouă tehnică a evaluării prin testele docimologice. Docimologia este disciplina care se ocupă 
cu studiul sistematic al examenelor şi concursurilor, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi structurii acestora. 
În sfera docimologiei didactice intră „studiul sistematic al examenelor, analiza ştiinţifică a modurilor de 
predare, a variabilităţii notării la examinatori diferiţi şi la acelaşi examinator, a facturilor subiectivi ai notării 
precum şi a mijloacelor menite să contribuie la asigurarea obiectivităţii examenului” (PV:9).  

La fel ca şi la celelalte discipline, la limba română se folosesc mai multe tipuri de evaluare: iniţială 
sau predictivă, formativă şi finală sau sumativă. 

Evaluarea predictivă o folosesc la începutul fiecărui ciclu de instruire (clasa a V-a, clasa a IX-a), la 
început de semestru, an şcolar etc. Scopul acestei utilizări este acela de a identifica lacunele existente în 
cunoştinţele elevilor şi de a stabili măsurile care se impun pentru corectarea şi instruirea fiecărui elev în 
parte. 

Evaluarea formativă este prezentă pe tot parcursul instruirii, pe bază de teste care conţin sarcini 
prevăzute în şi prin obiectivele operaţionale curente. Scopul ei este de a regla ritmul instruirii şi de a preveni 
ivirea unor lacune. Ea vizează nu numai nivelul general al clasei, ci pe fiecare elev în parte; îl determină pe 
acesta să conştientizeze atât reuşitele, cât şi erorile, în raport cu itemii pe care i-a avut de rezolvat. 

Evaluarea sumativă este practicată periodic, la încheierea unui capitol sau a unui an de studiu. 
Obiectivul ei principal este acela de a testa nivelul instruirii şi posibilităţile de vehiculare a noţiunilor şi 
competenţelor însuşite. Acest tip de evaluare poate fi comparată cu un „bilanţ final”(GD:249), care-l 
îndreptăţeşte pe elev să fie admis într-un eşalon superior de instruire. 

În elaborarea testelor docimologice, trebuie să parcurg câteva etape: 
a) prima dată voi stabili perioada de examinare asupra conţinutului care trebuie verificat. 
b) Pe baza conţinutului de specialitate ales, urmează să se întocmesc inventarul sarcinilor de învăţare, 

cu alte cuvinte ce trebuie să ştie şi să facă elevii după ce le-a fost predat capitolul din programă. De fapt, 
vorbim aici de obiectivele operaţionale pe care le fixez pentru fiecare lecţie în parte. 

c) A treia etapă a elaborării testelor constă în descoperirea şi fărâmiţarea sarcinilor într-un şir de 
chestiuni simple care nu mai pot fi descompuse. 

d) După ce a fost stabilită lista sarcinilor elementare, urmează elaborarea temelor de verificare. 
Pentru fiecare sarcină se construieşte o întrebare pe care o poate rezolva complet numai după ce rezolva 
complet sarcina de învăţare. 

În construirea itemilor trebuie să ţinem seama de ciclul de învăţământ (gimnazial, liceal) de un prag 
minimal şi altul maximal, pentru a cere elevilor cunoştinţe, analize şi răspunsuri adecvate. 

Pentru a acoperi cerinţele unui item, didactica modernă recomandă parcurgerea unor trepte de către 
elevi: 

- să deţină informaţia necesară; 
- să poată opera cu aceste cunoştinţe; 
- să integreze cunoştinţele în sisteme; 
- să întrebuinţeze cunoştinţele în contexte noi, diferite, de cele din manuale sau din spusele 

profesorului (IE:132). 
Specialiştii în docimologie recomandă, spre aplicare, atât pentru gimnaziu, cât şi pentru liceu pentru 

categorii de itemi: „Utilizarea testelor docimologice permite şi mecanizarea examinării”(GL:50) cu 
numeroase tipuri de maşini de examinare (computere). 

Când alcătuim un barem, trebuie să ţinem cont de următoarele lucruri: 
- fidelitatea faţă de tema aleasă; 
- proporţionalitatea părţilor lucrării redactate; 



 

 

- structura logică a ideilor, claritatea redactării, valoare argumentelor; 
- pertinenţa informaţiei şi tratarea esenţialului cu privire la tema tratată; 
- varietatea lexicală reflectată în exprimarea aleasă şi atrăgătoare; 
- folosirea expresiilor literare şi evitarea repetiţiilor supărătoare. 
- respectarea calităţilor generale ale stilului: claritatea şi corectitudinea exprimării, precizia 

termenilor şi proprietatea; 
- respectarea normelor gramaticale ale limbii române; 
- aşezarea textului în pagină; 
- un scris ordonat şi citeţ. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ IN PROCESUL DE INVAȚĂMÂNT 
 

ILIUTA LUCIA-FLORINA 
SCOALA GIMNAZIALA PREJMER 

JUDETUL BRASOV 
 
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 alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 
deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 

Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între evaluare 
şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre 
rezultatele scolare ale elevilor şi obiectivele operationale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune 
formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Evaluarea initiala realizeaza, doua functii: 
Functia diagnostica. Vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda 

capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program. In consecinta, indeplineste atat 
o functie diagnostica, precum si prognostica. 

Obiectul evaluarii initiale il constituie acele cunostinte si capacitati care reprezinta premise (pré-
requis) pentru asimilarea noilor continuturi si formarea altor competente. Ceea ce intereseaza nu este 
aprecierea performantelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor, ci cunoasterea potentialului de 
invatare, a pemiselor „cognitive“ si „atitudinale“ (capacitati, interese, motivatii) necesare integrarii in 
activitatea care urmeaza. In consecinta, sub raportul obiectului evaluarii, are caracter selectiv, indicand 
conditiile in care elevii ar putea asimila noile continuturi. 

Uneori evaluarea initiala poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvente de recuperare a 
ceea ce elevii nu stapanesc satisfacator, pentru reamintirea unor continuturi sau chiar reinvatarea acestora. 

Functia prognostica se exprima in faptul ca sugereaza profesorului conditiile probabile ale 
desfasurarii noului program si ii permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluarii, se pot 
stabili: obiectivele programului urmator (cel putin sub raportul oportunitatii si al nivelului lor), demersurile 
didactice considerate adecvate posibilitatilor de invatare ale elevilor, ritmul convenabil de desfasurare a 
procesului de instruire. A gandi o actiune inseamna, de fapt, a stabili o maniera de a actiona. 

Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţii calitatea unei activităţii. 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. 
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LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TECLU” COPȘA MICĂ 
STRUCTURA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

 
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. 

 Evaluarea initială are loc la inceputul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al 
unui ciclu școlar, al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare).  

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 recapitularii se dă un test ce conține aplicații 
la materia recapitulată (simple și cu grad mediu de dificultate), apoi se evidențiază lacunele elevilor. Luând 
evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul își face un plan de recuperare și proiectează activitatea 
diferențiată. Uneori testul inițial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului școlar. 
Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul de cunoștințe, deprinderi și atitudini dobândite 
anterior. Profesorul stabilește ce competențe specifice dorește să evalueze și alege acele conținuturi pe care 
le consideră relevante. 

In concordanță cu fenomenele care o fac necesară, evaluarea inițială realizează două funcții: 
a) Funcția diagnostică vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 

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

Obiectul evaluării inițiale îl constituie acele cunoștințe și capacități care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conținuturi și formarea altor competențe. 

b) Funcția prognostică sugerează educatorului condițiile probabile ale desfășurarii noului program și 
îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării se pot stabili: obiectivele programului 
următor, conținuturile absolut necesare, demersurile didactice considerate adecvate posibilităților de 
învățare a elevilor. Această funcție presupune gândire previzională, raționalitate, fezabilitate, determinare, 
dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 

Urmărirea și verificarea realizării obiectivelor vizate în procesul de instrucție și educație se obțin prin 
îmbinarea diferitelor metode, tehnici și instrumente de evaluare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai 
potrivite. 

Tehnicile de testare constituie modalitățile prin care evaluatorul declanșează și orientează obținerea 
unor răspunsuri din partea elevilor, în conformitate cu obiectivele sau specificațiile testului. 

Un test cu mai mulți itemi poate include una sau mai multe tehnici de testare: 



 

 
 

a) cu itemi obiectivi (se situează în zona inferioară a domeniului cognitiv, dar au o mare obiectivitate 
în măsurarea rezultatelor învățării): tehnica alegerii duale, tehnica perechilor, tehnica alegerii multiple; 

b) cu itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns construit scurt): itemi cu răspuns scurt, itemi de 
completare, întrebări structurate; 

c) cu itemi subiectivi (itemi cu răspuns construit elaborat/ dezvoltat): itemi tip rezolvare de problemă, 
item tip eseu, item cu răspuns construit elaborat/ dezvoltat. 

Se recomandă ca testele să fie structurate în două părți: una cu itemi de tip obiectiv și/sau semiobiectiv 
și a doua parte cu itemi de tip semiobiectiv și/sau subiectiv. Durata testului inițial este de 15-45 de minute, 
în funcție de nivelul de studiu, iar punctajul acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 din oficiu. 

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 și a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). 
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In teoria și practica educațională se disting trei strategii de evaluare: evaluarea inițială/predictivă, 

evaluarea continuă/formativă și evaluarea sumativă/finală. 
Evaluarea inițială sau ,,răul necesar” din punctul de vedere al unor teoreticieni care consideră că orice 

evaluare este stresantă și ar trebui diminuată sau chiar eliminată este acceptată de către aceștia ca necesară 
pentru o pregătire optimă a noului program de instruire. 

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. 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. 

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a 
unor programe de recuperare. Evaluarea este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în 
susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități 
indispensabile unui nou proces. 

Întotdeauna se 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. 

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. 

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).  

În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, se afirmă şi sub denumirea prescurtată 
de strategie de evaluare predictivă. 

Funcțiile specifice 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 ”. Așa pot fi identificate: lacunele 
elevului în pregătire; resursele ca volum de informații, dar mai ales în capacitățile de învățare momentane 
și de perspectivă; conceptele pe care le stăpânește; posibilitățile 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. Invățătorul va interveni pentru selecționarea, realizarea și dezvoltarea 
corectă a obiectivelor programului următor (viitoarea lecție, capitol), a conținuturilor, a metodelor eficiente 
de predare-învățare-evaluare,a modurilor și formelor optime de organizarea a activității. Aceasta 



 

 
 

presupune: raționalitate, fezabilitate, determinare, dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor 
corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. În mod analogic, testele de cunoștințe elaborate și aplicate 
special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive. 
Pentru învățământul primar se păstrează evaluarea prin calificative. 

Pentru disciplinele/modulele de pregătire profesională la care există continuitate în planul-cadru, 
evaluarea inițială se desfășoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de 
recapitulare. În cazul celorlalte discipline, care se află 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. 

Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de 
măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de 
timp (scurt, mediu, lung) și în sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice. 

"Orientarea și reglarea proceselor de instruire și de învățare, pe baza datelor oferite de acțiunile 
evaluative alcătuiesc un proces continuu. Permanența verificărilor în actul didactic, caracterul lor sistematic 
și continuitatea lor reprezintă condiția necesară pentru ca evaluarea să-și facă evidente funcțiile sale 
reglatoare în activitatea școlară".( I. T. Radu) Recunoașterea acestui principiu a condus, la promovarea 
strategiei de "evaluare în trei timpi", cuprinzând evaluarea inițială, sumativă și continuă, acestea fiind 
considerate complementare. 

Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la 
verificările tradiționale la evaluarea proceselor și condițiilor de desfășurare a activitătii didactice, a 
situațiilor de instruire/învățare. 

Evaluarea este realizată întotdeauna cu un scop. Diversitatea situațiilor educative si spectrul larg de 
obiective, presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare. Profesorul are nevoie de o înțelegere amplă 
a comportamentului elevului. Cerințele pot fi executate prin utilizarea strategiilor de evaluare: evaluarea 
normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostică. 
Consumul mare de timp necesar pentru elaborarea instrumentelor de evaluare și evaluarea propriu-zisă 
constituie principala dificultate la utilizarea acestei strategii de evaluare. Aceste cinci strategii reprezintă 
strategiile de bază utilizate în școală.  

In 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 evaluării inițiale ca fiind indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace. 
Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă 
derularea activității în condiții de eficiență. 
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EVALUARE FINALĂ 
 

GRUPA: MARE A 
PROF. INDRIE TÜNDE 

 
VÂRSTA 61-84 DE LUNI  

 
N
R. 
C
R
T. 

 
DOMENII/ 
SUBDOME
NII 

 
ASPECT 
SPECIFIC 

  
RFIDT 

 
INDICA
TOR 
EVALUA
T 

 
TEMA  
ACTIVI
TĂŢII 

 
MIJLO
C DE 
REALI
ZARE 

NIVEL DE 
ATINGERE A 
COMPORTA
MENTULUI 

1.  A. 
DEZVOLTA
REA 
FIZICĂ, A 
SĂNĂTĂŢII 
ŞI IGIENEI 
PERSONAL
E/ 
A. 1. 
DEZVOLT
ARE 
FIZICĂ 

A.1.1. 
Motricitate 
grosierã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.2 
Motricitate 
finã 
 
 
 
 
 
 
A.1.3.Dezvo
ltare 
senzorio-
motorie 

 Reper 1: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil 
să-şi 
coordone
ze 
muşchii 
mari ai 
corpului 
cu un 
scop al 
mişcării.  

27. Merge 
şi aleargã 
cu 
uşurinţã, 
coordonân
du- 
şi 
armonios 
mişcãrile.  
31.Alearg
ă pe lângă 
obstacole 
cu 
ușurință.  
 
 
 
 

Cercul 
campionil
or (EF) 
 
Drumeție
ALA2 

Întrecer
e 
 
 
Joc 
distracti
v 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 2: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
participe 
la 
activităţi 
fizice 
variate.  

39. 
Participã 
în mod 
regulat la 
activitãţi 
fizice de 
alergare, 
dans, 
jocuri sau 
chiar 
sporturi. 

Maratonu
l copiilor 
ALA2 
 
De-a 
prinselea 
ALA2 

Joc de 
miscare 
 
Joc 
distracti
v 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 3: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
utilizeze 
mâinile şi 
degetele 
pentru 
scopuri 
diferite.  

68.Utilize
ază 
independe
nt cu 
ușurință 
materiale 
și tehnici 
de lucru 
diferite 
pentru a 

Vara (EP) 
 
O inimă 
mare 
pentru 
doamna 
educatoar
e 
ALA1 

Desen 
 
 
Modelaj 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

picta, a 
modela. 

 Reper 4: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
demonstr
eze 
utilizarea 
simţurilo
r (văzul, 
auzul, 
simţul 
tactil, 
mirosul 
etc.) în 
interacţiu
nea cu 
mediul 
pentru a-
şi orienta 
mişcările. 

82. 
Demonstr
eazã 
conştienti
zarea 
simţurilor 
în 
acţiuni 
(recunoaşt
e obiecte 
ascunse 
prin 
pipãit fãrã 
sã le vadã, 
executã 
mişcãri la 
auzirea 
unor 
comenzi, 
recunoaşte 
mirosuri 
etc.). 

Cine te-a 
strigat ? 
ALA2 
Dacă 
vesel se 
trăieşte 
Tranziţie 
 

Joc de 
atenție 
 
Joc cu 
text si 
cant 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

2.  A. 
DEZVOLTA
REA 
FIZICĂ, A 
SĂNĂTĂŢII 
ŞI IGIENEI 
PERSONAL
E/ 
A.2. 
SĂNĂTAT
E ŞI 
IGIENĂ 
PERSONA
LĂ 

A.2.1.Prom
ovarea 
sãnãtãţii şi 
a nutriţiei 
 
 
 
 
A.2.2.Prom
ovarea 
îngrijirii şi 
igienei 
personale 
 
 
 
 
A.2.3.Prom
ovarea 
practicilor 
privind 
securitatea 
personalã 
 
 

 Reper 5: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
utilizeze 
o 
alimentaţ
ie 
sănătoasă 
variată.  

97. 
Explicã 
rolul 
benefic 
sau 
dãunãtor 
al 
anumitor 
alimente 
pentru 
organismu
l uman.  
 
 
 

Ce știi 
despre 
mine?(C
M) 
 
Fii atent 
la mine și 
răspunde 
bine!1 

Joc 
didactic 
 
 
Convorb
ire 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 6: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
demonstr
eze 
deprinder
i de 
păstrare a 

115. 
Demonstr
eazã 
independe
nţã în 
igiena 
personalã 
(se spalã şi 
se şterge 

Mă 
descurc 
fără să 
încurc! 
(R) 

Activ 
gospodă
reşti 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

 sănătăţii 
şi igienei 
personale
.  
 

singur pe 
mâini, 
îşi acoperã 
gura cu 
mâna când 
strãnutã, 
când 
tuşeşte, 
foloseşte 
independe
nt 
toaleta, 
foloseşte 
batista). 

 Reper 7: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil 
demonstr
eze 
abilităţi 
de 
protecţie 
faţă de 
obiecte şi 
situaţii 
periculoa
se.  

127. Nu 
acceptã 
jucãrii, 
bomboane
, mâncare, 
bani etc. 
de la 
persoane 
adulte 
necunoscu
te.  
 
 

Am 
crescut 
mari! IDD 

Convorb
ire 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 8: 
Copilul 
ar trebui 
să 
demonstr
eze 
conştienti
zarea şi 
înţeleger
ea 
regulilor 
de 
securitate 
personală
.  

140. 
Demonstr
ează 
cunoaştere
a regulilor 
de 
siguranţă 
în jocul 
simbolic 

De-a 
școlarii  

Joc de 
rol 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

3.  B.DEZVOL
TAREA 
SOCIO-
EMOŢION
ALĂ/ 
B.1. 
DEZVOLT
ARE 
SOCIALĂ 

B.1.1.Abilit
ãţi de 
interacţiune 
cu adulţii 
 
 
 
 
 

 Reper 1: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
manifeste 
încredere 
în adulţii 
cunoscuţi 

157. 
Interacţio
neazã cu 
uşurinţã 
cu adulţi 
familiari 
din 
comunitat

La 
librărie 
 
 
 
 
 
 

Joc de 
rol 
 
 
 
 
 
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

 
 
 
 
B.1.2. 
Abilitãţi de 
interacţiune 
cu copii de 
vârstã 
apropiatã 
 
 
 
B.1.3. 
Acceptarea 
şi 
respectarea 
diversitãţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.4. 
Dezvoltarea 
comportam
entului pro-
social 
 
 
 
 
 
 
 

şi să 
interacţio
neze cu 
aceştia.  

e (pãrinţi, 
bunici 
cunoscuţi 
la locul de 
joacã, 
vecin, 
educatoar
ea, 
medic 
pediatru 
sau medic 
de 
familie, 
vânzãtorul 
de la 
magazinul 
din 
cartier, 
etc.).  
160.Aplic
ă formule 
de politețe 
în 
comunicar
ea cu 
adulții. 

Bună 
dimineaţa
, prieteni 
ai 
cărțilori! 
IDD) 
 

Formule 
de salut 

 Reper 2: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
ceară şi 
să 
primeasc
ă ajutorul 
când are 
nevoie.  

172. Cere 
ajutor 
adulţilor 
din 
comunitat
e 
(vecin, 
bibliotecar
, bunicii, 
prietenilor 
de 
joacã 
etc.). 
 
 

Întâmplăr
i hazlii din 
grădiniță 
ALA1 

Convorb
ire  

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 3: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
interacţio
neze 
pozitiv cu 
copii de 
vârstă 
apropiată
.  

191. 
Interacţio
neazã din 
proprie 
iniţţiativã 
cu copii 
apropiaţi 
ca vârstã 
în diferite 
contexte. 
192. 
Inventeaz

Povestea 
îndrăgită- 
ALA2 
 
 
 
Jocuri 
libere în 
curtea 
grădiniței 

Dramati
zare 
 
 
Joc liber 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

ă activități 
care 
implică 
mai mult 
de un 
copil. 

 Reper 4: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
recunoas
că, să 
aprecieze 
şi să 
respecte 
asemănăr
ile şi 
deosebiri
le dintre 
oameni.  

210.Rema
rcă faptul 
că alţi 
copii 
folosesc 
cuvinte 
diferite 
pentru 
acelaşi 
obiect 
 

Cel mai 
bun 
povestitor 
DLC 
 
 
 
 

Povestir
e 
 
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 5: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
perceapă 
regulile şi 
efectele 
acestora.  

223. Se 
joacã sau 
lucreazã 
fãrã sã îi 
deranjeze 
pe ceilalţi.  
 

Vara  
EP 
 

Pictură C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 6. 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
îşi asume 
responsa
bilităţi, să 
fie 
capabil să 
negociez
e şi să 
participe 
la luarea 
deciziilor
.  

239. Ţine 
cont de 
dorinţele 
şi nevoile 
altor copii 
245. Ia 
decizii 
simple cu 
minimă 
supervizar
e din 
partea 
adultului(
mâncare, 
îmbracămi
nte, 
jucării, 
cărți). 
 

Pălăria 
prietenilo
r 
 
Mă 
descurc 
fără să-
ncurc!(R) 

ALA2 
 
Deprind
ere de a 
lua 
decizii 
simple 
 
 

 



 

 

 Reper 7: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
manifeste 
empatie 
faţă de 
celelalte 
persoane.
    

253. Ştie 
când sã 
ofere 
ajutor în 
rezolvarea 
unei 
probleme, 
fãrã sã 
acţioneze 
în locul 
celuilalt. 

Rrezolvă 
problema! 
AM 

Joc logic C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

4.  B. 
DEZVOLTA
REA 
SOCIO-
EMOŢION
ALĂ/ 
B.2.DEZVO
LTAREA 
EMOŢION
ALĂ 

B.2.1.Dezvo
ltarea 
conceptului 
de sine 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.2.Dezvo
ltarea 
autocontrol
ului 
emoţional 
 
B.2.3. 
Dezvoltarea 
expresivitãţ
ii 
emoţionale 

 Reper 8: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
se 
perceapă 
în mod 
pozitiv, 
ca 
persoană 
unică, cu 
caracteris
tici 
specifice. 

267. 
Cunoaşte 
ziua, luna, 
oraşul şi 
ţara în 
care s-a 
nãscut, 
numãr de 
telefon 
268. 
Împărtășe
ște 
celorlalți 
informații 
despre 
sine. 
 
 
 
 

Cum 
completă
m 
calendaru
l 
naturii?I
DD 
 
Ce repede 
au trecut 
trei 
ani?IDD 
 

Convorb
ire 
 
 
Discuții 
libere  
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 9: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
îşi 
regleze 
trăirile 
emoţiona
le.  

284. Îşi 
controleaz
ã 
exprimare
a 
sentiment
elor (mai 
ales 
a celor 
negative). 
 

Lucrul 
început 
trebuie 
terminat! 
Rutină 

Convorb
ire 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 10: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
recunoas
că şi să 
exprime 
adecvat o 
varietate 

296. Îşi 
exprimã 
emoţiile 
prin joc şi 
activitãţi 
artistice 
 
 
 

Anotimpul 
preferat 
AP 

Decupar
e/lipire 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

de 
emoţii. 

5.  C. 
CAPACITĂ
ŢI ŞI 
ATITUDINI 
ÎN 
ÎNVĂŢARE
/ 
C.1.CURIO
ZITATE ŞI 
INTERES 

  Reper 1: 
Copilul 
ar trebuie 
să fie 
capabil să 
manifeste 
curiozitat
e şi 
interes să 
experime
nteze şi 
să înveţe 
lucruri 
noi. 

310. 
Formuleaz
ã întrebãri 
referitoare 
la 
schimbãril
e 
din jur. 

Ce știi 
despre 
mine ? 
(CM) 
 

Joc 
didactic 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

6.  C. 
CAPACITĂ
ŢI ŞI 
ATITUDINI 
ÎN 
ÎNVĂŢARE
/ 
C.2.INIŢIA
TIVĂ 

  Reper 2: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
aibă 
iniţiativă 
în 
interacţiu
ni şi 
activităţi.  

328. 
Exprimă 
dorința de 
a învăța să 
realizeze 
anumite 
acțiuni de 
autoservir
e, să 
confecțion
eze 
obiecte, 
jucării sau 
să 
găsească 
informații 
despre 
obiectele 
interesant
e. 

Şcoala ne 
așteaptă! 
DLC 

Convorb
ire 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

7.  C.CAPACIT
ĂŢI ŞI 
ATITUDINI 
ÎN 
ÎNVĂŢARE
/ 
C.3.PERSIS
TENŢĂ 

  Reper 3: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
continue 
realizarea 
sarcinii, 
chiar 
dacă 
întâmpin
ă 

340. Se 
concentre
azã la o 
activitate 
20 de 
minute, 
fãrã 
supervizar
e. 

Cel mai 
bun 
povestitor 
DLC 

Povestir
e 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

dificultăţi
. 

8.  C.CAPACIT
ĂŢI ŞI 
ATITUDINI 
ÎN 
ÎNVĂŢARE
/ 
C.4. 
CREATIVI
TATE 

  Reper 4: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
manifeste 
creativita
te în 
activităţil
e zilnice. 

355.Schi
mbă 
conținutul 
unor 
povești 
cunoscute 
și 
introduce 
personaje 
create de 
el, 
schimbân
d întregul 
fir al 
povestirii. 
358.Găseș
te forme și 
mijloace 
noi de 
exprimare 
a 
gândurilor 
și 
emoțiilor(
prin 
muzică, 
desen, 
dans, joc 
simbolic). 

Trăistuța 
cu povești 
DLC 
 
 
Personaju
l îndrăgit ! 
 

Joc 
didactic 
 
 
 
Desen 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

9.  D. 
DEZVOLTA
REA 
LIMBAJUL
UI, A 
COMUNIC
ĂRII ŞI A 
PREMISEL
OR CITIRII 
ŞI 
SCRIERII/ 
D.1.Dezvolt
area 
limbajului şi 
a 
comunicării 

D.1.1.Dezvo
ltarea 
capacitãţii 
de ascultare 
şi înţelegere 
(comunicar
e receptivã) 
 
D.1.2.Dezvo
ltarea 
capacitãţii 
de vorbire 
şi 
comunicare 
(comunicar
e expresivã 
 

 Reper 1: 
Copilul 
ar trebui 
sã fie 
capabil sã 
asculte în 
scopul 
înţelegeri
i 
limbajulu
i. 

370. 
Ascultã cu 
plãcere 
poveşti 
înregistrat
e pe 
diferite 
suporturi 
magnetice 
(casetã 
audio, 
CD), 
înregistrãr
i radio sau 
poveşti 
citite de 
adulţi. 

Cel mai 
bun 
povestitor 
DLC 

Povestir
e 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

 
 
 
 

 Reper 2: 
Copilul 
ar trebui 
sã fie 
capabil 
sã 
înţeleagã 
semnifica
ţia 
limbajul 
vorbit. 

388.Poves
tește un 
eveniment 
sau o 
poveste 
cunoscută 
respectând 
succesiun
ea 
eveniment
elor. 
 

Răspunde 
repede și 
bine! 
ALA1 

Știință 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

  Reper 3: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
comunice 
eficient. 
  

412. 
Iniţiazã o 
conversaţi
e şi 
participã 
adecvat 
în 
conversaţi
e cu copii 
sau adulţi. 
416.Folos
ește 
intonația 
atunci 
când 
dramatize
ază o 
poveste și 
interpretea
ză un rol. 

Întâmplăr
i hazlii din 
grădiniță 
ALA1 
 
La 
concurs 
ALA1  

Bibliote
că 
 
 
Joc de 
rol 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 4: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
demonstr
eze 
capacitat
ea de a se 
exprima 
corect 
gramatic
al.  

436. 
Utilizeazã 
în vorbire 
acordul de 
gen, 
numãr, 
persoanã, 
timp. 
438.Folos
ește verbe 
la modul 
optativ 
(”aș vrea, 
aș putea”) 
 

Propozișii
,cuvinte, 
silabe 
(DLC) 
Povestea 
îndrăgită 
ALA2 

Joc 
didactic 
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 5: 
ar trebui 
să fie 
capabil 
să-şi 
extindă 

458. 
Utilizeazã 
cuvinte 
care 
exprimã 
sentiment

Școala ne 
așteaptă 
DLC 
 
Sus! 
Jos!ALA2 

Convorb
ire 
 
 
Joc de 
mişcare  

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

progresiv 
vocabula
rul. 

e şi emoţii 
proprii şi 
ale altora. 
461.Înțele
ge și 
utilizează 
în vorbire 
antonime 
și 
sinonime. 

10.  DEZVOLTA
REA 
LIMBAJUL
UI, A 
COMUNIC
ĂRII ŞI A 
PREMISEL
OR CITIRII 
ŞI 
SCRIERII/ 
D.2.Premise
le citirii şi 
scrierii 

D.2.1.Partic
iparea în 
experienţe 
cu cartea; 
cunoaşterea 
şi 
aprecierea 
cãrţii 
 
D.2.2.Dezvo
ltarea 
capacitãţii 
de 
discriminar
e foneticã; 
asocierea 
sunet-literã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2.3.Conşt
ientizarea 
mesajului 
scris/vorbit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2.4.Însuşi
rea 

 Reper 6: 
Copilul 
ar trebui 
să 
manifeste 
interes 
pentru 
carte şi 
tipărituri.  

476. 
Înţelege 
ce este 
titlul, 
autorul 
cãrţii. 
481. 
Demonstr
ează că 
știe cum 
să 
utilizeze și 
să 
păstreze 
cărțile. 
 

Trăistuța 
cu povești 
DLC 
Știu să 
răsfoiesc 
o carte! 

Joc 
didactic 
 
Rutină 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

  
Reper 7: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
interesat 
de citit.  

493. 
Doreşte să 
răsfoiască 
și incearcă 
să citească 
independe
nt. 
 
 

Știu să 
răsfoiesc 
o carte! 

Rutină 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 8: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
identifice 
diferite 
sunete ale 
limbii 

506. 
Demonstr
eazã 
creşterea 
conştienti
zãrii 
sunetelor 
iniţiale şi 
finale ale 
unui 
cuvânt 
prin 
identificar
ea lor fãrã 
ajutor. 

Propozișii
,cuvinte, 
silabe 
(DLC) 
 
 

Joc 
didactic 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 9: 
Copilul 
ar trebui 

517.Poate 
determina 
sunetul 

Propozișii
,cuvinte, 
silabe 

Joc 
didactic 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

deprinderil
or de scris; 
folosirea 
scrisului 
pentru 
transmitere
a unui 
mesaj 
 

să fie 
capabil să 
pună în 
corespon
denţă 
simboluri 
abstracte 
cu 
sunete.  

iniţial al 
unui 
anumit 
cuvânt,cât
e sunete 
sunt 
incluse în 
cuvânt 

(DLC) 
 

 Reper 10: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
aprecieze 
şi să 
foloseasc
ă 
limbajul 
scris şi 
tipăritura 
în fiecare 
zi.  

527. 
Identificã 
litere din 
numele 
propriu şi 
alte 
nume/den
umiri 
familiare 
 

Scrisoare 
pentru 
doamna 
educatoar
e ! ALA 1 

Artă C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 11: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
foloseasc
ă 
mesajele 
scrise/vor
bite 
pentru 
scopuri 
variate.  

541.Utiliz
ează 
imagini ca 
surse de 
informație 
(utilizează 
semne 
pentru 
completar
ea 
calendarul
ui naturii). 
 

Calendar
ul naturii 
(R) 
 
 

Discuții 
libere 
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 12: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
utilizeze 
diferite 
modalităţ
i de 
comunica
re 
grafică. 

563.Folos
ește 
instrument
e de scris 
foarte 
variate 
(creion, 
pix, 
culori, 
computer)
. 
566.Utiliz
ează, cu 
ajutor, 
jocuri de 
masă cu 
litere 

Portretul 
prietenulu
i ALA1  
 
Rechizitel
e 
școlarului 
ALA1 
 

Artă 
 
 
Știință 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

(scrabble, 
cuvinte 
încrucișsat
e, rebus). 

11.  E. 
DEZVOLTA
REA 
COGNITIV
Ă ŞI 
CUNOAŞT
EREA 
LUMII/ 
E.1.Dezvolt
area 
gândirii 
logice şi 
rezolvarea 
de probleme 

  Reper 1: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
demonstr
eze 
conştienti
zarea 
relaţiei 
cauză-
efect.  
 
 

580. 
Realizeaz
ã 
experimen
te pentru a 
descoperi 
relaţia 
cauzã-
efect prin 
acţiunea 
unor 
factori 
asupra 
obiectelor 
(pune apã 
în 
douã 
cãpãcele, 
unul la 
soare, 
altul în 
congelator 
şi constatã 
efectele 
temperatu
rii 
asupra 
apei). 

Reguli de 
conviețuir
e Ed.pt 
soc. 

Convorb
ire 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 2: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
observe 
şi să 
compare 
experienţ
e, acţiuni, 
evenimen
te.  

594.Argu
mentează 
propriile 
decizii. 
 
 
 
 
 

Întâmplăr
i hazlii din 
grădiniță 
ALA1 
 

Bibliote
că 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 3: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
utilizeze 
experienţ
ele 
trecute 

601. 
Explicã o 
nouã 
situaţie 
sau o 
problemã 
pornind de 
la 
experienţe

Întâmplăr
i hazlii din 
grădiniță 
ALA1 
 

Bibliote
că  

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

pentru a 
construi 
noi 
experienţ
e.  

le sale 
anterioare. 
 
 

 Reper 4: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
găsească 
multiple 
răspunsur
i/soluţii 
la 
întrebări, 
situaţii, 
probleme 
şi 
provocări
. 

611. 
Lucreazã 
în grup 
pentru 
soluţionar
ea unei 
probleme, 
utilizând 
strategiile 
dezvoltate 
de grup. 

Școala 
ALA1 

Constru
cții 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

12.  DEZVOLTA
REA 
COGNITIV
Ă ŞI 
CUNOAŞT
EREA 
LUMII/ 
E.2.Cunoşti
nţe şi 
deprinderi 
elementare 
matematice, 
cunoaşterea 
şi 
înţelegerea 
lumii 

E.2.1.Repre
zentãri 
matematice 
elementare 
(numere, 
reprezentãr
i numerice, 
operaţii, 
concepte de 
spaţiu, 
forme 
geometrice, 
înţelegerea 
modelelor, 
mãsurate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reper 5: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
demonstr
eze 
cunoaşter
ea 
numerelo
r şi a 
numeraţi
ei.  

630. 
Utilizeazã 
jucãrii 
manipulati
ve 
matematic
e, 
obiecte cu 
cifre, 
jocuri cu 
cifre şi 
monezi 
în 
activitãţile 
zilnice. 
632.Cuno
aște 
ordinea 
numerelor 
până la 20. 

Rezolvă 
problema! 
A.M. 
 
 
Numărăm 
și 
socotim! 
(AM) 

Joc logic 
 
 
 
Joc 
didactic 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 6: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
demonstr
eze 
cunoştinţ
e despre 
mărime, 
formă, 

643. 
Măsoară 
apa și 
nisipul 
utilizând 
diferite 
recipiente. 
 
 
 
 

Drumul 
către 
școală 
ALA1 

Nisip și 
apă 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

E.2.2.Cuno
aşterea şi 
înţelegerea 
lumii 
(lumea vie, 
Pãmântul, 
spaţiul, 
metode 
ştiinţifice) 

greutate, 
înălţime, 
lungime, 
volum.  

 
 
 

 Reper 7: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
identifice 
şi să 
numeasc
ă forme 
ale 
obiectelo
r.  

655.Comb
ină forme 
geometric
e pentru a 
realiza 
alte forme 
geometric
e (două 
triunghiuri 
pentru a 
realiza un 
pătrat, un 
dreptungh
i). 

Școala ne 
așteaptă, 
cum ne 
pregătim? 
(AM) 

Joc 
didactic 
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 8: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
realizeze 
operaţii 
de 
seriere, 
grupare, 
clasificar
e, 
măsurare 
a 
obiectelo
r.  

663. 
Sorteazã 
obiectele 
în 
categorii, 
clasificân
du- 
le şi 
comparân
du-le în 
funcţie de 
douã 
criterii 
(mãrime, 
culoare). 
 
 

În casa cu 
jucării hai 
să socotim 
copii!A.M
. 
 
 

Joc 
didactic 
 
 
 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 9: 
Copilul 
ar trebui 
să 
dobândea
scă 
informaţi
i despre 
mediul 
înconjură
tor şi 
lumea vie 
prin 
observare
, 

676. Cautã 
informaţii 
despre 
mediu 
prin 
utilizarea 
simţurilor, 
sau prin 
observare; 
se 
document
eazã din 
diferite 
surse. 
 

Plimbare 
în curtea 
grădiniţei 

Observa
re 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

manipula
re 
de 
obiecte şi 
investiga
rea 
mediului. 
trebui să 
fie 
capabil să 

 
 
 
 
 
 
 

 Reper 10: 
Copilul 
ar 
foloseasc
ă 
instrume
nte şi 
metode 
specifice 
pentru 
investiga
rea 
mediului.  

685.Colec
tează 
informații 
și 
înregistrea
ză 
informațiil
e prin 
mijloace 
variate 
(desene, 
grafice, 
fotografii) 

Personaje 
îndrăgit! 
(EP) 

Desen C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 11: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
observe 
şi să 
descrie 
caracteris
tici ale 
lumii vii.  

698. 
Descrie şi 
comparã 
nevoile de 
bazã ale 
fiinţelor 
vii. 
701.Are 
responsabi
litatea 
îngrijirii 
unei 
plante sau 
a unui 
animal în 
familie 
sau în 
cadrul 
grupei. 

Grădinița 
ALA1 
 
Şi eu pot! 
 

Constru
cţii 
 
Rutine 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 Reper 12: 
Copilul 
ar trebui 
să fie 
capabil să 
observe 
şi să 
descrie 
caracteris
tici ale 

718. 
Numeşte 
anotimpur
ile în 
succesiun
e 
(iarnã, 
primãvarã
, varã, 
toamnã). 

Cine știe 
câștigă! 
(CM) 
 
 
Azi 
este.....  

Joc 
didactic 
 
 
Rutine 

C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 



 

 

Pământul
ui şi 
Spaţiului.  

720.Cuno
aște și 
folosește 
corect 
zilele 
săptămâni
i în 
succesiun
e, știe 
lunile 
anului. 

 Reper 13: 
Copilul 
ar trebui 
să 
descoper
e omul ca 
parte a 
lumii vii 
şi fiinţă 
socială. 

 731.Este 
interesat 
de 
fenomene 
naturale 
excepțion
ale și 
ințelege 
pagubele 
ce pot fi 
provocate. 

Ce știi 
despre 
mine? 

Ştiinţe C.A.-6 
C.D.-4 
C.NS.- 2 

 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR PRIVIND  
DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATEA ŞI IGIENA PERSONALĂ A COPIILOR 

 
Nr.crt. 

 
Nume prenume 

 
A.1. 
DEZVOLTAREA 
FIZICĂ 

 
A.2.SĂNĂTATEA 
ŞI IGIENA 
PERSONALĂ 

 
Total 
punctaj 

 
Tipul de 
comportament 

R. 
1. 

R. 
2. 

R. 
3 

R. 
4. 

R. 
5. 

R. 
6. 

R. 
7. 

R. 
8. 

  

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.             

 
Comportament Atins – 38-48puncte 
Comportament în Dezvoltare- 17-37puncte 
Comportament Necesită Sprijin- 0- 16puncte 
 

NUMAR COPII 
EVALUATI 

NUMAR COPII 
NEEVALUATI 

NUMAR COPII 
C.A 

NUMAR COPII 
C.D 

NUMAR COPII 
C.NS. 

 
 
 

    

CENTRALIZAREA REZULTATELOR PRIVIND  
DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A COPIILOR 

 
Nr.crt
. 

 
Nume 
prenum
e 

 
B.1. DEZVOLTAREA 
SOCIALĂ 

 
B.2.DEZVOLTARE
A EMOŢIONALĂ 

 
Total 
puncta
j 

 
Tipul de 
comportamen
t 

R
. 
1. 

R
. 
2. 

R
. 
3 

R
. 
4. 

R
. 
5. 

R
. 
6. 

R
. 
7. 

R. 
8. 

R. 
9. 

R. 
10. 

  

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.               

 
Comportament Atins –51-60puncte 
Comportament în Dezvoltare- 21-50puncte 
Comportament Necesită Sprijin- 0-20 puncte 
 

NUMAR COPII 
EVALUATI 

NUMAR COPII 
NEEVALUATI 

NUMAR COPII 
C.A 

NUMAR COPII 
C.D 

NUMAR COPII 
C.NS. 

 
 
 

    

CENTRALIZAREA REZULTATELOR PRIVIND  
CAPACITATEA ŞI ATITUDINEA DE ÎNVĂŢARE A COPIILOR 

 
Nr.cr
t. 

 
Nume 
prenu
me 

C.1. 
CURIOZ
I-TATE 
ŞI 
INTERE
S 

C.2. 
INIŢIATI
VĂ 

C.3. 
PERSISTEN
ŢĂ ÎN 
ACTIVITĂŢ
I 

C.4. 
CREATIVITA
TE 

 
Total 
punct
aj 

 
Tipul de 
comportam
ent 

R. 
1. 

R. 
2. 

R. 
3 

R. 
4. 

  

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.         
 
 
Comportament Atins – 20-24puncte 
Comportament în Dezvoltare- 9-19puncte 
Comportament Necesită Sprijin- 0-8 puncte 
 

NUMAR COPII 
EVALUATI 

NUMAR COPII 
NEEVALUATI 

NUMAR COPII 
C.A 

NUMAR COPII 
C.D 

NUMAR COPII 
C.NS. 

 
 
 

    

 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR PRIVIND  
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI,A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 

 
Nr.crt. 

 
Nume 
prenume 

 
D.1. 
DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI ȘI 
A COMUNICĂRII 

 
D.2.PREMISELE CITIRII 
ȘI SCRIERII 

 
Total 
punctaj 

 
Tipul de 
comportament 

R. 
1. 

R. 
2. 

R. 
3 

R. 
4. 

R. 
5. 

R. 
6. 

R. 
7. 

R. 
8. 

R. 
9. 

R. 
10. 

R. 
11 

R. 
12. 

  

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.                 



 

 

 
Comportament Atins – 61-72puncte 
Comportament în Dezvoltare- 25-60puncte 
Comportament Necesită Sprijin- 0-24 puncte 
 

NUMAR COPII 
EVALUATI 

NUMAR COPII 
NEEVALUATI 

NUMAR COPII 
C.A 

NUMAR COPII 
C.D 

NUMAR COPII 
C.NS. 

 
 
 

    

 
 
 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR PRIVIND  
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII  

 
Nr.cr
t. 

 
Nume 
prenum
e 

E.1. 
DEZVOLTARE
A GÂNDIRII 
LOGICE ȘI 
REZOLVAREA 
DE 
PROBLEME 

E.2. CUNOȘTINȚE ȘI 
DEPRINDERI ELEMENTARE 
MATEMATICE, CUNOAȘTEREA 
ȚI ÎNȚELEGEREA LUMII 

 
Total 
punct
aj 

 
Tipul de 
comportame
nt 

R. 
1. 

R. 
2. 

R. 
3 

R. 
4. 

R
. 
5. 

R
. 
6. 

R
. 
7. 

R
. 
8. 

R
. 
9. 

R. 
10
. 

R
. 
1
1 

R. 
12
. 

R.  
13
. 

  

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.                  
 

Comportament Atins – 75-91puncte 
Comportament în Dezvoltare- 27-74puncte 
Comportament Necesită Sprijin- 0-26 puncte 
 
NUMAR 

COPII 
EVALUATI 

NUMAR 
COPII 
NEEVALUATI 

NUMAR 
COPII 

C.A 

NUMAR 
COPII 

C.D 

NUMAR 
COPII 

C.NS. 
 
 
 

    

 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR EVALUĂRILOR SUMATIVE  
PE DOMENII DE DEZVOLTARE 
 

Nr.crt
. 

Comportame
nt obţinut 

Dezvoltare
a fizică, a 
sănătăţii şi 
a igienei 
personale 

Dezvoltar
e socio-
emoţional
ă 

Capacită
ţi şi 
atitudini 
în 
învăţare 

Dezvoltare
a 
limbajului
, a 
comunicăr
ii şi a 
premiselor 
citirii şi 
scrierii 

Dezvoltare 
cognitivă 
şi 
cunoaştere
a lumii 

Tot
al 

1.  Comportament 
atins 

      

2.  Comportament 
în dezvoltare 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE INITIALA 
 

PROF. INSURATELU ELENA 
GRADINITA NR.1 BALOTESTI, JUD.ILFOV 

 
Evaluare reprezinta procesul prin care sunt colectate,prelucrate si interpretate informatii privind 

starea si functionarea unui sistem.Foloseste instrumente de masurare in scopul emiterii de valoare pe care 
se bazeaza o anumita decizie esucationala.  

 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui program de instruire educationala,are ca scop sa 
stabileasca nivelul de pregatire a copiilor si conditiiile in care acestia se pot integra in activitatea de invatare. 

 Evaluarea initiala se realizeaza dupa anumite criterii: 
- dupa momentul realizarii: evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui program de instruire; 
-dupa obiectivele vizate:evaluarea initiala vizeaza stabilirea nivelului de cunostinte cu care copilul 

intra in scoala sau gradinita; 
-dupa functiile realizate :evaluarea initiala indeplineste functia prognostica(bagajul de cunostinte cu 

care elevul sau prescolarul se prezinta. 
-dupa efectele determinate:evaluarea initiala determina rezultatele viitoare: 
In cazul stabilirii unor lacune mai mari,evaluarea initiala va fi urmata de reluarea unor obiective 

anterioare pentru fixarea unor cunostinte si deprinderi.In sistemul de invatamant prescolar evaluarea initiala 
se face tinand cont de nivelul I si II (3-4ani,4-5ani,5-6ani).Evaluarea initiala se face pe toate domeniile de 
activitate :Educarea limbajului,Educatie pentru stiinta(activitatea matematica,cunoasterea 
mediului),Educatie pentru societate(activitatea practica,activitate moral-civica),educatie estetica(activitate 
muzicala,educatie plastica);Educatie psihomotorie.In procesul evaluarii initiale se formuleaza obiective 
operationale sau comportamente care urmeaza sa fie atinse,ele se realizeaza prin itemi cu punctaj de 
referinta urmarindu-se acordarea calificativului individual,pe fiecare grupa in parte sau pe intreaga grupa 
de copii pentru fiecare disciplina in parte. 

 Metodele de evaluare initiala in sisitemul prescolar sunt: 
-evaluarea orala folosita in special la grupa mica; 
-fisele de lucru; 
-observarea; 
-povestirea; 
-jocul didactic; 
-convorbirea; 
Toate aceste forme de evaluarea se aplica progresiv :grupa mica,mijlocie,mare.Evaluarea initiala 

poate fi realizata atat in cadrul activitatilor liber alese-realizate pe centre:biblioteca,coltul papusii,arta,joc 
de masa,nisip si apa,constructii dar si in cadrul activitatilor integrate pe domenii de activitate si de asemenea 
de-a lungul intregii zile,educatoarea urmarind activitatea copilului,cunostintele acestuia si interesul pentru 
activitate.Observarea sistemarica a copilului facuta in cadrul evaluarii initiale reprezinta bagajul de 
cunostinte cu care acesta intra in gradinita si baza pentru continuarea educatiei acestuia.Prin evaluarea 
initiala se urmareste stabilirea nivelului de deprinderi si cunostinte pentru realizarea dezvoltarii socio-
emotionale,dezvoltarea limbajului si creearea premiselor necesare scrierii si citirii,dezvoltarea 
cognitiva,dezvoltarea psihomotorie. 

In evaluarea initiala tehnicile si metodele de evaluare sunt diferite de la o grupa la alta, tinandu-se 
cont de bagajul de cunostinte,aptitudini si comportamente dobandite pe nivele de varsta specifice educatiei 
din invatamantul prescolar. 



 

 

TEST INITIAL CLASA A V-A 
 

FERESTEAN IOAN 
 
1. Ordoneaza cronologic pe axa timpului urmatoarele date: 2p 
__________________________________._________________________________ 
 1 
 
453 ien 44 yen 1601 2019 
1453 106 31 ien 3200 ien  
2. Completeaza tabelul de mai jos: 3p 

Izvoare 
istorice 

 
Nescrise  

  
  

   
  

 
 
 
 

 
3. Completeaza rebusul istoric: 4p 
1  S     
2    E         
3  C          
4    O    
5      L     

1. Zona din sudul Mesopotamiei în care se dezvoltă prima civilizație agrară si urbană. 
2. Orașul în care se află cea mai mare bibliotecă a Antichității. 
3. Știința auxiliară istoriei care are ca obiect datarea evenimentelor, documentelor sau a altor izvoare 

istorice. 
4. Aliaj din cupru și staniu descoperit în mileniul al II-lea î.e.n.  
5.  Știința auxiliară istoriei care are drept scop stabilirea principiilor teoretice, cercetarea și 

interpretarea stemelor. 

Scrise 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cupru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Staniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_auxiliare_ale_istoriei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stem%C4%83


 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

ÎNVĂŢĂTOR IOANA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CASTELU 

 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 
Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare,dar şi a 

eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
(programe de recuperare). 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor,fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere.Şansa atingerii scopului 
evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi,invatatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare,care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

Fiind anunţaţi de la început că 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 unexerciţiu 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 aelevului! 

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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ION ALINA 
COLEGIUL “ȚARA BÂRSEI”, PREJMER, JUD. BRAȘOV 

 
În “Tratatul de didactică modernă” (coord.Miron Ionescu , Mușata Bocoș, Ed. Paralela 45,2009), se 

menționează faptul că în procesul conducerii unei activități și în procesul luării deciziilor, evaluarea 
reprezintă o secvență absolute indispensabilă. În procesul de învățământ, evaluarea furnizează informațiile 
necesa reglării și ameliorării activității educaționale de la o etapă la alta, prin adoptarea de măsuri 
corespunzătoare. 

Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție fundamentală și o componentă a 
procesului de învățământ. 

Pentru evaluare trebuie să existe un cadru de verificare; întâi se poate lua in considerare elevul raportat 
la el însuși, cu propriul nivel obținut, remarcând progresele sau regresele pe prcurs și promovând o 
motivație de autodepășire. În al doilea rând există o evaluare normativă, când elevul este situat în 
standardele sau norma grupului-clasă, și evaluarea formativă, care nu clasifică elevii propriu-zis, ci 
stabilește distanța care-i separă de obiectivele prevăzute în programă. 

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. Evaluarea inițială 
trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, și o etapă 
anterioară,precum și una viitoare. 

Evaluara inițială realizează două funcții: 
Diagnostică –vizează cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele și le posedă, 

capacitățile necesare reușitei într-un program nou (cu ajutorul evaluării inițiale pot fi identificate și lacunele 
din pregătirea copiilor, capacitățile și abilitățile acestora, cunoștințele pe care le stăpânesc etc.) 

Prognostică- sugerează condițiile probabile ale desfășurării noului program și permite anticiparea 
rezultatelor. În funcție de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conținuturile 
necesare, demersurile didactice adecvate posibilităților de învățare ale elevilor. 

Șansa atingerii scopului evaluării inițiale este cu atât mai mare cu cât, noi, profesorii,reușim să-i 
determinăm pe elevi să fie receptiviși 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 cunoașterii și ambiția soluționării corecte a problemelor enunțate. 

În evaluarea inițială se pot folosi atât metode tradiționale, cât și unele complementare. 
Metode traditionale: 
1. Metode de evaluare orală: 
a. Conversația de verificare 
b. Tehnica discuției- cuprinde, alături de întrebări și punerea în discuție a unor probleme, dobândirea 

caracterului unei discuții relativ libere. Profesorul are posibilitatea de a evalua: nivelul de performanțe, în 
raport cu întrebările sau temele propuse; punctele tari și punctele slabe ale pregătirii elevilor; cauzele unor 
erori, neclariăți, lacune; capacitatea de exprimare orală. 

c. Verificarea realizată pe baza unui suport vizual. 
d. Verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire. 
2. Probe scrise 
 Cred că cea mai folosită metodă de evaluare inițială îl reprezintă testul inițial. Întrebările sau 

problemele numite itemi au în vedere înformațiile care trebuie reținute dintr-o parte a programei. Tipuri de 
itemi: obiectivi ( cu alegere duală, cu alegere multiplă sau itemi de tip pereche), semiobiectivi ( cu răspuns 
scurt, cu răspuns de completare și de tip întrebări structurate) și itemi subiectivi ( de tip rezolvare de 
probleme sau de tip eseu). Fiecare test trebuie însoțit de un barem. În urma testului inițial, profesorul 
stabileste punctele tari și punctele slabe ale elevilor și face un plan remedial. Faptul că notele nu sunt trecute 



 

 

în catalog, elimină pe de o parte stresul, iar elevii se pot concentra mai bine asupra sarcinilor de lucru, dar 
există situații în care elevii nu acordă interes acestui test, tocmai pentru că notele nu sunt trecute. 

 Metode complementare: 
a. Observarea sistematică a elevilor -acest tip de evaluare se poate face mai ales la început de ciclu 

gimnazial sau liceal când se poate urmări apoi evoluția proceselor intelectuale- gândire, limbaj, memorie, 
atenție, imaginație etc- pornind de la o fișă de evaluare inițială. 

b. Autoevaluarea- care este foarte imprtantă în întregul ansamblu al procesului de învățământ pentru 
că are valori funcționale: dezvoltă capacitatea elevului de a se aprecia pe sine însuși cât mai aproape de 
realitate și stimuleză gândirea. Elevii vor fi instruiți ca să aibă în vedere elementele de care să țină seama 
în aprecierea răspunsurilor ( elementele principale și secundare, efortul personal, originalitatea ideilor, 
organizarea răspunsului, coerența și corectitudinea exprimării). 

 
Pentru ca evaluarea inițială să fie realmente reușită, este necesară alternarea diverselor metode de 

evaluare, iar acestea să fie aplicate fiecărui tip de clasă, să fie apreciată de către profesori orice progres 
realizat de către elevi, și să fie convertite nereușitele în instanțe de revenire, motivare, perfectare. 

 
Bibliografie: Constantin Cucoș: “ Teoria și metodologia evaluării”  
  “Tratatul de didactică modernă” (coord.Miron Ionescu , Mușata Bocoș, Ed. Paralela 

45,2009), 
Ioan Cerghit “Metode de învățământ” 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR ION FELICIA 
 
Evaluarea constituie parte importantă din procesul instructiv-educativ. Aceasta presupune o apreciere 

a valorii și calității în raport cu standarde și criterii clare.  
„Funcția generală a acțiunii de evaluare, cu caracter obiectiv, este cea de verificare/estimare valorică 

a gradului de îndeplinire a obiectivelor activității pedagogice, angajate pe termen lung și mediu, 
operaționalizate pe termen scurt” (Cristea, 2019). 

Evaluarea inițială se caracterizează prin faptul că se realizează la începutul fiecărui an școlar, este un 
indicator al nivelului de cunoștințe al elevilor, pe baza acesteia se poate realiza o vedere de ansamblu asupra 
clasei, are un caracter de diagnosticare, de prevenire și de compensare la nivelul diferitelor tulburări în 
dezvoltarea personalității elevilor, dar și în cadrul familiei elevilor, contribuie la adaptarea strategică a 
procesului instructiv-educativ. 

În ceea ce privește resursele elevilor, prin evaluare inițială se pot identifica anumite capacități sau 
anumite deficiențe. De asemenea, evaluarea inițială poate fi considerat punct de referință pentru diversitatea 
activităților, în scopul îmbunătățirii calității procesului de predare-învățare de la clasă. 

O bună colaborare între elevi și profesori conduce la îndeplinirea funcției principale a procesului de 
evaluare. 

 
Bibliografie 
Cristea, S. (2019). Evaluarea instruirii în cadrul procesului de învățământ. Concepte fundamentale în 

pedagogie, p. 18. 
 
 
 



 

 

STRATEGII APLICATE ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: ION MARIANA FLORICA 
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 SĂRAND, JUD. BIHOR 

 
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 fermspre o abordare 
multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284) 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. 

Evaluarea şcolară, în accepţiunea lui Constantin Cucoş , este procesul prin carese obţin şi se 
furnizează informaţii utile, în vederea adoptării unor decizii ulterioare pentru îmbunătăţirea randamentului 
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). 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. 

 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 atâ tobiectivele de evaluare, cât şi 
demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus" 

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 organizaţiietc., potrivit funcţiilor managementului 
modern, toate acestea avînd însă un caracteranticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de 
previziune. Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub 
ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc.Desigur, în final, în funcţie de 



 

 

concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. 

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

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 seimpune 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 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu sau an şcolar-are ca obiectiv diagnosticarea nivelului 
de pregătire-cuprinde itemi cu grad de dificultate mediu şi scăzut-solicită informaţii cu grad ridicat de 
generalitate, fără elemente de particularitate, de detaliu. 

Pentru ca metodele de evaluare, fie că sunt tradiţionale sau complementare, să ofere informaţii 
pertinente cu privire la performanţele şcolare, 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 către profesor). 

Instrumentul de evaluare este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare care „colectează” 
informaţii, „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luateîn 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.Instrumentul de evaluare se compune, de regulă, din 
mai mulţi itemi. 

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. 

 
Bibliografie 
• http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
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METODE ȘI TEHNICI APLICATE PENTRU EVALUARE LA 
MATEMATICA 

 
PROF. IONAȘC DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPELE RADU” ADJUD 
 
Şansa atingerii scopului evaluării 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. Evaluarea la matematică 
trebuie să-şi propună aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nu ierarhizarea lor, fapt pentru care 
se recomandă raportarea la bareme de evaluare/apreciere. 

Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluare nu vor fi trecute direct 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, concluziile evaluării fiind premisa pentru 
progresele ulterioare. 

Pentru evaluare la matematică se pot utiliza și soft-uri create pentru anumite teme/lecții sau pentru 
evaluări speciale (evaluare inițială, evaluare la sfârșitul unei unități de învățare, etc.). Pentru clasa a VII-a 
poate fi realizată o evaluare pentru „Ecuații si probleme care se rezolva cu ajutorul ecuațiilor”, astfel 

I)   

II)  



 

 

III)   

  

 
Barem de evaluare: 

Subiectul I Subiectul 
II 

Subiectul 
III 
1 

Subiectul 
III 
2 

Subiectul 
III 
3 

Subiectul 
III 
4 

Oficiu Total 
puncte 

20 10 10 10 10 10 30 100 
 



 

 

METODE DIDACTICE - ISTORIE 
 

PROFESOR IONESCU CARMEN 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOXSF. IOAN GURĂ DE AUR” 

SLOBOZIA- IALOMIŢA 
 
Activităţile din clasele profesorilor sunt ghidate de referinţe interne, care sunt înrădăcinate în 

experienţa personală, mai ales cea din interiorul şcolii şi se bazează pe această experienţă. Acest cadru de 
referinţă include credinţele spre scopurile educaţionale, elevi şi învăţare, imagini ale experienţelor bune şi 
rele, concepţii despre rolurile profesorilor şi cele ale elevilor. 

 Aceste elemente dau sens activităţii curente a profesorilor, identifică cele mai potrivite acţiuni şi 
conduc la realizarea scopurilor, iar acest tip de teorie, rolul metodologiei didactice, dă contur activităţii din 
clasă şi este construită pe interpretarea acţiunilor trecute. Deci aceasta se numeşte după literatura de 
specialitate “Teorie practică” şi indică faptul că o bună parte a reflecţiei didactice este născută din 
experienţele proprii şi se circumscrie fără a elimina posibilităţile de generalizare, unor situaţii foarte 
concrete şi precis delimitate.  

Căile sau modalităţile prin care profesorii facilitează astfel procesul de învăţare stau sub semnul 
conceptului de învăţare activă şi este considerat a fi un demers care asigură elevilor modalităţi de implicare 
consistentă în procesul învăţării. Termenii precum “tip de învăţare”, “context” sau “mediu de învăţare” sunt 
la fel de frecvent folosiţi ca şi cei referitori la scopurile învăţării sau la rezultatele învăţării. 

Metoda se defineşte drept cale sau modalitate de lucru folosită de profesori şi elevi în interacţiunea 
didactică pentru atingerea scopului educaţional propus.  

Deşi se consideră că profesorul este singurul care trebui să decidă în privinţa metodelor folosite, 
pentru a se atinge scopurile educaţionale propuse, documentele curriculare, mai ales programele şcolare 
încep să conţină elemente legate de metodologia didactică.  

Odată aleasă metoda, profesorul trebuie să aibe în vedere: 
- identificarea resurselor de care are nevoie pentru utilizarea sa; 
- stabilirea secvenţelor, formularea cerinţelor şi repartizarea timpului; 
- integrarea rezultatelor activităţii elevilor în desfăşurarea lecţiei. 
Una dintre metodele activ participative care poate fi folosită în mai multe discipline de învăţământ 

printre care şi istoria este metoda „ ştiu/vreau să ştiu/am învăţat” care trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja 
despre o anume temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsurilor în lecţie. 

Etapele metodei sunt: 
1. Profesorul cere elevilor să formuleze perechi şi să facă o listă cu ceea ce ştiu despre tema abordată. 
2. În timp ce elevii realizează lista, profesorul construieşte pe tablă un tabel cu următoarele coloane: 
- ceea ce ştim/credem că ştim 
- ceea ce vrem să ştim 
- ceea ce am învăţat. 
3. Elevii spun ceea ce au scris, iar profesorul trece în prima coloană informaţiile cu care tot grupul 

este de acord. 
4. Folosind aceeaşi metodă elevii vor elabora o listă cu întrebări. 
5. Elevii vor identifica întrebările pe care le au despre subiectul abordat iar profesorul le va lista în a 

doua coloană a tabelului. 
6. Elevii citesc textul  
7. După lectura textului se revine asupra întrebărilor din prima coloană, se constată la care s-au găsit 

răspunsurile în text şi se trec în coloană „am învăţat „ 
8. Elevii vor face comparaţie între ceea ce ei cunoşteau deja despre tema abordată, tipul şi conţinutul 

întrebărilor pe care ei le-au formulat şi ceea ce au învăţat prin lecturarea textelor. 
Spre exemplu în cadrul lecţiei „Tudor Vladimirescu - un erou al Revoluţiei” metoda „ştiu/vreau să 

ştiu/am învăţat” se poate aplica in felul următor: (pentru a fi aplicată mai uşor se poate folosi ca un fel de 
metodă şi „blazonul eroului”). 

- elevii sunt împărţiţi în grupe de câte şase unde sunt solicitaţi să răspundă la întrebarea „ Ce 
reprezintă un erou?” dând în acelaşi timp şi exemple de eroi din istoria naţională şi universală. 



 

 

- profesorul notează răspunsurile pe prima coloană a metodei prezentate. 
- fiecare grupă de elevi completează primele două coloane cu informaţii, opinii, idei despre Tudor 

Vladimirescu. 
- profesorul sintetizează răspunsurile, le notează pe tablă, iar în acelaşi timp clarifică eventualele 

informaţii greşite deţinute de către elevi. 
- elevii completează cu ajutorul profesorului primele două rubrici ale metodei prezentate, urmând 

ca ultima rubrică să fie completată de către elevi la încheierea activităţii. 
- profesorul prezintă şi tehnica „blazonului” iar elevii care sunt împărţiţi deja în grupe completează 

acest blazon prezentat de profesor, care după completarea lui, reprezentanţii grupelor sunt invitaţi să 
prezinte informaţiile culese din „foiţele personale” (texte la prima vedere care cuprind un desen, un epitet, 
un citat, etc., care reprezintă în opinia elevului pe inegalabilul erou). 

- profesorul strânge foiţele personale şi le lipeşte pe blazon şi apreciază viziunea elevilor la modul 
original de a şi-l reprezenta pe Tudor Vladimirescu; 

- astfel „blazonul” fiind finalizat, elevii vor completa astfel a treia rubrică „ am învăţat” , rubrică 
care reprezintă feedback-ul întregii activităţi. 

- profesorul apreciază astfel prin calificative /note întreaga activitate a elevilor. 
- exemple de fişe care să ajute la aplicarea metodei „ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat” şi a „tehnicii 

blazonului”. 
Fişa 1. Ce reprezintă un erou? 
- eroi ai istoriei universale – eroi naţionali. 
Fişa 2. ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT 

 ŞTIU  VREAU SĂ ŞTIU  AM ÎNVĂŢAT 
  Se completează după elaborarea 

blazonului (activitatea 3) 
(evaluarea activităţii) 

Fişa 3. BLAZONUL EROULUI TUDOR VLADIMIRESCU  
 TUDOR VLADIMIRESCU 
Denumire dată de popor: 
 

 

Caracterizare fizică: 
-date antropometrice  

Caracterizare psihică: 
-temperament 
-caracter  
-inteligenţă 
-personalitate 

Realizări politice şi militare Dorinţe/Neîmpliniri 
Prieteni/Tovarăşi/Camarazi/Adversari Cuvinte de îmbărbătare 

 
Rubrica la alegere: simbol, epitet, desen, metaforă, motto (se lipesc foiţele personale). 
O altă metodă care poate fi folosită în cadrul orei de istorie este „Diagrama Wenn” care este o metodă 

grafică folosită pentru a compara procese, evenimente, personalităţi şi poate fi utilizată în activităţile de 
învăţare sau la fixarea cunoştinţelor, ca temă pentru acasă. Această metodă este eficientă în formarea 
capacităţii elevilor de a compara două evenimente, procese, noţiuni istorice şi de a selecta asemănările 
dintre acestea. Diagrama este formată din două cercuri care se suprapun parţial.  

Elevii pot lucra individual în perechi sau in echipă.  
De exemplu, atunci când elevul lucrează individual se completează cercurile cu informaţiile 

referitoare la problemele de comparat, iar în zona suprapusă notează asemănările. ( În clasă activitate de 
învăţare, acasă activitate de fixare a cunoştinţelor )  

Când se lucrează în perechi fiecare elev completează un cerc cu câte una din problemele de comparat 
apoi le suprapun si realizează diagrama perechii, completând asemănările. 

La lucrul pe echipă se prezintă mai multe produse care sunt afişate, analizate şi corectate, astfel că 
profesorul poate realiza o diagramă a clasei pe tablă.  

Ca o evaluare formativă sunt lăudate cele mai complete si mai frumoase produse, iar elevii sunt atrasi 
de ideea de a desena la ora de istorie şi de a îşi prezenta rezultatele echipelor în faţa claselor.  



 

 

Pentru a vedea dacă activitatea a avut un impact asupra elevilor, profesorul poate folosi şi o fişă de 
evaluare care cuprinde următoarele : 

1. ce va plăcut la această activitate? 
2. ce nu va plăcut? 
3. ce sugestii aveţi? 
Metodele de învăţare sunt mai uşor de aplicat dacă sunt selectate foarte bine sursele de informaţie şi 

le utilizăm în aşa fel încât elevii să fie încurajaţi să procedeze la cercetări individuale, în funcţie de nivelul 
de cunoaştere şi de cadrul general al învăţării, încurajându-se în acest fel totodată curiozitatea şi iniţiativa 
lor totodată în ceea ce priveşte strângerea de informaţii şi capacitatea lor de a identifica principalele 
evenimente istorice.  

Trebuie să fie încurajate şi grupurile de elevi, clasele şi şcolile pentru a se angaja în proiecte de 
cercetare sau în folosirea metodelor active pentru a crea astfel condiţiile pentru dialog şi pentru un schimb 
de idei deschis şi tolerant. 

Studierea istoriei ar trebui să aibă întotdeauna la bază o abordare inter şi multidiciplinară, punând în 
valoare legăturile cu alte obiecte de învăţământ din cadrul curriculum – ului, ca de exemplu literatura, 
geografia, ştiinţele sociale, filosofia, artele şi ştiinţele. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE, METODE, TEHNICI SI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INITIALE 

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 (INTERPRETARE PSIHOPEDAGOGICĂ) 

 
EDUC. IONESCU CORINA 

GRĂD. PP ,,CONSTANTIN BRANCUSI”TG-JIU 
 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 

aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ, precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proiectării de noi obiective. 

Evaluarea 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, 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 
educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă.  

Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de 
supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile 
plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale.  

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte.  Urmând pașii 
unei evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității.  

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

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

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

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

Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  Pentru ca evaluarea inițială să 



 

 

fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, 
selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare.  

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

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

 
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 DE EVALUARE LA CHIMIE 
 

PROF. IONESCU IRINA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI 

 
Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat - Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce 

elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului 
în lecţie. Pentru a folosi această metodă puteţi parcurge următoarele etape: Cereţi-le la început elevilor să 
formeze perechi şi să facă o listă cu tot ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutată şi construiţi pe tablă 
un tabel cu următoarele coloane:  
Ştiu Vreau să ştiu Am învaţăt 
   

Cereţi apoi câtorva perechi să spună celorlalţi ce au scris pe liste şi notaţi lucrurile cu care toatå lumea 
este de acord în coloana din stânga. Poate fi util să grupaţi informaţiile pe categorii. În continuare ajutaţi-i 
pe elevi să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste întrebări pot apărea în urma 
dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea elevilor. Notaţi aceste întrebări în 
coloana din mijloc. Cereţi-le apoi elevilor să citească textul. După lectura textului, reveniţi asupra 
întrebărilor pe care le-au formulat înainte de a citi textul şi pe care le-au trecut în coloana „Vreau să ştiu“. 
Vedeţi la care întrebări s-au găsit răspunsuri în text şi treceţi aceste răspunsuri în coloana „Am învăţat“. În 
continuare, întrebaţi-i pe elevi ce alte informaţii au găsit în text, în legătură cu care nu au pus întrebări la 
început şi treceţi-le şi pe acestea în ultima coloană. Întoarceţi-vă apoi la întrebările care au rămas fără 
răspuns şi discutaţi cu elevii unde ar putea căuta ei aceste informaţii. În încheierea lecţiei elevii revin la 
schema S/V/I şi decid ce au învaţat din lecţie. Unele dintre întrebările lor s-ar putea să rămână fără răspuns 
şi s-ar putea să apară întrebări noi. În acest caz întrebările pot fi folosite ca punct de plecare pentru 
investigaţii ulterioare. 

Proiect de activitate didactică  
Clasa: a XI- a A  
Unitatea de învăţare: Zaharide 
Lecţia: Dizaharide: zahărul 
Tipul lectiei: Lecție realizată prin metoda: ”Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” 
Motivaţie: această lecţie este importantă deoarece se învaţă totul despre zahăr. 
Obiective operaţionale: Cognitive. Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie: să explice starea naturală 

a zahărului; să recunoască metodele de obţinere industriale pentru zahăr; să enumere principalele proprietăţi 
fizice; să cunoască utilizările. 

Procedurale. Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie: să cunoască formula moleculară a zahărului; 
să modeleze formula structurală a zahărului; să transpună în ecuaţii metodele de obţinere şi proprietăţile 
chimice studiate. 

Atitudinale. Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie: să lucreze ordonat; să efectueze sarcinile de lucru 
în timpul acordat; să sintetizeze informaţiile. 

Condiţii prealabile – elevii au unele cunoştinţe anterioare despre zaharide (structură, proprietăți fizice 
și chimice). 

Resurse materiale: planşe, manual, fişa de lucru, tablă. 
Resurse procedurale: Gândiţi/Lucraţi în echipă/Comunicaţi, tabel incomplet, conversaţia, 

investigaţia, algoritmizarea, explicaţia, problematizarea. 
Evaluare: Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia? De conţinut: răspunsurile la întrebări, 

rezolvarea unei cerinţe, completarea unor spaţii punctate, scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice. De utilizare 
a operaţiilor găndirii: explicarea noţiunilor, sintetizarea şi algoritmizarea ideilor, argumentarea 
răspunsurilor, explicarea fenomenelor observate în timpul experimentelor chimice. 

Desfăşurarea lecţiei: 
1. Sarcina de lucru: Scrieți timp de cinci minute ce știți despre zahăr? 
Activitate individuală: Elevii scriu în caiete  
Activitate frontală pentru completarea rubricii ”Ştiu”:  



 

 

Copiaţi tabelul de pe tablă, împărţind o filă a caietului în trei coloane,  
Puneți-vă de acord, prin discuții cu membrii grupului, cu noțiunile enumerate. Este important ca 

întregul grup să fie de acord cu ideile selectate. 
Fiecare elev citește câte o afirmație, alta decât cea spusă anterior și se completează prima rubrică a 

tabelului: “Știu” 
 

 
2. La etapa a doua, centrată pe aspectul ”Ce vreau să ştiu?”, elevii formulează întrebări referitoare la 

ceea ce ar dori să ştie despre subiectul abordat, listarea acestora se face prin diferite proceduri.  
Sarcina de lucru: Scrieţi ce anume vreţi să ştiţi despre zahăr, cunoştinţele asupra cărora aveţi îndoieli 

sau pe care doriţi să le concretizaţi 
Activitate în perechi: Timp de cinci minute lucraţi în perechi..  
Activitate frontală: Voi nota în rubrica ”Vreau să ştiu” cîte o întrebare de la fiecare pereche. 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 
Se găsește în sfecla de zahăr 
Are gust dulce 
Este substanţă solidă 
Se dizolvă în apă  
Zahăr alb  
Zahăr brun  
Zahăr cristale 
Este utilizată în alimentaţie, la 
fabricarea dulciurilor 
Consumat in exces produce diabet 

Din ce se obține la noi în țară și cum? 
Cui se datorează gustul dulce? 
Care este formula chimică a zahărului? 
Zahărul în alimentație – bun sau rău? 
Care este diferența dintre zahărul alb și 
cel brun?  
Ce transformări suferă în organism? 
Care este limita maximă de consum 
zilnic? 

 

3. Etapa a treia – începutul învăţării – cuprinde confruntarea elevilor cu noile cunoştinţe propuse în 
diferite forme (text, materiale grafice sau fotografice etc.), căutarea răspunsurilor la întrebările listate, 
înţelegerea informaţiei prin prisma cunoştinţelor anterioare şi construirea unor sensuri noi. Pentru ca elevii 
să-şi menţină interesul, sunt preferabile textele cu un limbaj mai plastic, mai incitant, cu elemente care să 
emoţioneze şi să stimuleze curiozitatea. 

Activitate în perechi: Începutul învățării (aveţi la dispoziţie douăzeci de minute): Citiţi tema din 
manual și din fișa de documentare. Găsiţi răspunsurile la întrebările din rubrica ”Vreau să ştiu” şi 
consemnaţi-le în rubrica ”Am învăţat”. 

4. Etapa a patra, centrată pe aserţiunea ”Am învăţat”, presupune o monitorizare şi conştientizare a 
cunoştinţelor noi, o comparare cu cele anterioare şi cu expectanţele elevilor exprimate în rubrica ”Vreau să 
ştiu”.  

Etapa se structurează în jurul întrebărilor: Care sînt cunoştinţele noi dobîndite? Cum răspund acestea 
întrebărilor iniţiale? Există întrebări fără răspuns? Cum am putea găsi răspunsurile? Există răspunsuri 
pentru care nu am formulat întrebări? Ce altceva aş dori să aflu despre subiect?  

Activitate frontală: Se citesc pe rând întrebările și fiecare grupă v-a da raspunsul scris pe foaie, sau îl 
completează pe cel spus de grupa anterioară. Se scriu pe tablă răspunsurile la întrebări în a treia rubrică. 
  

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 
Se găsește în sfecla de zahăr 
Are gust dulce 
Este substanţă solidă 
Se dizolvă în apă  
Zahăr alb  
Zahăr brun  
Zahăr cristale 
Este utilizată în alimentaţie, la fabricarea dulciurilor 
Consumat in exces produce diabet 

  



 

 

 
ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 
Se găsește în sfecla de zahăr 
Are gust dulce 
Este substanţă solidă 
Se dizolvă în apă  
Zahăr alb  
Zahăr brun  
Zahăr cristale 
Este utilizată în alimentaţie, la 
fabricarea dulciurilor 
Consumat in exces produce 
diabet 

Din ce se obține la noi în țară și 
cum? 
Cui se datorează gustul dulce? 
Care este formula chimică a 
zahărului? 
Zahărul în alimentație – bun sau 
rău? 
Care este diferența dintre 
zahărul alb și cel brun?  
Ce transformări suferă în 
organism ? 
Care este limita maximă de 
consum zilnic? 

Din sfecla de zahăr prin extracție 
cu apă caldă și apoi concentrări și 
rafinări 
Fiind o dizaharidă, este compus 
polihidroxilic și de aceea este 
dulce 
Are în structură opt grupări 
hidroxil (C12H22O11) 
La 185 0C se topește, formează 
un lichid galben-brun care prin 
răcire dă o masă amorfă cu aspect 
sticlos-caramel. La încăl-zire 
avansată suferă o deshidratare 
internă (se carbonizează) 
Prin hidroliză (acidă sau 
enzimatică) se transformă în 
glucoză și fructoză (cele două 
monozaharide din care s-a 
format); deci glucoza se poate 
găsi în organism fie în mediul 
celular, fie în lichidele 
extracelulare. În celule are rol 
dublu: aport de energie și rol de 
rezervă (în special în cele 
hepatice și musculare) 
Un gram de zahăr eliberează prin 
oxidare biochimică circa 4,2 kcal 
sau 17,55kj 

 
5. Etapa a cincea axată pe întrebarea ”Ce altceva aş dori să aflu despre subiect?”, implică o extindere 

a învăţării centrată pe întrebările care nu au avut răspuns în text sau pe altele noi, formulate ca reacţie a 
lecturării. 

Tabelul de pe tablă poate cuprinde încă două coloane,  
Ce altceva aş dori să aflu despre subiect? – în care se includ noile întrebări  
Cum/unde aflu? – în care se specifică sursele sau strategiile de căutare a răspunsurilor. 
Activitate frontală: Daca voi mai aveți și alte intrebări le formulați și completați o a patra rubrica a 

tabelului “Ce altceva aș mai dori sa aflu despre zahăr”.  
Se trece în tabelul de pe tablă și se dă ca tema pentru acasă: 
Răspundeți la întrebări utilizând ca sursa de inspirație: manualul de chimie, internetul, manualul de 

biologie. 
  



 

 

 
ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT Ce aș dori să 

mai știu 
Surse de 
informare 

Se găsește în sfecla 
de zahăr 
Are gust dulce 
Este substanţă 
solidă 
Se dizolvă în apă  
Zahăr alb  
Zahăr brun  
Zahăr cristale 
Este utilizată în 
alimentaţie, la 
fabricarea 
dulciurilor 
Consumat in exces 
produce diabet 

Din ce se obține la 
noi în țară și cum? 
Cui se datorează 
gustul dulce? 
Care este formula 
chimică a zahărului? 
Zahărul în 
alimentație – bun sau 
rău? 
Care este diferența 
dintre zahărul alb și 
cel brun?  
Ce transformări 
suferă în organism? 
Care este limita 
maximă de consum 
zilnic? 

Din sfecla de zahăr 
prin extracție cu apă 
caldă și apoi 
concentrări și rafinări 
Fiind o dizaharidă, 
este compus 
polihidroxilic și de 
aceea este dulce 
Are în structura opt 
grupări hidroxil 
(C12H22O11) 
La 185 0C se topește, 
formează un lichid 
galben-brun care prin 
răcire dă o masă 
amorfă cu aspect 
sticlos-caramel. La 
încălzire avansată 
suferă o deshidratare 
internă (se 
carbonizează) 
Prin hidroliză (acidă 
sau enzimatică) se 
transformă în glucoză 
și fructoză (cele două 
monozaharide din 
care s-a format); deci 
glucoza se poate găsi 
în organism fie în 
mediul celular, fie în 
lichidele 
extracelulare. În 
celule are rol dublu: 
aport de energie și rol 
de rezervă (în special 
în cele hepatice și 
musculare) 
Un gram de zahăr 
eliberează prin 
oxidare biochimică 
circa 4,2 kcal sau 
17,55 kj 

Ce substanțe 
chimice se 
utilizează la 
obținere? 
Cât de toxice 
sunt? 
Care este 
structura 
chimica? 
Ce este 
zaharul 
invertit? 
Alte 
întrebuințări 

manualul de 
chimie, 
internetul, 
manualul de 
biologie. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

TESTĂRII INIȚIALE 
CLASA A IX-A, EDUCAȚIE MUZICALĂ PROFIL TEORETIC – 

FILOLOGIE 
 

PROF. DR. MĂDĂLINA GABRIELA IONESCU 
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA”DIN TÂRGOVIȘTE 

 
Evaluarea inițială sau predictivă este imperios necesară la începutul oricărui an de studiu, scopul 

acesteia fiind de a identifica nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoștințe, competenţe si abilitaţi 
dobândite în gimnaziu. Clasa a IX-a reprezintă un prag psihologic pentru elevi, aceștia fiind nevoițiți să se 
adapteze noilor reguli și cerințe educaționale, mai mult de atât, provenind, din diverse medii școlare în care 
disciplina Educație Muzicală a fost predată sau nu de un profesor de specialitate.  

Acest tip de evaluare are dublă funcție, pe de-o parte aceea de a oferi cadrului didactic și elevului 
oglinda cunoștințelor acumulate în gimnaziu, iar pe de alta de a reliefa aspectele ce necesită corectare sau 
îmbunătățire pentru atingerea competențelor generale propuse de programa școlară. Faptul că evaluare 
inițială nu este utilizată în scopul aprecierii performanței individuale și notării acesteia ca rezultat final al 
procesului educațional, permite relevarea nivelului de cunoștințe fără a aduce un plus de stres în activitatea 
elevilor. Concluziile evaluării inițiale reprezintă de fapt premisele pentru progresele și acumulările 
ulterioare.  

Disciplina Educație Muzicală, asemenea celorlalte domenii artistice, este vitregită de atenția cuvenită 
în școala românească contemporană, importanța acesteia fiind minimalizată prin acordarea unui număr 
foarte mic de ore de studiu anual, deși complexitatea și importanța pentru sănătatea psihică a elevului fiind 
cât se poate de reale. Având în vedere că tema cercetării de față nu abordează această problematică, ne vom 
rezuma strict la relevarea unui model de testare inițială pentru clasa a IX-a, profil – filologie. 

Evaluarea inițială a fost concepută ținând cont de competențele generale ale programei școlare 
centrate pe interpretarea istrumentală, cântarea vocală și audiția muzicală, practic axată pe latura practică a 
activității, din acest motiv am conceput o fișă de evaluare observativă colectivă, centrată pe mai mulți itemi 
precum:  

1. Poziția corectă de cânt 
2. Recunoașterea duratei sunetului muzical 
3. Recunoaștera înălțimii și intonarea sunetelor muzicale 
4. Interpretarea expresivă a cântecului – intonație, dicție, frazare 
5. Manifestarea unui comportament adecvat pentru audiție: atenție, recunoașterea timbrului 

instrumental 
6. Identificarea genului muzical și a denumirii lucrării 
7. Stabilirea perioadei istorice din care face parte audiția pe baza caracteristicilor stilistice ale 

partiturii 
8. Identificarea compozitorului partiturii. 
Scenariul didactic:  
1. Profesorul a proiectat pe tablă desenul ritmic al cântecului ales pentru reactualizarea cunoștințelor: 

„Cântecul gamei”, cerându-le elevilor să recunoască măsura și duratele utilizate, fără însă a le spune 
acestora din ce cântec provin acestea. Această secvență a lecției a permis evaluarea recunoașterii duratei și 
a metrului muzical. 

  



 

 

2. După executarea desenului ritmic în măsura de 4/4, profesorul a proiectat pe tabla desenul melodic 
în afara planului ritmic, cerându-le elevilor să execute linia melodică respectând direcția trasată de aceasta, 
cu ajutorul silabei „ta”. Această secvență a lecției a permis evaluarea următorilor doi itemi: poziția corectă 
pentru cânt și executarea exercițiilor de încălzire a vocii pe baza fragmentului de început al „Cântecului 
Gamei”. 

etc. 
 
3. După descifrarea ritmico-melodică a cântecului, elevii au primit o fișă cu solfegiul și versurile 

cântecului, fiind rugați să cânte împreună după indicațiile profesorului. Această secvență a lecției a permis 
evaluarea itemilor specifici cântului vocal: gest dirijoral, intonație, dicție, frazare. 

4. Partea a doua a evaluării inițiale a constat în audierea lucrării „Mica serenadă” de Wolfgang 
Amadeus Mozart, cu sopul de a evalua itemii specifici audiției:  

- manifestare comportamentală adecvată specifică audiției,  
- concentrare la evoluția lucrării, identificarea genului muzical,  
- identificarea compozitorului,  
- identificarea perioadei istorice în care a fost compusă lucrarea. 
Concluzie: 
Rezultatele testării inițiale au relevat un grad scăzut de cunoștințe practice și teoretice achiziționate 

la disciplina Educație Muzicală în gimnaziu, acest fapt fiind cauzat de mai mulți factori:  
- predarea disciplinei Educațíe Muzicală la nivel gimnazial de un personal didactic nespecializat  
- minimalizarea importanței disciplinei prin acordarea unui timp insuficient de studiu pentru 

aprofundare și consolidare, respectiv 1 ora/ 0,5 ore pe săptămână 
- studiul superficial al disciplinei. 
 
Rezultatele evaluării inițiale - Educație Muzicală, clasa a IX-a  
 

Nr. 
crt. 

Criterii de evaluare – 30 elevi NOTE:  
1 - 5 

NOTE: 
6-8 

NOTE: 
9-10 

1. Respecarea poziției de cânt 8 elevi 12 elevi 10 elevi 
2. Recunoașterea duratelor 23 elevi 3 elevi 4 elevi 
3. Executarea duratelor 23 elevi 3 elevi 4 elevi 
4. Recunoașterea înălțimii 23 elevi 3 elevi 4 elevi 
5. Intonarea corectă a înălțimii 23 elevi 5 elevi 2 elevi 
6. Recunoașterea gesturilor 

dirijorale 
3 elevi 23 elevi 4 elevi 

7. Interpretarea expresivă a 
cântecului, intonație, dicție, 
frazare 

2 elevi 26 elevi 2 elevi 

8. Audiție – Manifestare specifică: 
atenție, concentrare la dezvoltarea 
discursului muzical, timbrului 
instrumental 

2 elevi 26 elevi 2 elevi 

9. Identificarea genului muzical 23 elevi 6 elevi 1 elevi 
10. Identificarea compozitorului 

lucrării 
23 elevi 3 elevi 4 elevi 

11. Identificarea perioadei istorice 23 elevi 3 elevi 4 elevi 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – METODĂ DE DIAGNOSTIC, DE ORIENTARE 
ȘI OPTIMIZARE A ÎNVĂȚĂRII. 

 
PROF. IONESCU NICOLETA – NONA, 

LICEU TEHNOLOGIC ”LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
Evaluarea, prezintă un rol deosebit, rol într–o permanentă creştere, deservind trei mari scopuri: să 

asiste învăţarea, să măsoare achiziţiile individuale, să evalueze programe.  
Evaluarea s–a dorit a fi centrată pe strategiile specifice pe care elevii le folosesc în rezolvarea 

problemelor, identificându–se acelea care provoacă o dezvoltare continuă a eficienţei şi sunt ancorate la un 
domeniu particular de cunoştinţe şi deprinderi, profesorii utilizând teste (iniţiale, sumative, formative) care 
cuprind itemi: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi. 

Instrumentele de evaluare trebuie să fie diverse: teste, portofolii, proiecte, etc. Probele de evaluare 
trebuie să fie realizate respectând metodologia în vigoare, utilizând atât metode tradiţionale, cât şi metode 
moderne, cum ar fi proiectul, portofoliul, investigaţia etc.  

Notarea elevilor trebuie să fie ritmică, iar notele argumentate și consemnate în carnetele elevilor. 
Deasemenea, profesorii trebuie să asigure transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a 
rezultatelor, prezentând criteriile de notare după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă, 
discutând cu părinții (acolo unde a fost cazul) şi cu elevii, criteriile generale de realizare a unei evaluări, 
precum şi procedurile folosite.  

În fiecare an școlar, la începutul semestrului I are loc testarea iniţială a elevilor claselor a IX-a / a IX-
a învățământ dual / a IX – a învățământ profesional, cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării.  

Pentru o analiză pertinentă, în scopul identificării nivelului de cunoștințe acumulat de elevi în anii de 
gimnaziu, testarea iniţială trebuie să se facă cu subiecte unice / școală, și să se aplice tuturor elevilor claselor 
a IX–a învățământ de zi / învățământ profesional / învățământ dual, indiferent de clasă / profil / formă de 
învăţământ, precedată fiind / sau nu, de un număr de ore (1 – 2) de recapitulare (după un plan de recapitulare 
unic, la nivelul instituţiei). 

Evaluarea trebuie să urmărească: 
− identificarea nivelul atingerii standardelor de către elevi privind însuşirea noţiunilor şi conceptelor 

de bază, conform curriculum-ului școlar pentru gimnaziu, în vigoare,  
− orientarea şi optimizarea învăţării,  
− cunoaşterea nivelului real de pregătire al elevilor, pentru a stabili un parcurs individualizat al 

acestora şi pentru a măsura ulterior, periodic, progresul / regresul şcolar realizat.  
Astfel, evaluarea devine reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile 

beneficiarului direct, elevul, cu propriile nevoi de învățare, cu propriul stil și ritm de învățare.. 
Testele trebuie să aibă o structură unitară, subiectele respectând programa şcolară și vizând 

conținuturile cuprinse în programele școlare pentru gimnaziu, în vigoare. 
De asemenea, testele trebuie să cuprindă itemi cu grad de dificultate diferentiat, să îndeplinească 

cerințele pentru asigurarea performanţei minime acceptate (nota 5) dar și itemi cu dificultate sporită pentru 
obţinerea notelor cuprinse între 7 şi 10; 

În urma corectării testelor iniţiale,la nivelul claselor dar și la nivel individuale, se stabilesc: punctele 
tari, punctele slabe, greșelile frecvente, concluziile, meodele de ameliorare propuse precum și programele 
globale individuale de recuperare. 

Este important să se respecte termenele de aplicare a testelor, să se centralizeze și să se interpreteze 
rezultatele şi să se stabilească planul de măsuri (plan remedial, de îmbunătățire) în termenele stabilite.  

Pentru a-și atinge scopul, rezultatele obţinute la testele iniţiale trebuie să fie diseminate şi valorizate 
cu elevii, cu părinţii (la şedinţa cu părinţii) dar şi în cadrul comisiei metodice şi să constituie punctul de 
plecare pentru proiectarea activităţilor ulterioare.  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – METODE, TEHNICI, STRATEGII. 
 

PROF. IONESCU RUXANDRA 
LICEU TEHNOLOGIC ”LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

 
În vederea stabilirii uui demers didactic adecvat fiecărui colectiv, la începutul anului școlar, este 

important să se organizeze și să se aplice testele inițiale, în special elevilor claselor a IX – a, pentru 
depistarea lacunelor existente în pregătire și a identificării modalităților de remediare. 

Pentru această, la nivelul fiecărei catedre se elaborează itemii testului inițial, parcurgându-se 
următoarele etape:  

− precizarea competențelor de evaluat; 
− elaborarea matricei de specificații (distribuția nr. de itemi pentru fiecare dintre nivelele taxonomice 

evaluate); 
− formularea itemilor; 
− selectarea textelor-suport; 
− stabilirea grilei de corectare; 
− elaborarea baremului de corectare și de notare; 
− pretestarea/ pilotarea testelor (în cazul introducerii unor elemente de noutate în structura 

subiectelor); 
− revizuirea itemilor prin reformularea sau eliminarea celor care au creat dificultăți de înțelegere 
La nivelul școlii se elaborează un plan unic de recapitulare / disciplină, adaptat nivelului clasei la care 

predă. 
În urma aplicării testului și a evaluării lucrărilor, fiecare prfesor întocmește propria analiză și se iau 

măsuri pentru a remedia lacunele întâlnite la nivelul cunoștințelor elevilor și se pun la punct planuri detaliate 
în acest sens. 

Concluzia rapoartelor ne obligă să remarcăm nivelul de pregătire al elevilor, dacă sunt sau nu necesare 
activități de integrare a elevilor cu deficit de atenție, dacă trebuie sau nu să se ia măsuri de responsabilizare 
a familiei elevilor în ceea ce privește educația propriilor copii. 

Testele inițiale confirmă, în mare măsură, nivelul de pregătire al elevilor din ciclul gimnazial la 
disciplina predată. Notele reflectă modul în care fiecare copil poate să-și adapteze ritmul de învățare 
propriei sale personalități și cum poate să utilizeze informațiile dobândite pe o perioadă lungă sau scurtă de 
timp, în diverse situații de comunicare. 

În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate scheme 
grafice referitoare la probleme identificate. 

Activităţile de reducere a diferențelor observate în cadrul colectivelor de elevi, vor fi posibile datorită 
unor intervenţii competente, bazate pe :  

− Cunoaşterea colectivelor de elevi; 
− Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter 

compesator de natură ameliorativ-constructivă; 
− Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 
− Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev-cadru 

didactic; 
− Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de 

educaţie; 
− Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor 

în teme. 
Săptămânal, se vor organiza ore de consultaţii pentru elevii, pentru eficientizarea pregătirii acestora.  
Rezultatele testelor iniţiale se trec în fişa de urmărire/monitorizare a progresului şcolar alături de 

rezultatele care se vor înregistra la evaluări alternative (teste, probe orale, referate, portofoliu, etc), pentru 
a se realiza o analiză completă. Elevii vor fi evaluaţi şi la sfârşitul anului şcolar pe baza unui test final 
observându-se astfel progresul şcolar al fiecărui elev în parte cât şi a întregii clase. 



 

 

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.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF.ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: IONIȚĂ IRINA 
G.P.N. STREJNICU, COM.TÎRGȘORU VECHI, JUD.PRAHOVA 

 
Evaluarea inițială poate fi corelată prin analogie, cu etapa reactualizării cunoștințelor. Învățarea 

accentuează importanța abordării predării și învățării eficiente ca un proces de interogare și descoperire 
prin care preșcolarul este ajutat să-și extindă și să-și restructureze ideile pe care le are deja, să interpreteze 
și să înțeleagă fenomenele noi prin prisma cunoștințelor proprii. În acestă etapă educatoarea îi va ajuta pe 
copii să-și examineze cunoștințele anterioare, să restructureze aceste cunoștințe pentru a clădi un fundament 
solid, pe care să poată construi noi structuri cognitive, făcând apel la o serie de metode și tehnici adecvate. 

 Procesările mentale din această etapă fac apel la reprezentări, evocări din memorie, analize și sinteze, 
precizări ale scopului și interesului pentru explorarea subiectului. Pot fi identificate de metacogniție prin: 
evocarea a ceea ce preșcolarul știe sau crede că știe despre subiectul solicitat; controlul asupra calității și 
cantității cunoștințelor proprii, dar și a lacunelor sau erorilor, a confuziilor, etc.; compararea a ceea ce știe 
preșcolarul față de colegii săi. 

 Evaluarea reprezintă un element esențial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învățământ precum și progresul oferind 
astfel, o bază științifică pentru acțiuni ameliorative în perspectiva proiectării de noi obiective. 

 Forme de activități folosite în grădinița de copii în evaluarea inițială: 
- povestirea; 
- povestirile copiilor; 
- repovestirea; 
- povestirea după un plan dat (ilustrații); 
- povestirea cu început dat; 
- povestirea copiilor după modelul educatoarei; 
- memorizarea; 
- convorbirea; 
- jocul didactic; 
- conversație; 
- probe orale; 
- teste; 
- fișe de evaluare; 
- studiul produselor activității. 
 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. 
 Indiferent de forma în care se realizează evaluarea este un proces complex, cu scopul de reglare și 

autoreglare a activității didactice. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. IONOI PEREȚ ALEXANDRA MARIA  

(TEORIE- SOLFEGIU- DICTEU) 
 
Importanța evaluării inițiale, metode, tehnici și strategii aplicate pentru realizarea evaluarii 

inițiale în învățământul primar, clasa I, la disciplina Teorie -Solfegiu- Dicteu. 
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”15. 
În contextul procesului de învățământ și pornind de la afirmația de mai sus, putem spune că strategia 

de evaluare inițială constituie premisa reușitei pedagogice în activitatea de instruire. Toți elevii trebuie să 
treacă printr-o perioadă de evaluare inițială. Evaluarea inițială este procesul de identificare a nevoilor și 
permite conceperea unui plan individual concentrat pe nevoile elevului. Este un proces critic, deoarece 
reprezintă prima etapă a ciclului de învățare.  

Dacă orice om cu o înestrare intelectuală pozitivă are deschis accesul – prin cultură şi educaţie – spre 
nivelurile cele mai înalte ale gândirii muzicale, pentru producătorul de muzică sunt necesare aptitudini 
speciale. Aptitudinile muzicale generale, ce permit obţinerea unor performanţe în domeniul muzical, sunt 
în general, testate la intrarea într-o şcoală specială, în şcolile vocaţionale, în ciclul preşcolar şi primar, la 
admiterea în Liceele de artă.  

Printre capacităţile obligatorii la iniţierea în activităţile muzicale evidenţiem: auzul muzical şi 
componentele sale (auzul înălţimii sunetului, auzul timbral, auzul melodic și ritmic. 

Prima aptitudine muzicală testată va fi auzul înălțimii sunetului printr-un joc muzical astfel: copilul 
reproduce „ecoul sonor” al ursului (sunetele grave ale pianului). Apoi reproduce „ecoul sonor” al 
motănaşului (sunetele acute). Copiii cu aptitudini bune reproduc toate sunetele. Copiii cu aptitudini 
suficiente reproduc sunetele propuse cu unele inexactităţi. Cei cu aptitudini insuficiente reproduc sunetele 
inexact.  

A doua aptitudine muzicală testată va fi auzul timbral prin interpretarea la diferite instrumente 
muzicale astfel: pe masă sunt aranjate trei instrumente (metalofon, xilofon şi fluier). Profesorul 
interpretează la fiecare din instrumentele enunţate, situate după un ecran. O altă activitate muzicală poate 
fi jocul muzical Deschide urechea bine. Conducătorul jocului alege un copil care trebuie să stea cu ochii 
închiși iar ceilalți cântă: Deschide urechea bine/ Să vedem ghicești ori ba?/ Cine te-a strigat pe tine?/Hai 
ghicește nu mai sta! Unul dintre copiii care cântă îl strigă pe nume pe cel cu ochii închiși, iar acesta trebuie 
să ghicească cine l-a strigat. 

 Copiii cu aptitudini bune depistează toate timbrurile. Cei cu aptitudini suficiente confundă timbrurile 
instrumentelor înrudite (metalofon-xilofon). Copiii cu aptitudini insuficiente confundă toate sau majoritatea 
timbrurilor.  

Următoarea aptitudine muzicală testată este auzul melodic, utilizând cântecul. Copiii reproduc 
melodia auzită, linia melodică (ascendentă, descendentă, mişcare rectilinie, ondulatorie). Copiii din grupa 
I repetă melodia întocmai. Copiii din grupa a II-a repetă melodia cu abateri neesenţiale iar ei din grupa a 
III-a repetă nişte sunete lipsite de un sens melodic.  

Ultima aptitudine muzicală testată va fi auzul ritmic prin ritmitizare la instrumente de percuție. Copiii 
trebuie să reproducă ritmul pieselor muzicale audiate prin bătăi din palme sau cu ajutorul instrumentelor de 
percuţie (tobiţă, clopoţel, beţişoare). Copiii primei gupe reproduc ritmul muzical întocmai şi în mod artistic. 
Copiii grupei a doua reproduc ritmul cu unele rezerve. Copiii grupei a treia reproduc doar metrul. 

Evaluarea inițială începe de la primul contact cu elevul și continuă până în punctul în care se 
finalizează planul individual de învățare. Această evaluare ar trebui să aibă loc pe parcursul a mai multe 
zile, nu limitată la o singură sesiune. Nevoile de învățare și sprijin ale unei persoane sunt identificate prin 
colectarea și analiza unei largi game de informații.   

 
15 Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117 



 

 

Bibliografie 
1. Babii Vladimir, Teoria şi praxiologia educaţiei muzical-artistice, Chişinău, Editura “Elena V.I.”, 

2010.  
2. Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007 
3. J. Haroutounian, Nurturing talent and recognizing achievement, în „Arts Education Policy 

Review”, 101, 2000.  
4. Vasile Vasile, Metodica educaţiei muzicale, Bucureşti: Editura Muzicală, 2004.  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR IONUS ERCHIAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” MEDGIDIA 
 

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 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 

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. 

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 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 cunoştinţe elaborate şi aplicate special pentru măsurareaşi aprecierea nivelului iniţial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui an şcolar, la începutul unui semestru, asa cum 
remarca I. T. Radu: “La începutul lecţiei, evaluarea iniţială corespunde unei faze numită, în mod tradiţional, 
a verificării lecţiei anterioare. În funcţie de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări iniţiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecţii sau va aduce corecturi, ajustări, 
completări. Pot fi propuse noi secvenţe sau subsecvenţe de recuperare, stimulare, completare. În acestă 
perspectivă, chiar de la începutul unei lecţii, evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pronunţat predictivă.” 

Funcţiile specifice pe care le îndeplineşte strategia de evaluare iniţială, pe fondul funcţiei predictive, 
sunt concentrate de I.T. Radu în două niveluri de referinţă: 



 

 

 funcţia diagnostică, vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele şi posedă 
capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. În felul acesta pot fi identificate: 

- lacunele, golurile pe care elevul le are în pregatire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informaţii, dar mai alesîn ceea ce priveşte capacităţile de învăţare 

momentane şi de perspectivă; 
- conceptele principale, pe care elevul le stăpâneşte, cu ajutorul cărora va putea asimila conţinuturile 

noi şi fondul de reprezentări, care să favorizeze inţelegerea acestora ; 
- posibilităţile reale ale clasei şi ale fiecărui elev, ţinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilităţile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor în plan teoretic şi aplicarea lor ; 
- deficienţele şi dificultăţile reale care apar în activitatea de învăţare 
 funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfăşurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea iniţială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învăţător. Învăţătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecţionarea, realizarea şi dezvoltarea corectă a: 

 - obiectivelor programului următor (viitoarea lecţie, capitol ); 
- conţinuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învăţare-evaluare; 
 - modurilor şi formelor optime de organizarea a activităţii. 
 Funcţia prognostică presupune: raţionalitate, fezabilitate, determinare, dar şi flexibilitate în alegerea 

obiectivelor şi a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea acestora. 
 În concluzie, trebuie subliniată evoluţia pe care o înregistrează evaluarea iniţială în contextul teoriei 

şi metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educaţie, 
extind rolul evaluărilor iniţiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea iniţială este indisociabilă 
construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace. Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite şi folosite pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă. 
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TEHNICA MOZAICULUI (JIGSAW) 
 

PROF. IONUȚ CONSTANTIN ORHEAN VRÂNCEANU 
COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI 

 
Metoda Mozaicului presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor 

dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 
Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi 

responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 
În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la începutul 

lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul activităţii când va prezenta 
concluziile activităţii. 

Metoda Mozaicului are avantajul că implică toţi elevii în activitate şi că fiecare dintre ei devine 
responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi pentru învăţarea celorlalţi. De aceea, metoda este foarte utilă 
în motivarea elevilor cu rămâneri în urmă. Faptul că se transformă, pentru scurt timp, în „profesori” le 
conferă un ascendent moral asupra colegilor. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea acestei metode sunt ca fiecare elev: 
- să rezolve independent sarcina de lucru primită; 
- să devină expert în rezolvarea sarcinii primite; 
- să transmită informaţiile asimilate şi celorlalţi colegi din echipă; 
- să folosească corect materialul didactic pus la dispoziţie pentru a se informa; 
Etape: 
1. Pregătirea materialului de studiu 
Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Opţional, poate stabili pentru 

fiecare sub-temă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când studiază 
materialul în mod independent. Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie afirmativ, fie un text 
eliptic care va pitea fi completat numai atunci când elevul studiază materialul. 

Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită fiecărui grup. 
2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul lor în 

clasă). 
Fiecare elev din echipă primeşte un număr de la 1 la 4-5 şi are ca sarcină să studieze în mod 

independent, sub-tema corespunzătoare numărului său. 
El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu numărul 1 din toate echipele de 

învăţare formate vor aprofunda sub-tema cu numărul 1. Cei cu numărul 2 vor studia sub-tema cu numărul 
2, şi aşa mai departe. 

Faza independentă: fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest studiu 
independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de acasă, realizată înaintea organizării 
mozaicului. 

3. Constituirea grupului de experţi 
După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc, constituind grupe 

de experţi pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu numărul 1, părăsesc echipele de învăţare 
iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema cu numărul 1. La fel procedează şi ceilalţi elevi 
cu numerele 2, 3, 4 sau 5. Dacă grupul de experţi are mai mult de 6 membri, acesta se divizează în două 
grupe mai mici. 

Faza discuţiilor în grupul de experţi: elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat 
independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi 
se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membrii din echipa iniţială. 

Fiecare elev este membri într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. Din punct de 
vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie plasate în diferite locuri ale 
sălii de clasă, pentru a nu se deranja reciproc. 

Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având responsabilitatea 
propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 



 

 

Este important ca fiecare grupă să înţeleagă că este responsabilă de predarea noţiunilor învăţate 
celeilalte grupe. Profesorul trece pe la fiecare grupă discutând cu elevii eventualele neclarităţi, monitorizând 
modul în care se implică fiecare în activitate. 

 
4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 
Faza raportului de echipă: experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul loc cunoştinţele 

pe care le transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, 
concisă, atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, diverse materiale. 

Specialiştii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot ilustra ideile 
cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să discute, să pună întrebări şi să-
şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei. 

5. Evaluarea 
Faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt gata să 

demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori poate da 
spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se 
va adresa o întrebare la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei. 

Menţionez că este foarte important ca profesorul să ţină sub observaţie procesul de predare, pentru a 
fi sigur că informaţia se transmite corect şi poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Dacă 
grupurile de experţi lucrează cu greu, profesorul trebuie să le ajute, ca experţii să poate transmite mai 
departe informaţiile. 

La încheierea activităţii, profesorul ar putea propune fiecărui grup de bază să adreseze întrebări altor 
grupuri de bază, pentru a-şi face o opinie despre gradul şi calitatea înţelegerii temei.  
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METODE ȘI STRATEGII DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD 
PROFESOR IORDACHE DANIELA 

 
 Motto: 
„ Strategiile schiţează evantaiul modalităţilor practice de atingere a ţintei prevăzute şi au valoarea 

unor instrumente de lucru.” Ioan Cerghit 
 
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. 

 Funcțiile specifice pe care le îndeplineste strategia de evaluare initială, pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referință : 

· funcția diagnostică,vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program .În felul acesta pot fi identificate: 

 - lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste 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 profesor. Acesta, plecand de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea ,realizarea și dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,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 și flexibilitate în alegerea 

obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
 În concluzie, trebuie subliniată evolutia pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 

și metodologiei curriculumului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea inițială este indisociabilă 
construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CONSILIER MIOARA IORDACHE 

  
Pentru profesori, 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. 

Sunt folosite 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. 
Pentru profesor , evaluarea iniţială este foarte importantă , deoarece prin intermediul acesteia afla 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 ajută să iti dai 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.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată este testul. Se foloseste 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 
ajută la depistarea eventualelor 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 profesori. 
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. 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.  

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 profesori. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate, 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. Aabordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele obtinute vor 
fi mai productive. 
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EVALUAREA IN EDUCATIA TIMPURIE 
 

PROF. IORGA BRINDUSA MARIANA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MAIERUS 

JUD. BRASOV 
 
 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.  

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

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

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

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

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

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

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

- se realizează – sub formă de feed-back oral  
- sub formă de raport scris – de unde rezultă o funcţie socială a evaluării – informează familia asupra 

rezultatelor obţinute de preşcolari.  



 

 

După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt :  

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

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

*modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut;  
*continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii;  
*măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii;  
Evaluarea continuă – (formativă sau de 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.  

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 acumulat.  



 

 

STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE IN EDUCATIA TIMPURIE 
 
Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeana 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 obliga 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, rezolva sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit în finalul activităţii. Astfel 
efortul copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor 
demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile, 
elaborate interactiv, în care copiii îşi asumă responsabilitatea şi verifică soluţii, elaborează sinteze în 
activităţi de grup, intergrup, individual în perechi. Ideile grupului au încărcătura afectivă şi originalitate 
atunci când respectă principiul flexibilităţii.  

Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de informare pentru adulţi şi copii 
sunt multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare mai atractivă decât alta.  

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 viată 
lucruri de care vor avea nevoie în viata de şcolar şi de adult. Însă conexiunile pe care le fac aceştia uimesc 
mintea unui adult.  

Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive, copiii descoperă o noua 
experienţă, interrelaţionăm în grupuri de învăţare activă aceea de a studia, investiga şi capătă încredere în 
capacităţile individuale şi ale grupului.  

Situaţiile de învăţare rezolvate prin metodele interactive de grup dezvoltă copiilor gândirea 
democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, 
comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment critica comportamentul, ideea, fapta nu critica 
personajul din poveste sau copilul, adultul.  

După fiecare metoda aplicată se pot abţine performante pe care copiii le percep şi-i fac responsabili 
în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar 
încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup, să aibă răbdare cu ei, 
exersând şi toleranţa reciprocă.  

Şi educaţia integrată este o modalitate nouă, o strategie modernă, iar conceptul de activitate integrată 
se refera la o activitate în care se abordează metoda în predarea, învăţarea cunoştinţelor îmbinând diverse 
domenii de formare a comportamentelor şi abilităţilor preşcolarităţii.  

Aceasta 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 afectiva 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 calendaristica, 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 
integrata este un proces complex iar ceea ce am încercat să aducem în faţa dumneavoastră sunt proiectele 
unor activităţi integrate. 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 competentelor 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 metoda 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 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. 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 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, grădiniţa. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
  

ÎNVĂȚĂTOR: IORGA EUGENIA 
C.S.E.I. “CONSTANTIN PUFAN”, DR. TR. - 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. 

 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. 

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. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. IORGU CARMEN 
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 LUMINA 
LOC. LUMINA, JUD CONSTANȚA 

 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia. Astfel, 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.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. 

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.”(Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007, 
p. 120). 

Din punct de vedere al disciplinei limba și literatura română, funcția diagnostică are rolul de a scoate 
în evidență punctele tari și punctele slabe în pregătirea elevilor, ajutându-ne să adoptăm modalități de 
îmbunătățire a lipsurilor constatate, funcția prognostică contribuie la stabilirea demersurilor didactice în 
vederea atingerii unor performanțe ale elevilor, decisivă fiind funcția motivațională prin care se urmărește 
motivarea elevilor pentru studiul acestei discipline, formarea unei atitudini pozitive față de învățare și 
evaluare.  

În urma analizei testelor inițiale de la clasa a VII-a, cu un efectiv de 13 elevi, rezultatele au fost 
următoarele: 
 Clasa A VII-a  

Graficul 
notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 

Notele 
obţinute  2 1 2 2 2  1 2 

Au participat la testarea iniţială: 12 elevi. Media clasei -4.41 
 Dificultăţile întâmpinate de elevi au fost de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare 

parte de vorbire, a algoritmului de analiză a părţilor de vorbire, de redactare a unor texte narative, dialogate, 
descriptive, 



 

 

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. 

Plan de măsuri  
- Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de propoziţie; exerciţii de analiză morfo-sintactică 

şi sintactico-morfologică; 
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. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR., IOSIF ANDREEA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLIMNIC, TÂMBOESTI 

 
Evaluarea inițială oferă învățătorului, dar și elevului o reprezentare a potențialului de învățare, cât și 

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

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”. Evaluarea inițială oferă 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 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). 

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 metode şi instrumente de evaluare 
instrumente diverse, asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluative. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, vom evidenția reușitele elevilor până în acel 
moment. Acest lucru 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 și 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  

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 (...)".  

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, dascălii 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, din dorinţa de a şti, a cunoaşte, este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea 
şcolară a elevului! 

 
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 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

IOSIF ELENA 
 
În ceea ce privește procesul de evaluare, intră întotdeauna în discuție 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 lucruri: 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 0 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 desfăşurat 
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 procesului de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în vederea 
perefecţionării activităţii didactice în etapele următoare . Rezultatele observate şi înregistrate pot fi 
apreciate şi aplicate în mod corespunzător , doar dacă care sunt puse în legătură cu componentele procesului 
didactic şi cu întreaga activitate . Restrângerea ariei acţiunii de evaluare a activităţii de învăţământ la 
rezultatele obţinute de elevi , fără a fi integrate în evaluarea învăţământului întreg , nu ne poate oferi datele 
care fac posibilă ameliorarea acestei activităţi . Privite din perspectiva evaluării , standardele de performanţă 
reprezintă conexiunea dintre curriculum şi evaluare deoarece vizează performanţele elevilor , descriind ceea 
ce trebuie realizat de elevi . Acestea sunt formulări de comportamente observabile a ceea ce elevii ştiu şi 
pot să facă în contextul curriculumului parcurs . Pot fi formulate la diverse niveluri : minim , acceptabil , 
mediu şi optime sau de excelenţă . 

 



 

 

TEHNICI DE EDUCARE DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IOSU VALER 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBENI 

 
Fiecare individ este unic, prin zestrea genetică, dar şi prin particularităţile psiho- sociale care 

construiesc personalitatea umană. Pornind de la această premisă a unicităţii, educaţia trebuie să conţină o 
componentă diferenţiată. Individualizarea instruirii, adaptarea şi aplicarea unui demers didactic la situaţii 
particulare ale elevului, presupun capacitatea cadrului didactic de a proiecta şi realiza activităţi didactice 
educative în funcţie de particularităţi individuale bio- psiho- socio- culturale ale fiecărui elev, o adaptare 
continuă a procesului didactic la trăsături individuale, cunoscute foarte bine în preala. Instruirea diferenţiată 
este eficientă, în învăţământul de masă, pe două coordonate: obţinerea de performanţe înalte de către elevii 
cu capacităţi sporite de învăţare şi accelerarea ritmului de învăţare al elevilor mai lenţi, cu dificultăţi de 
învăţare, în vederea prevenirii eşecului şcolar. În ceea ce priveşte învăţământul de masă, organizarea 
instruirii diferenţiate presupune îmbinarea activităţii frontale, cu activitatea pe grupe sau în perechi. .  

 Pentru clasele gimnaziale, în selecţia conţinuturilor de evaluat şi a competenţelor, s-a ţinut seama de 
trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări de un nivel mediu de dificultate, care să permită 
analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările finale şi la cele de la ieşirea dintr-un ciclu de 
învăţământ. 

 S-au avut în vedere competenţe specifice din programa aferentă a anului anterior de studiu, corelate 
cu cele din programa din anul de studiu curent. 

Activitatea propusă la limba şi literatura română 
• Dictare; 
• 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 la 

persoana 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;  

• 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 ; exerciţii de redactare a unor descrieri de tip 

tablou şi de tip portret; sau dialogate; exerciţii de scriere imaginativă, compuneri libere; 
 

 



 

 

Activitatea pe grupe vizează alegerea unor teme de studiu adecvate nivelului grupei, structurate pe 
grade de complexitate, divizibile în mai multe subteme care să fie abordate de fiecare grupă. Conţinuturile 
activităţii vizează atât teme comune, cât şi teme diferenţiate, în raport cu standardele de performanţă 
stabilite prin programele şcolare. Formularea sarcinii de lucru, a enunţului compuse din verbe „de 
comandă” şi expresii care desemnează nivelul de performanţă scontat, este, desigur, în condordanţă cu 
obiectivele operaţionale fixate. Fiecărui obiectiv îi va corespunde cel puţin o sarcină de învăţare. În cazul 
instruirii diferenţiate în colective eterogene de elevi sarcinile sunt aceleaşi, diferă doar nivelurile de 
performanţă definite în raport cu capacităţile individuale sau de grup. Natura lor ţine seama de un minim 
de perfomanţă care să poată fi atins de către fiecare elev. În identificarea copiilor cu potenţial deosebit de 
învăţare, dar provenţi din grupuri minoritare sau aflaţi în condiţii dezavantajate de viaţă se recomandă 
folosirea altor tehnici şi instrumente psihologice şi pedagogice diferite de cele curente. Testele de 
inteligenţă, testele docimologice, chestionarele obişnuite sunt considerate relevante pentru această 
categorie de elevi originari din medii sociale cu risc. 

Pentru ca elevii dotaţi şi supradotaţi să-şi poată transforma potenţialitatea în realitate e nevoie de o 
bună întâlnire cu profesorii pregătiţi să-i descopere şi să le stimuleze inteligenţa, creativitatea, aptitudinile 
de conducator, simţul dreptăţii. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ 
”TEHNOLOGII” 

 
PROF. IOSUB-GEORGESCU ALINA SANDA 

COLEGIUL ECONOMIC ” OCTAV ONICESCU”- BOTOȘANI 
 
Evaluarea școlară vizează în principal cuantificarea nivelului atingerii obiectivelor educaționale. Este 

o activitate complexă, orientată spre evidențierea achizițiilor cognitive și practice ale elevilor. 
Evaluarea inițială reprezintă unul dintre reperele fundamentale ale activității de evaluare. Realizarea 

acesteia permite formarea unei impresii obiective privind nivelul de la care se pornește în asimilarea noului 
conținut curricular. Permite profesorului să cunoască potențialul inițial al elevilor, realizând o diagnoză 
utilă pentru abordările pedagogice viitoare. 

La disciplinele din Aria curriculară ”Tehnologii”, evaluarea inițială nu se poate realiza chiar la toate 
nivelele. Nu toate modulele au continuitate de la un an la altul. Cel mult, o parte dintre noțiuni se regăsesc 
și în anul următor, fie reluate în cadrul unui alt modul, fie continuate conex. De exemplu: la clasa a IX-a, 
modulul ”Calitatatea produselor și serviciilor” se continuă la clasa a X-a cu modulul ”Protecția 
consumatorului și a mediului”, la care poate fi dat un test inițial din noțiunile specifice produselor și 
serviciilor deoarece protecția consumatorului se raportează la acestea. La fel și la clasa a XI –a, la modulul 
”Marketing”se poate da un test initial din modulul de clasa a X-a ”Etică și comunicare profrsională” 
deoarece noțiunile despre comunicare se reiau în prima parte a modulului. La clasa a XII-a doar modulul ” 
Politici de marketing” suportă evaluare inițială, și aceasta doar selectând conținuturile din clasa a XI-a de 
la modulul ” Marketing”, respectiv cele care au legătură cu noul conținut.  

Dacă totuși se dorește o cuantificare a nivelului existent, se pot elabora anumite teste inițiale de tip 
întrebări deschise, formulate accesibil și coerent. De exemplu, la clasa a XII- a, la modulul ”Negociere și 
contractare” se poate elabora un test inițial cu noțiuni despre comunicare deoarece, în esență, negociere este 
o formă complexă și extrem de profesională de comunicare și relaționare. 

Strategia evaluării inițiale vizează așadar cunoașterea măsurii în care viitori educabili posedă baza 
necesară asimilării noului conținut. Totodată realizează și a apreciere a posteriori a procesului de 
învățământ precedent, stabilind un diagnostic personalizat. Rezultatele evaluării inițiale devin repere ale 
progresului elevilor și a potențialului lor de învățare. Deși nu se materializează într-o notă în catalog, 
evaluarea inițială are importanța ei bine definită deoarece oferă o imagine reală și obiectivă a nivelului 
existent, a resurselor cognitive implicate. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUǍRII INIŢIALE 
ȊN PROCESUL DIDACTIC 

 
PROF. ȊNV. PRIMAR IOVǍNESCU SIMONA MONICA 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,,GEORGE GȂRDA,, MǍNǍŞTIUR 
 

 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. 
 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 se știe 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 , 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.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNV. IRIMIA PAULA 
 
 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. 

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. 

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. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor se înscriu următoarele: 
turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica foto-limbajului,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.  

 În concluzie, evaluarea este o parte importantă a procesului de învățare. Sunt metode inovative și 
eficiente de a măsura eficiența și eficacitatea actului didactic ce trebuie să se îmbine cu metode care nu au 
dat greș în trecut. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ- O CARACTERISTICĂ IMPORTANTĂ A 
PROCESULUI DE INSTRUIRE 

 
PROF. IRIMIA RAMONA MARIA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LANURILE, JUD.BRĂILA 
 
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 faptul ca 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, prevenire 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. 

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 este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.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!  
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EVALUAREA COMPETENȚEI DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS LA 
CICLUL GIMNAZIAL 

 
AUTOR: PROF. DR. ISTRATE DIANA – ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ 
 
Consider că evaluarea inițială are un rol deosebit de important în procesul de învăţământ, având 

legătură cu progresul în predare şi învăţare, cu eficienţa şi calitatea în educaţie. La disciplina limba și literatura 
română, este foarte important să dispunem de materiale didactice care să sprijine elevul în demersul educativ. 
Manualele de limba română pentru clasele V-VIII, realizate sub egida Ministerului Educației Naționale, propun 
spre analiză diferite tipuri de texte: literare (narative, descriptive, dramatice), nonliterare (programul de 
spectacol, știrea, anunțul, reclama, articolul de ziar), în proză sau în versuri. De remarcat este faptul că, în 
fiecare an de studiu, manualele oferă texte literare aparținând „Luceafărului poeziei românești”, Mihai 
Eminescu: Fiind băiet păduri cutreieram (clasa a V-a), O, rămâi... (clasa a VI-a), Călin (file din poveste) (clasa 
a VII-a), Dorința (clasa a VIII-a) – Editura Corint. Astfel, se urmărește formarea la elevi a deprinderii de 
analiză a unui text literar în versuri, dezvoltarea simţului critic şi artistic, a creativităţii, stimularea 
interesului pentru lectură.  

Pentru elaborarea testelor de evaluare inițială, pe parcurs sau finală, profesorul de limba română are 
libertatea de a alege texte literare-suport clare, cu un mesaj ușor de descifrat, cu un limbaj adecvat nivelului 
de înțelegere al elevilor. Textele propuse în manuale conțin teme pe care elevii le pot identifica foarte ușor: 
copilăria, iubirea, natura, istoria, timpul, căutarea adevărului, educația, școala sau teme complexe, al căror 
mesaj este greu de precizat: condiția omului de geniu, drama provocată de seceta cumplită. Unele texte pun 
elevii în dificultate, din cauza dimensiunii întinse sau a vocabularului presărat cu regionalisme, arhaisme, 
termeni populari: Letopisețul Țării Moldovei, de Grigore Ureche, Sobieski și românii, de Costache 
Negruzzi, Amintiri din copilărie, de Ion Creangă. 

Este de dorit ca autorii manualelor școlare să aleagă pentru evaluarea competenței de receptare a 
mesajului scris exerciții potrivite din punctul de vedere al genului, al modalității de expunere, al temei, al 
structurii. Formulând corect sarcini de lucru și concepând itemi potriviți, se evaluează în mod corespunzător 
această competență. Sunt formulate exerciții de vocabular și fonetică, exerciții de morfosintaxă, exerciții 
de analiză și interpretare. Multe dintre acestea încurajează creativitatea elevilor sau contribuie la 
dezvoltarea vocabularului, la stimularea interesului pentru studiu. Cu toate acestea, unele exerciții propuse 
în manuale nu permit întotdeauna identificarea dificultăților de învățare ale elevilor și a conținuturilor 
asimilate.  

Având în vedere că, în prezent, în școli, folosim de multe ori ca material didactic manuale elaborate 
în anul 1998, exercițiile de exprimare a opiniei sau de argumentare lipsesc, însă ele se întâlnesc la 
examenele naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a. Elevii nu își pot forma, în aceste condiții, deprinderi de 
receptare a textului literar, iar textele-suport din cuprinsul subiectelor de la Evaluarea națională depășesc 
mult gradul mediu de dificultate. Mesajul pe care îl transmit aceste texte este dificil de identificat și din 
cauza faptului că autorii textelor sunt necunoscuți elevilor, ei lipsind și din listele de lecturi literare 
particulare. De exemplu, la examenul de Evaluare națională, la disciplina limba și literatura română, textul 
literar propus spre analiză la subiectul I, Rânduri pentru Anul nou, a fost scris de Ion Minulescu, un poet 
simbolist, iar curentul literar simbolism se studiază în clasa a X-a. Tema textului, frica de moarte, nu a fost 
identificată de niciun elev. În același an, la simularea examenului național, elevii au avut de analizat un alt 
text interesant, dar dificil, Zăpada sărută întinderile, de A. E. Baconsky, poet și prozator român de orientare 
modernistă. 

În concluzie, pentru procesul de evaluare a competenței de receptare a mesajului scris la ciclul 
gimnazial, trebuie să avem în vedere conținuturile și obiectivele care urmează a fi evaluate, scopul evaluării, 
momentul în care aceasta se realizează, prelucrarea datelor, valorizarea informațiilor, criteriile folosite. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

IVAN ANDREEA LIVIA 
 
În domeniul științelor educației, evaluarea este definită ca și cunoaterea, explorareași previziunea 

factorilor și condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din 
premisele de la care se pleacă ȋn proiectarea, organizarea programului de pregătire. 

Evaluarea inițială este o componentă esențială ȋn procesul de predare- ȋnvățare- evaluare. Ea ne 
permite să identificăm ceea ce cunoaște elevul și să selectăm cele mai bune metode și procedee pentru 
ameliorare și dezvoltare. Cu ajutorul ei știm de unde plecăm ȋn procesul de predare.  

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”. 

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). 

Este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu). 

Funcțiile pe care le ȋndeplinește sunt diagnostică și prognostică. 
Cu toate acestea ea nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei 

ierarhii. De asemenea nu-şi propune şi nici nu poate să determine motivele apariției lacunelor în sistemul 
cognitiv al elevului. 

Se poate realiza cu ajutorul hărții conceptuale, investigației, chestionarului sau probei scrise. 
Proba scrisă asigură uniformitatea subiectelor (ca dificultate și mărime) , se pot evalua mai mulți elevi 

ȋntr-un interval relativ redus de timp. 
Elevii emotivi pot demonstra ceea ce știu fără a fi influențați de emoții. Profesorii sunt obiectivi 

datorită descriptorilor de performanță. 
Investigația (în sensul de cercetare, descoperire) este utilă deoarece elevii lucrează și demonstrează 

ceea ce cunosc, independent. 
Ea se poate realiza individual sau ȋn grup. 
Este recomandat ca rezultatele să fie prezentate și analizate cu clasa de elevi, pentru ca profesorul să 

poată formula observaţii, aprecieri şi concluzii. 
Harta conceptuală se poate folosi pentru evaluarea cunoștintelor despre un subiect dat. Ea se poate 

realiza cu un număr mare de copii, dȃndu-le libertatea de exprimare. 
Evaluarea iniţială nu îşi propune să aprecieze performanţele și cunoștințele elevilor, nici să le noteze, 

de aceea este recomandat ca rezultatele să raportate la bareme de evaluare sau de apreciere. Elevii pot 
demonstra informațiile pe care le dețin fără a fi constrȃnși de notare. 

Nu are un rol de control și ierarhizare, ci este folosită pentru a identifica comportamentului cognitiv 
al elevului, deci pentru a concluziona dacă acesta dispune de o pregătire necesară procesului educaţional. 
Drept pentru care dacă se constată că unii elevi au astfel de carențe, cadrul didactic ȋntocmește un plan de 
recuperare și de intervenție cȃt mai util pentru ca la final și aceștia să achiziționeze informațiile necesare.  

 În concluzie se constată ca fără evaluarea inițială procesul de ȋnvățămȃnt este incomplet și nu se 
poate obține rezultate relevante. 
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ASPECTE DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE DIDACTICĂ 
IMPORTANȚA CUNOAȘTERII ELEVULUI 

 
PROF.INV.PRIMAR IVAN VERONICA 

SCOALA GIMNAZIALA TIFESTI 
JUD. VRANCEA 

 
Pe lângă nobila misiune pe care o are un cadru didactic în activitatea de predare-învățare-evaluare a 

elevilor, o sarcină foarte importantă este și aceea de a cunoaște particularitățile individuale pe care le are 
fiecare elev în parte la clasa sau clasele de elevi unde își desfășoară activitatea. 

Cunoscându-se aceste particularități, elevul poate fi tratat ca o individualitate dintr-un grup al unei 
clase de elevi. 

De aceea tratarea individuală a elevilor, cu scopul de a le putea fi descoperit și dezvoltat potențialul, 
pentru a-i ajuta să se cunoască mai bine și pentru ași dezvolta încrederea în sine este cheia succesului în 
evoluția personalității copilului. 

Profesorii sunt aceea care îi ajută pe elevi să se cunoască și să se descopere pe ei înșiși pentru 
dezvoltarea competențelor necesare instruiri. 

Încă din clasele primare, învățătorul trebuie să identifice foarte bine particularitățile individuale ale 
fiecărui elev, acele trăsături psihice și emoționale care îl deosebesc de ceilalți elevi din clasă. Relația care 
se stabilește astfel între elev și învățător reprezintă un factor esențial în dezvoltarea proceselor cognitive ale 
copilului datorită faptului că acesta are tendința de a imita comportamente și valori. 

Pentru ca procesul instructiv-educativ să fie eficient este necesar să descoperim la elevi punctele forte, 
dar și dificultățile legate de starea lor emoțională care por duce chiar la eșec școlar. 

Descoperirea particularităților individuale și a rezultatelor școlare înregistrate reglează procesul de 
educație și instruire dând astfel șanse egale de pregătire tuturor elevilor. Din acest motiv chiar și cele mai 
mici probleme de dificultate identificate nu trebuie neglijate, pentru a se putea evita sincope în legătură cu 
progresul școlar. 

„ În tratarea individuală a elevilor, sarcinile concrete ale profesorului sunt următoarele: 
a) Să cunoască bine pe fiecare elev, particularitățile lui individuale și psihice, precum și condițiile 

formării acestora. 
b) În alegerea și aplicarea metodelor și a procedeelor acțiunii instructiv-educative asupra școlarilor 

trebuie să se țină seama de particularitățile lor individuale, avănd în vedere că nu orice metodă de influențare 
pedagogică se potrivește în aceeași măsură tuturor elevilor. 

c) Profesorul trebuie să dea dovadă de tact pedagogic în raporturile cu elevii, iar pentru aceasta 
trebuie să prevadă urmările unei anumite modalități de tratare a unui elev dat”. 

( Prof.N.D. Levitov, Psihologia copilului și psihologia pedagogică, București 1963, p.423 ) 
Pentru cunoașterea individualității unui elev, de cele mai multe ori nu este de ajuns să constatăm 

prezența unor anumite comportamente ci trebuie să sescoperim cum s-au format ele în familia din care 
provine copilul și din școala în care învață. 

Profesorul trebuie să se informeze despre situația elevului în familie, cine și cum îl educă pe copil, 
dacă atenția părinților cu privire la educația copilului se face în mod sistematic și după un program bine 
elaborat sau se realizează haotic ori lipsește cu desăvârșire. 

Porivit specialiștilor în psihopedagogie, cele mai răspândite metode de studiere în cunoașterea 
elevilor sunt observarea în timpul orelor de curs și în activitățile extrașcolare, dialogul cu elevii și parinții 
acestora precum și în anumite cazuri experimentul didactic. 

Prin dragoste de profesie și copii, înțelegere și tact pedagogic, dascălul îl poate ajuta pe copil să 
depășească eventualele dificultăți în activitățile școlare. Actul didactic trebuie să fie ghidat în funcție de 
posibilitățile, interesele și aptitudinile elevilor. 

În clasele primare, relația educațională care se stabilește între învățător și elev reprezintă factorul 
esențial pentru stimularea dragostei de invățătură și de școală. Foarte benefice în această perioadă sunt 
pentru elevii mici și activitățile extracurriculare care le permite copiilor să iasă dintr-un mediu cunoscut și 
să descopere alte moduri de a se afirma și de a se pune în valoare. 



 

 

Ca și priorități în activitatea de zi cu zi a dascălilor trebuie să fie formularea și accesibilizarea clară a 
obiectivelor, structurarea conținuturilor propuse, folosirea celor mai eficiente metode, mijloace și strategii 
de instruire puse în concordanță cu particularitățile elevilor. 

Potrivit manualelor psihopedagogice, tratarea diferențiată a unui copil necesită identificarea notelor 
dominante ale personalității sale, înțelegerea cauzelor care îl determină să acționeze în anumite feluri la 
situațiile cu care se confruntă, anticiparea atitudinilor ulteriore asupra modului în care se va manifesta și va 
fructifica influențele pozitive ale educației. 

Gradul de dificultate și volumul cunoștințelor și sarcinilor propuse, durata efortului dedicat 
activităților de instruire în cadrul orelor de curs și în afara lor trebuie să fie adaptate în funcție de 
posibilitățile pe care le au copiii la nivelul vârstei precum și individual.  

Un dascăl dedicat profesiei trebuie să știe cum să dobândescă cunoștințe despre fiecare elev, să 
selecteze aceste cunoștințe în funcție de nevoile pe care le are și ce decizii poate lua pe baza cunoștințelor 
pe care le posedă. 

Din perspectivă psihologică se pune în discuție semnificația cunoștințelor dobândite, dacă acestea 
sunt sau nu importante pentru a facilita caracteristicile de bază și individuale ale copiilor. Elevii pot fi 
cunoscuți atât în timpul activităților școlare comune prin observații atente cât și prin folosirea mijloacelor 
științifice de specialitate ca ancheta și chestionarul. În actvitățile școlare curente, rezultatele cele mai bune 
în investigatia elevului sunt date de folosirea metodei longitudinale-investigația retrospectivă, iar atunci 
când se folosesc mijloace științifice este recomandată metoda tranversală (cunoașterea psilologică). 

Apelându-se la cele două metode pentru cunoașterea elevului dă posibilitate cadrului didactic să 
găsească modalități de intervenție eficiente în activitatea didactică și totodată să înrtevadă șansele 
succesului școlar. 

În procesul de formare și dezvoltare a personalității sale, elevul se află sub influența factorilor 
educaționali și de mediu, de aceea ca orice ființă umană are nevoie de ajutor și sprijin atunci când întâmpină 
dificultăți. Cu cât cunoaștem mai bine particularitățile individuale ale elevului cu atât șansele de reușită 
școlară sunt mai mari. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1) Allport,G.W., Structura și dezvoltarea personalității, E.D.P.,București, 1991 
2) Stoica, M., Psihologia personalității, E.D.P., București, 1996 
3) Verza, E.,Verza,F., Psihologia vârstelor, Editura Pro Humanitate, București, 2000 
4) Vrășmaș,E., Consilirea și educația părinților, Editura Aramis, București, 2002. 
 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

IVANA ALIN 
 
Evaluarea inițială se diferențiează de celelalte modalități atât în privința momentului în care operează, 

dar și în ceea ce privește obiectivele pe care le urmărește, respectiv instrumentele pe care le utilizează. 
În pofita faptului că această modalitate nu este utilizată pe măsura rolului și a importanței pe care o 

are în activitatea de instruire, calitățile sale au fost subliniate de mulți psihopedagogi și, nu în ultimul rând, 
de utilizatorii obișnuiți care efectuează activități de evaluare. 

De exemplu, Y. Abernot o consideră un „rău necesar”, iar R. Ausubel, referindu-se la consecințele 
pe care le generează, 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.” 

Revenind acum la elementele specifice ale evaluării inițiale, trebuie menționat faptul că ea 
opereazămprecădere la începutul unor perioade de instruire, fie că este vorba de un nou ciclu de învățământ 
sau de un an școlar, dar se poate realiza și în situația când un cadru didactic vine în contact cu o clasă 
nouă=pe ai cărei elevi dorește să-i cunoască pentru a le adapta instruirea la caracteristicile și particularitățile 
care le sunt specifice. 

Obiectivele vizate de evaluare inițială sunt variate și, în linii mari, se concretizează în următoarele 
aspecte: 

a. volumul de cunoștințe și informații pe care le posedă elevii la începutul unei perioade de instruire, 
acestea fiind extrem de importante, deoarece ele concretizează premisele instruirii care urmează. 

Astfel spus, dacă dorește ca elevii să abordeze noua instruire cu șanse de succes, profesorul trebuie 
să se asigure că aceștia posedă suficiente cunoștinte care facilitează noile achiziții pe care ei urmează să le 
dobândească. 

b. capacitatea de operare cu aceste cunoștințe posedate pentru că, de foarte multe ori, elevii posedă 
un volum considerabil de cunoștințe și informații, dar, din păcate, ele nu au un caracter funcțional, pentru 
că elevii nu le pot aplica și nu le pot utiliza în dobândirea altora sau în rezolvarea unor probleme; 

c. motivația pe care elevii o au pentru disciplinele care intră în structura curriculum-ului școlar. Și 
acest aspect este important, pentru că, după cum ușor se poate anticipa, elevii nu sunt motivați în egală 
măsură pentru toate obiectele de învățământ, iar cadrele didactice trebuie să știe care discipline provoacă 
mai mult interes elevilor și care, eventual, prezintă mai puțină atractivitate; 

d. ritmurile de lucru ale elevilor, aspect foarte important în învățare, deoarece elevii nu se deosebesc 
între ei numai în privința petențialului intelectual și a motivației investite în acest gen de activitate, ci și în 
ceea ce privește timpul reclamat pentru a rezolva o problemă sau pentru a desfășura o activitate. 

Nu de puține ori, diferențele care apar între performanțele elevilor au ca punct de plecare tocmai 
faptul că elevii sunt tratați uniform deși tempoul lor de lucru este destul de diferit. 

Respectând-se aceste ritmuri individuale de lucru, este posibil ca diferențele dintre elevi să dispară 
sau să se aplatizeze, și în final, ei să obțină rezultate apropiate în activitatea de învățare. 

Toate aceste informații pot fi obținute prin utilizarea mai multor instrumente, fie că este vorba de 
teste de cunoștințe, elaborarea unor lucrări de sinteză, de aplicarea unor chestionare și chiar de realizarea 
unor convorbiri cu elevii care sunt supuși evaluării inițiale. 

Cu cât informațiile sunt mai bogate și mai diversificate, cu atât există șanse mai mari ca deciziile care 
se iau ulterior să fie mai adecvate și mai eficiente, iar , în linii mari, să de concretizeze în următoarele 
situații: 

- dacă elevii posedă premisele reclamate de noua instruire,atunci este posibil ca aceasta să fie 
proiectată într-o manieră care să permită un ritm mai alert de desfășurare acesteia; 

- dacă elevii manifestă goluri în cunoștințe, dacă au lacune care compromit instruirea care urmează, 
atunci este indicat să se organizeze activități de recuperare prin care să se elimine neajunsuri și, implicit, să 
se asigure premisele care stau la baza instruirii ulterioare. 
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII 
INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 
PROF. IVANCIU ELENA-AURELIA 

 
Evaluarea reprezintă o componentă inițială a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare 

(inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile acestora în 
demersul evaluativ. 

În concepția unor teoreticieni precum Yvan Aberant, acest tip de evaluare este considerată „răul 
necesar”, pentru determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instruire (an școlar, ciclul 
primar, gimnazial sau liceal).  

Evaluarea inițială nu are un rol de control, aceasta este diagnostică, stimulativă și indică planul de 
urmat. Aceasta oferă totodată, elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și pentru aplicarea unui program de recuperare sau îmbunătățire 
a pregătirii. 

Acest tip de evaluare nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea 
lor, astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare. Se poate spune că scopul evaluării inițiale este 
cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie mai receptivi și să înțeleagă importanța 
evaluării școlare, pentru ca aceștia să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită 
motivația și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. 

 Percepută ca activitate de învățare utilă și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, stres, 
mai ales că rezultatele acestei evaluări nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber asupra 
rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele pot reflecta în mod obiectiv achizițiile existente ale elevilor 
la începutul unui program de învățare. 

Pe baza informațiilor obținute în urma evaluării inițiale, profesorul își poate planifica demersul 
didactic imediat următor și eventual poate întocmi un plan de măsuri de remediere și recuperare.  

Evaluarea realizată la începutul unui program de instruire se realizează prin examinări orale, dar mai 
ales prin probe scrise. Aceste probe de evaluare realizează un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată 
îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile în care elevii vor putea asimila conținuturile unui 
program de instruire. 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată în orice moment al activității didactice pe parcursul unui an școlar. Acest tip de strategie 
didactică nu se limitează doar la testarea cunoștințelor elevilor, deoarece arată și explică nevoile de 
dezvoltare ale acestora, cât și evidențierea unor priceperi și aptitudini. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, în activitatea de predare – învățare 
trebuie să urmărească:  

• nevoile de dezvoltare prin tratarea diferențiată a elevilor; 
• modul adecvat de predare – învățare a noului conținut; 
• utilizarea metodelor și procedeelor didactice care asigură învățarea activă și formativă; 
• îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 
Activitatea evaluativă are rolul de a regla permanent procesul educativ și de a forma în spiritul unor 

decizii realiste, atât cu privire la curriculum, cât și la resursele umane implicate. În procesul didactic 
evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevilor și să faciliteze progresul acestora. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

“EVALUAREA PRIN PROBE PRACTICE” 
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LICEUL TEHNOLOGIC “VINTILĂ BRĂTIANU” 

DRAGOMIREȘTI-VALE, ILFOV 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 

obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate in conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăți 
de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

În 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. Procesul de 
evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor etape definite, 
înregistrarea exactă şi conservarea datelor, 

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". 

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.  

Datorită disciplinelor predate în cadrul unității școlare(discipline tehnice) m-am concentrat pe 
evaluarea prin probe practice, deoarece se pretează la toate modulele predate indiferent de specializarea 
/profilul elevilor. Acest tip de evaluare se pretează a fi folosit la liceele tehnologice avand în vedere numarul 
mare al orelor de laborator tehnologic. 

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 tehnologice. 

Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele 
realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

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. Cu toate că 
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), evaluarea elevilor prin probe practice, atât în situaţii de examinare curentă, cât 
şi în situaţii de examen, este foarte puţin pusă în valoare. 

Pentru realizarea cu succes a unei activităţi practice, este normal ca încă de la începutul anului şcolar, 
elevii să fie avizaţi asupra: 

• tematicii lucrărilor practice; 
• modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare); 
• condiţiilor care le sunt oferite pentru a realiza aceste activităţi (aparate, unelte, săli de sport etc.). 
Un tip specific de probă practică îl constituie activităţile experimentale în contextul disciplinelor cu 

caracter practic-aplicativ. Pentru a putea facilita sarcina elevului de a-şi însuşi, pe de o parte, cunoştinţe de 
bază şi, pe de altă parte, o metodologie de investigaţie, alături de aspectul teoretic al activităţii de învăţare 
trebuie să fie prezentă şi activitatea practică experimentală. În cadrul acestor activităţi, elevul învaţă şi 
descoperă mecanisme specifice de investigaţie, de observare şi experimentare, de reflecţie etc. 



 

 

Prin intermediul acestor activităţi experimentale, care reprezintă în primul rând situaţii de învăţare, 
profesorul îşi propune să evalueze capacităţi variate ale elevilor, care nu pot fi surprinse prin intermediul 
altor tipuri de probe. Dintre acestea menţionăm, spre exemplu: 

– capacitatea de a manipula corect aparatura, substanţele; 
– capacitatea de a utiliza aparatele de măsură; 
– capacitatea de a utiliza „limbajele specifice” (coduri, instrumente matematice); 
-capacitatea de a înregistra şi de a prezenta cu claritate datele şi rezultatele obţinute etc. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “THEODOR AMAN”, CÂMPULUNG, JUD. ARGEȘ 
 

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 întrebări ajutătoare la răspunsul așteptat; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neînțelegerilor apărute; 
- oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- 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 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 abilitățile 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 
asupra elevilor. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA 
 

INV. IVESCU SORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BLAGEȘTI 

 
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 ei 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.  

Pentru a crește impactul ei pozitiv , 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. 

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 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. JICMAN IRINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” GALAȚI 

 
 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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNVĂȚĂTOR JIGALOV PALI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA 

 
 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. Ea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea didactică. 

 Evaluarea inițială serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învãţare a tuturor pãrţilor 
implicate. Susţinem cã evaluarea are ca scop principal crearea de oportunitãţi pentru învãţarea sistematicã 
din experienţele personale. 

 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 constituie o acţiune complexă ce include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea 
şi decizia. 

 Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare, exactitatea ei fiind dependentă de calitatea 
instrumentelor utilizate şi de modul în care acestea sunt folosite. Măsurătorile, chiar şi asupra rezultatelor 
şcolare pot atinge uneori un grad ridicat de obiectivitate. 

 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. 
Calitatea ei este dependentă în mod sensibil de experienţa şi trăsăturile personalităţii evaluatorului. De 
aceea aprecierile emise asupra rezultatelor şcolare prezintă în multe cazuri o oarecare notă de subiectivism. 
Interpretarea rezultatelor evaluării se poate realiza în funcţie de următoarele criterii: obiectivele stabilite la 
începutul programului instructiv-educativ, progresul sau regresul înregistrat faţă de ultima evaluare, nivelul 
anterior de pregătire şi potenţialul psihopedagogic şi social al elevului. 

Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente măsurii şi prin 
măsurile introduse pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului instructiv-educativ. 

 A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de 
învățământ au fost realizate, precum și eficiența strategiilor didactice utilizate. Astfel, evaluarea facilitează 
reglarea și autoreglarea procesului de învățământ, informația urmând o cale inversă de la ,,efecte” la 
,,cauze”, de la ,,ieșire” la ,,intrare”. 

Ca proces complex de măsurare și emitere a unor judecăți de valoare, evaluarea are încărcătură morală 
deoarece conduce la clasificări, selecții, ,,verdicte”, hotărând traseul socio – profesional al tinerilor. Iată de 
ce, eforturile sunt centrate pe dezvoltarea metodologiilor de evaluare, pe elaborarea și experimentarea unor 
strategii de evaluare formative și sumative, astfel încât acestea să evidențieze cu mai multă obiectivitate 
progresul elevilor și să pregătească evaluarea certificativă. 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ LA 
PREȘCOLARI 

 
EDUCATOARE:  

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÎNT PREȘCOLAR, JIRCAN IZABELL 
LICEUL TEHNOLOGIC ”VASILE NETEA”DEDA,STRUCTURA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BISTRA MUREȘULUI 

 
 Evaluarea trebuie sa urmarească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la 

norme de grup. Iar progresul copilului trebuie monitorizat cu atenție,înregistrat, comunicat și discutat cu 
părinții. 

 La începutul fiecărui an școlar, educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor momente ale 
programului zilnic ,informațiile obținute se vor trece în Caietul de observații sau în Fișade apreciere a 
progresului, unde se recomandă utilizarea unei palete largi de mijloace și instrumente de evaluare și evitarea 
excesului de fișe de lucru.  

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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR JITEA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHIȚĂ MOCANU” 
 
Evaluarea inițială îi dă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lipsuri și a unor aspecte ce necesită corectare. Evaluarea inițială nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să 
conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală.  

Cu cât scopul evaluării inițiale este mai bine atins, cu atât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
deschiși și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru a trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse și pentru a fi motivați spre cunoaștere. Dacă elevii văd evaluarea inițială 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, se pot concentra liber asupra rezolvării sarcinilor. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Evaluarea inițială, evaluarea formativă și evaluarea sumativă, în demersul lor evaluativ, sunt 
în relație de complementaritate. 

 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. Evaluarea inițială oferă 
profesorului dar și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai precisă a situației existente și de 
a formula cerințele următoare. Astfel, pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic următor și, dacă e cazul, a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată 
de rezultatele așteptate, e nevoie să se țină seama de următorii factori: 

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

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 O strategie psihopedagogică distinctă, poate fi considerată evaluarea predictivă, 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, ea 
propunându-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 egala, într-un fel, fondul de 
cunoștințe și abilități absolut necesare unui nou proces. 

 Evidențiind reușitele elevilor contribuim la creșterea încrederii în forțele proprii catalizând noi 
energii 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 să întocmim cu mare 
atenție itemii din evaluarea inițială, ținând seama de 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 pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general, implicit 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”.Chiar 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 pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în 
funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. INV. JIVCOVICI JURA MIRELA MARINICA 
 
 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 învăţământul preşcolar, actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării didactice, având drept 

scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului 
educaţional.  

 Strategia de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 
Evaluarea iniţială 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, de fapt de a cunoaşte capacităţile de 
învăţare ale copiilor. 

 Evaluarea iniţială indeplineste urmatoarele 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 copilului obţinerea 

performanţei; 
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. 



 

 

DE LA EVALUAREA TRADIȚIONALĂ LA AUTOEVALUARE 
 

PROFESOR JUGULEANU MARIANA 
LICEUL DE MARINĂ CONSTANȚA 

 
Conceptul de evaluare, poate mai mult decăt ceilalţi termeni ai pedagogiei şi didacticii: obiective, 

curriculum, metode şi mijloace etc., se evidenţiază prin polivalenţă şi multitudine de sensuri. Dacă vom 
analiza cu mai multă atenţie sensurile evaluării, vom descoperi că evaluarea capată înfăţişarea unui concept 
hipercomplex, ciorchine, unde numeroasele lui sensuri pot fi interpretate şi ca noţiuni interferente sau 
adiacente. 

Uneori asocierea a două sau mai multe forme şi sensuri de evaluare crează impresia asigurării unui 
plus de calitate: evaluarea – apreciere, judecata de valoare care are ca obiect nivelul de pregătire al unui 
elev este mult mai bine justificată dacă se realizează în urma aplicării unor măsurători riguroase prin teste 
decât dacă rezultă dintr-o simplă intuiţie. Alteori între formele de evaluare se manifestă un supărător 
fenomen de interferenţă, blocaj sau substituire. 

Nu numai în limbajul comun dar şi în numeroase contexte şi lucrări de specialitate termenii de 
evaluare, apreciere, notare şi măsurare sunt consideraţi sinonimi sau având sensuri apropiate. Se pot accepta 
astfel ca definiţii relativ corecte formulări precum: evaluarea înseamnă aprecierea activităţii sau măsurarea 
rezultatelor obţinute de elevi la învăţătură, notarea reprezintă o formă de apreciere a pregătirii şcolarilor, 
exprimarea printr-o cifră convenţională a cantităţii sau calităţii cunoştinţelor asimilate de elevi. 

Acţiunile evaluative sunt prezente în orice activitate pedagogică, independent de complexitatea şi 
dimensiunile ei, ca o condiţie a eficacitaţii acesteia. Modurile de realizare, ca şi interacţiunea funcţională 
cu celelalte componente ale procesului sunt multiforme, dar prezenţa şi realizarea lor constitue o necesitate. 
Ele nu sunt justapuse actului didactic şi nici celorlalte procese proprii acestuia, ci se află într-un raport de 
interacţiune funcţională cu acestea, stimulându-le şi făcându-le mai eficace, ori dimpotrivă. 

Înţelegerea relaţiei dintre procesele educative, pe de o parte, şi activitatea de predare/învăţare, pe de 
altă parte, permite generalizări teoretice cu valoare de principii menite să puncteze analiza acestora şi 
activitatea în domeniu, îndeplinind o funcţie explicativă, dar şi de orientare a activitaţii, conferindu-i 
eficienţă mai înaltă. 

Obiectivele evaluări inițiale privesc cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale elevilor, a 
faptului dacă elevii stăpânesc acele cunoştinţe şi abilităţi necesare conţinuturilor programului care urmează. 
Evaluarea elevilor se realizează prin examinări orale şi, mai cu seamă, 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. Datele obţinute prin evaluările de 
acestă natură ajută la conturarea activităţilor 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. 

Metodele de evaluare didactică se împart în două grupe: metode tradiţionale (observarea, evaluarea 
orală, lucrarea scrisă, examenul şi proba practică) şi metode moderne (testul docimologic sau testul de 
cunoştinţe). 

Activitatea de predare este atât de strâns legată de cea de evaluare încât se creează impresia că este 
suficient să se predea anumite cunoştinţe pentru ca ele să fie însuşite. Ipoteza că materialul predat s-ar putea 
sa nu fie asimilat de elevi şi-a făcut loc destul de greu în practica şi teoria pentru educaţie. Evaluarea se 
realiza la început într-o formă rudimentară, de manifestare violentă a puterii profesorului şi, mult mai târziu, 
s-a diferenţiat maniera pedagogică de verificare a nivelului de pregătire al elevilor. În antichitate evaluarea 
se confunda cu pedepsirea elevilor leneşi fără să existe preocupări cât de cât sistematice, asupra criteriilor 
de apreciere, obiectivităţii şi validării lor. 

O modalitate de evaluare cu largi valenţe formative o constituie autoevaluarea elevilor. Autoevaluarea 
poate să meargă de la autoaprecierea verbală şi până la autonotarea mai mult sau mai puţin supravegheată 
de către profesor. 

Formarea capacităţii de autoevaluare adecvată a rezultatelor obţinute constituie un obiectiv important 
al activităţii şcolare.Totodată, capacitatea de autoapreciere devine un mijloc de formare a elevilor. Este prin 



 

 

urmare un scop şi un mijloc.În lumina acestei relaţii, este de datoria educatorului să-i înveţe pe elevi să se 
autoaprecieze, să se ghideze raţional, în primul rând prin intermediul unei evaluări bine concepute. 

Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct asupra capacităţii de autoevaluare a 
elevului. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a 
posibilităţii şi validităţii autoaprecierii elevului. 

Un alt procedeu îl constituie „autonotarea controlată”, în cadrul căreia propunerea de notă o face chiar 
elevul examinat, fiind revăzută şi definitivată, însă, de examinator, eventual cu consultarea celorlalţi elevi. 
Mai puţin este recomandat ca elevul să-şi evalueze singur răspunsul. Un exerciţiu util în această privinţă îl 
constituie aotocorectarea sau corectarea reciprocă, prin schimb de lucrări, efectuate în cadrul evaluării 
formative. Chiar dacă o parte din lucrări nu se notează, delimitarea răspunsurilor corecte de cele 
nesatisfăcătoare şi, în consecinţă a stării a stării de reuşită de starea de eşec, oferă elevilor repere 
concludente pentru aprecierea performanţelor obţinute şi pentru perceperea distanţei la care se află de 
nivelul aşteptat – atingerea obiectivelor stabilite. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A V-A 
 

PROF. JULAN COSMIN-MIRCEA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,FRANCISC NEUMAN” ARAD 

 
Evaluarea are numeroase definiții și vizează numeroase aspecte, pe care îmi propun să le evidențiez 

în acest articol. Scopul articolului este de a arăta importanța evaluării inițiale, cu referire și exemple pentru 
clasa a V-a. 

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. 

Procesul de evaluare are mai multe caracteristici, dintre care voi menționa următoarele: 
- evaluarea școlară urmărește progresul elevului 
- evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educative 
- pentru a evalua corect, profesorul trebuie să fie neutru și obiectiv, pe cât posibil 
- a evalua un elev înseamnă a-i transmite inițial informații utile 
- evaluarea trebuie să-l ajute pe elev deoarece o să fie evaluat toată viața 
- evaluarea trebuie să se adreseze unei ființe în devenire, care n-a încheiat procesul de dezvoltare, 

deci un trebuie să-l sperie pe elev 
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. Ei bine, în practica educațională se disting trei strategii de evaluare: 
evaluarea inițială, evaluarea sumativă și evaluarea formativă. 

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

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

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

De aceea, tot timpul pun un accent deosebit pe evaluarea inițială la disciplina istorie. Această evaluare 
o fac printr-un test scris de nivel mediu în care folosesc atât itemi obiectivi cât și itemi subiectivi, pe 
parcursul a 50 de minute.  

Testul inițial aplicat elevilor clasei a V-a mi-a arătat întotdeauna în ce proporție elevii pot: 
- defini termeni istorici, deci pot stăpâni limbajul; 
- lucra cu elemente de cronologie; 
- face distincție între arme și unelte și între ocupații; 
- realiza propoziții sau fraze cu conținut istoric; 
- scrie corect, incorect sau deloc. 
 Toate aceste elemente mă ajută să creionez o imagine a clasei, pe baza căreia, în viitor, îmi adaptez 

metodele și strategiile. 
  



 

 

NUME: 
PRENUME: 
Clasa a V a 
Data: 
Timp de lucru: 50 de minute 
* Se acordă 10 puncte din oficiu 
 
TEST INIŢIAL 
1. Grupează evenimentele de mai jos pe două coloane în evenimente istorice şi evenimente personale: 
a) domnia lui Mircea cel Bătrân 
b) naşterea ta 
c) descoperirea Indiei 
d) căsătoria bunicilor tăi 
e) moartea regelui Ferdinand 
f) prima zi din viaţa ta ca elev 
g) zborul omului pe lună 
h) prima plimbare cu prietenii 
i) al doilea război mondial 
j) vizita la neamuri 50 puncte 
2. Completează enunţurile de mai jos cu termenii corecţi din lista următoare: Decebal, Bucureşti, 

dacii şi romanii, Cristofor Columb, Ţara Românească şi Moldova, Mihai I. 
a) Capitala României este oraşul………………………………………. 
b) Ultimul rege al României a fost……………………………………. 
c) Cel care a descoperit America a fost………………………………. 
d) Ultimul rege al Daciei a fost………………………………………. 
e) În 1859 Alexandru Ioan Cuza a unit………………………………. 
f) Strămoşii poporului român………………………………………… 
30 puncte 
3. Menţionaţi două castele din România. 5 puncte 
4. Numiţi cinci state care fac parte din Uniunea Europeană. 5 puncte 
SUBIECTELE: 1, 2, 3, 4 = 90 puncte; OFICIU: 10 puncte; TOTAL: 100 puncte 
Disciplina: Istorie 
Profesor: Julan Cosmin 
Clasa a V a 
Timp de lucru: 50 de minute 
 
Barem de corectare şi notare 
Test iniţial 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
• Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile 

precizate în barem. 
 
Subiectul 1  
Câte 5 puncte pentru fiecare grupare corectă a evenimentelor precizate (5p.x10=50 puncte) 
Subiectul 2  
Câte 5 puncte pentru fiecare enunţ completat corect (5p.x6=30 puncte) 
Subiectul 3 
Câte 2,5 puncte pentru fiecare castel din România menţionat corect. (2,5p.x2=5 puncte) 
Subiectul 4 
Câte 1 punct pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene menţionat corect. (1p.x5=5 puncte) 
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LE RÔLE DE L'ÉVALUATION INITIALE 
 

PROFESSEUR JURCA IULIANA - IOANA, 
COLLEGE NATIONAL "DECEBAL", DEVA 

 
L'évaluation représente une fonction essentielle du processus d'enseignement. On pourrait affirmer 

que l'évaluation est le point final dans une série d'actions d'organisation, déroulement et contrôle du 
processus instructif-éducatif. L'essentiel de l'évaluation est la connaissance ou la reconnaissance des effets 
de l'action déroulée pour que l'activité soumise à l'évaluation puisse être améliorée et perfectionnée au fil 
du temps. 

L' évaluation initiale ou prédictive a comme role d'établir le niveau de préparation des apprenants au 
début d'une activité, pour utiliser une stratégie qui corresponde à la réalité. La stratégie d'évaluation initiale 
est nécessaire au début d'un programme d'instruction- ou cycle d'enseignement, année scolaire, semestre ou 
avant de commencer un nouveau chapitre. De ce point de vue, ce type d'évaluation trouve son utilité dans 
toutes les classes au début d'un cycle d'enseignement ou dans le cas des classes auxquelles l'activité 
didactique a été reprise par d'autres enseignants. 

Les enseignants et les apprenants aussi, ils reçoivent par l'intermédiare des épreuves d'évaluation 
initale, des informations importantes qui contribuent à la réalisation d'une plannification pour la prochaine 
démarche pédagogique. Je veux mentionner que s'impose l'existence des programmes de remédiation / 
d'intervention pour les cas particuliers. 

Le rôle de ce type d'évaluation n'est pas nécessairement celui de contrôle, mais de connaitre le 
comportement cognitif des apprenants, c'est -à -dire, comprendre si l'apprennant dispose ou non des 
connaissance nécessaires pour continuer la formation. Par exemple, si on constate certaines lacunes dans le 
bagage de connaissances des apprenants, le rôle de l'enseignant est de mettre en pratique un plan de 
remédiation pour ceux qui ont besoin. 

Pour conclure, on peut affirmer que l'évaluation initiale n'a pas comme but l'appréciation des 
performances globales des apprennants et justement pour cette raison, on reccomande que ce performances 
soient rapportées aux barèmes d'évaluation ou d'appréciation. Si les apprennats comprennent l'évaluation 
comme un exercice utile pour l'activité d'apprentissage et non pas comme une évaluation qui implique 
d'émotions, ils réussiront se concentrer sans constraintes sur la manière de résoudre les tâches données et 
leurs résultats pourront refléter d'une manièree objective si le niveau de connaissances est suffisant pour 
continuer.  
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” UITE CÂT DE MULTE ȘTIU ” 
(EVALUARE INIȚIALĂ) 
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
TURA 1 

Inter-
val 
orar 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
TURA 2 
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8⁰⁰-9³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9³⁰-11⁰⁰ 
 
11⁰⁰-
12⁰⁰ 
 
12⁰⁰-
13⁰⁰ 
 

ADP: primirea copiilor, deprinderi 
specifice mesei, Tranziție: „Hai, cu 
scaune, cu tot, să ne aşezăm la 
loc!”,activitate individuală de explorare a 
unui subiect de care este interesat copilul , 
Rutine:ÎD: ”Să mă prezint!” 
ALA: joc liber 
ADE: A.I.: ” ”Muzică și dans cu Gașca 
Zurli”- DPM-activitate psihomotrică, 
DEC-activitate muzicală 
ALA: jocuri pe centre de interes: Joc de 
rol: ”La grădiniță”, Construcții: „Micul 
constructor” 
ALA:”Cine sare mai departe?”-joc de 
mișcare, „Statuile” - joc distractiv 
ADP: deprinderi specifice mesei și 
îngrijirii personale 

13⁰⁰-
15³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15³⁰-
17³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17³⁰-
18⁰⁰ 
 

ALA: activități de relaxare, 
activități 
recuperatorii,ameliorative,de 
dezvoltare a înclinațiilor personale 
ADP: deprinderi de 
autoservire,rutine, Tranziție:„Hai 
să zicem una!” (numă-rătoare). 
ADE:”Să dansăm!”-DPM- 
repetare pași de dans 
ALA: „Podul de piatră”-joc 
distractiv, jocuri în aer liber  
ADP: activitate individuală de 
explorare a unui subiect de care 
este interesat copilul, deprinderi 
specifice plecării acasă a copiilor  
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9³⁰-11⁰⁰ 
 
11⁰⁰-
12⁰⁰ 
 
12⁰⁰-
13⁰⁰ 
 

ADP: primirea copiilor, deprinderi 
specifice mesei, Tranziție: „Piticii se 
pregătesc de treabă“ ,activitate individuală 
de explorare a unui subiect de care este 
interesat copilul, Rutine: ÎD: ”Bună 
dimineața, mă bucur să vă revăd!” 
ALA: joc liber 
ADE: A.I.: ”Zâna Anotimpurilor” DȘ-
cunoașterea mediului (lectură după 
imagini, fișă de lucru), DEC- pictură 
ALA: jocuri pe centre de interes: Artă: 
”Jucăria preferată”-desen, 
Bibliotecă:”Spune-mi ce vezi?”, 
Știință:”Unde se află?” 
ALA: „Rățuștele mele” – joc de mişcare, 
„Spune cine te-a strigat?” – joc de atenție 
ADP: deprinderi specifice mesei și 
îngrijirii de somn 

13⁰⁰-
15³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15³⁰-
17³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17³⁰-
18⁰⁰ 

ALA: activități de relaxare, 
activități 
recuperatorii,ameliorative,de 
dezvoltare a înclinațiilor personale 
ADP: deprinderi de 
autoservire,rutine, Tranziție:„Cine 
face aşa?“. 
ADE: ”Zâna Anotimpurilor”-
DEC-pictură (finalizarea 
lucrărilor)  
ALA: „Lupul și mielul”-joc 
distractiv, jocuri în aer liber  
ADP: activitate individuală de 
explorare a unui subiect de care 
este interesat copilul, deprinderi 
specifice plecării acasă a copiilor 
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8⁰⁰-9³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9³⁰-11⁰⁰ 
 
11⁰⁰-
12⁰⁰ 
 
12⁰⁰-
13⁰⁰ 
 

ADP: primirea copiilor, deprinderi 
specifice mesei, Tranziție: “Sari peste 
pârâu!” , activitate individu-ală de 
explorare a unui subiect de care este 
interesat copilul, Rutine: ÎD:„Să vă 
povestesc ce am făcut...” 
ALA: joc liber 
ADE: ”Spune cum sunt!” -DȘ-activitate 
matematică (joc logico-matematic), 
ALA: jocuri pe centre de interes: 
Construcții: Îmi construiesc o 
jucărie”,Nisip și apă:”La mare” , Joc de 
rol: ”La plimbare”  
ALA:”Prinde mingea”-joc de atenție, 
„Caută-ţi perechea” – joc distractiv 
ADP: deprinderi specifice mesei și 
îngrijirii de somn 

13⁰⁰-
15³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15³⁰-
17³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17³⁰-
18⁰⁰ 

ALA: activități de relaxare, 
activități 
recuperatorii,ameliorative,de 
dezvoltare a înclinațiilor personale 
ADP: deprinderi de 
autoservire,rutine, Tranziție: 
“Facem trenuleţul” 
ADE: „Jucării mari, jucării mici” -
DȘ-activitate matematică: 
ALA: ”Ursul doarme” -joc de 
mişcare, jocuri în aer liber  
ADP: activitate individuală de 
explorare a unui subiect de care 
este interesat copilul, deprinderi 
specifice plecării acasă a copiilor 
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9³⁰-11⁰⁰ 
 
11⁰⁰-
12⁰⁰ 
 
12⁰⁰-
13⁰⁰ 
 

ADP: primirea primirii copiilor, deprinderi 
specifice mesei, Tranziție: “Mergem la 
plimbare” , activitate individuală de 
explorare a unui subiect de care este 
interesat copilul, Rutine: ÎD: Salut, 
prieteni! 
ALA: joc liber 
ADE: ”În lumea poveștilor” –DLC-
educarea limbajului (convorbire) 
ALA: jocuri pe centre de interes:”povești 
îndră-gite” (Bibliotecă – citire imagini, 
Artă – desen, Construcții –ansamblare 
cuburi) 
ALA:” “Du mâna unde spun eu”-joc de 
atenție, ”A fost odată un orășel” 
ADP: deprinderi specifice mesei și 
îngrijirii de somn 

13⁰⁰-
15⁰⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15³⁰-
17³⁰ 
 
 
 
 
 
17³⁰-
18⁰⁰ 
 

ALA: activități de relaxare, 
activități 
recuperatorii,ameliorative,de 
dezvoltare a înclinațiilor personale 
ADP: deprinderi de 
autoservire,rutine, Tranziție: 
“Unu-doi, veniţi la noi!” 
ADE: ”Povestea preferată”- DLC-
educarea limbajului (convorbire) 
ALA: „A ram, sam, sam”-joc de 
atenție, jocuri în aer liber  
ADP: activitate individuală de 
explorare a unui subiect de care 
este interesat copilul, deprinderi 
specifice plecării acasă a copiilor 
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11⁰⁰-
12⁰⁰ 
 
12⁰⁰-
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ADP: primirea copiilor, deprinderi 
specifice mesei, Tranziție: “Trenuleţul 
veseliei” , activitate indivi-duală de 
explorare a unui subiect de care este inte-
resat copilul Rutine: ÎD: Vin cu drag la 
grădiniță! 
ALA: joc liber 
ADE: ”Așa da, așa nu!” – DOS-educație 
pentru societate (lectură după imagini) 
ALA: jocuri pe centre de interes: 
Bibliotecă: ”Citește imaginile”, Știință: 
”Spune ce face” 
ALA:”Poveste pentru cei mici”, Fă ca 
mine! -joc imitativ 
ADP: deprinderi specifice mesei și 
îngrijirii de somn 

13⁰⁰-
15⁰⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15³⁰-
17³⁰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17³⁰-
18⁰⁰ 
 

ALA: activități de relaxare, 
activități 
recuperatorii,ameliorative,de 
dezvoltare a înclinațiilor personale 
ADP: deprinderi de 
autoservire,rutine,  
Activitate opțională:”Mânuțe 
îndemâ-natice”  
ADE:”Cum ne comportăm la 
grădiniță”- DOS-educație pentru 
societate (convorbire) 
ALA: „Ghici ce ai găsit?”-joc 
distractiv, jocuri în aer liber  
ADP: activitate individuală de 
explorare a unui subiect de care 
este interesat copilul, deprinderi 
specifice plecării acasă a copiilor 

 
 
 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII LA DISCIPLINA EDUCAȚIE MUZICALĂ 
 

PROF. VERONICA JURJEU 
LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD 

 
„Spune-mi şi am să uit, arată-mi şi am să ţin minte, implică-mă şi am să înţeleg” – proverb chinezesc 
 
Evaluarea are un rol important în construirea demersului educativ, modelându-i fundamental atât pe 

elevi, cât şi pe profesori. Aceasta se regăseşte în toate etapele lecţiei, sub diferite forme: verbală, 
nonverbală, frontală, în scris, orală, individuală sau colectivă. Evaluarea reflectă gradul de asimilare a 
cunoştinţelor acumulate, care pot fi documentate prin observaţii, mostre de lucru propriu-zise, fişe ale 
elevilor, rezultatele în îndeplinirea unor sarcini şi alte metode moderne sau tradiţionale. 

Urmărind rezultatele obţinute la clasă, dar şi impactul pe care le-au avut metodele folosite asupra 
copiilor, profesorii nu îşi îmbunătăţesc doar prestaţia profesională, ci devin mai toleranţi sau mai exigenţi, 
mai focusaţi asupra îndeplinirii obiectivelor pe care şi le-au propus, în esenţă mai eficienţi.  

Stimularea interesului şi a dragostei pentru studiul muzicii, a dorinţei de a o simţi şi înţelege cât mai 
bine, este principala problemă educativă care stă în faţa profesorului de educaţie muzicală. 

Din experiența la clasă am observat că metodele moderne de evaluare, contribuie la stimularea 
învăţării muzicii, iar prin această modalitate, elevii pot să reţină mai uşor informaţiile pe care le predau. 
Rolul metodelor folosite de mine a fost de a stimula învăţarea, spontenaitatea, de a îmbogăţi vocabularul, 
de a influenţa dezvoltarea corectă a scrierii şi a vorbirii elevilor, dar şi dezvoltarea afectivităţii şi laturii 
emoţionale a elevilor. 

Interesul nostru ca dascăli, nu este doar să predăm ceea ce scrie în cartea de Educaţie muzicală, ci să 
implementăm metode cât mai creative şi distractive pentru elevi, care să îi ajute să înveţe noţiunile noi din 
joacă. Pornind de la ideea că ”ceea ce te impresionează, reţii mai uşor” sau şi mai concludent „spune-mi şi 
am să uit, arată-mi şi am să ţin minte, implică-mă şi am să înţeleg”, am încercat să identific elementele 
specifice fiecărei categorii de vârstă, şi să îmbin lecţiile greoaie cu un joc, un desen, un cântec sau alte 
metode creative şi amuzante, care nu doar că le face plăcere elevilor să le folosească, dar în acelaşi timp îi 
ajută să înveţe mai uşor, în joacă, încă din clasă, iar acasă le rămâne mai mult timp pentru alte activităţi, 
pentru destindere şi relaxare. Într-un cuvânt, am încercat să îmbin utilul cu plăcutul, încât fiecare parte să 
fie mulţumită de rezultatele obţinute. 

Prin metodele moderne de învăţare se creează un climat psihosocial relaxant, în care rolul profesorului 
este acela de partener al elevului în demersul instructiv-educativ, astfel şcoala modernă putând să răspundă 
nevoilor beneficiarilor săi. Atât metodele, cât şi mijloacele didactice folosite în cadrul activităţilor, au 
stimulat potenţialul creativ al elevilor. În cadrul orelor am apreciat pozitiv răspunsurile originale, 
spontaneitatea, exprimare liberă a propriilor opinii. Pe parcursul activităţii am încurajat, am lăudat 
permanent participarea elevilor, mai ales soluţiile noi, neobişnuite. 

Un asemenea demers favorizează învăţarea integrată, înlătură graniţele rigide dintre discipline şi 
domenii, permite dezvoltarea gândirii integrativ-sistemice şi dă elevilor posibilitatea să descopere 
complementaritatea cunoştinţelor.  

Școala trebuie să evolueze în acelaşi timp cu societatea, în caz contrar, fară o adaptare la nou nu 
facem decât să ne excludem singuri din ceea ce ar trebui să fim parte integrantă. 

A învăţa corect o generaţie de copii, înseamnă a pune o cărămidă solidă la fundamentul societăţii de 
mâine. De aceea, este foarte important ca atât cadrele didactice, cât şi elevii să se dedice cu tot sufletul în 
procesul educaţiei, ca astfel să clădească un viitor cât mai luminos pentru ei şi pentru urmaşii lor, bazat pe 
respectul acordat celor care i-au ajutat să facă toţi aceşti paşi. 

 



 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL: METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
27. OCT. 2019  

JÁSZAY LAURA-ANDREA, PROFESOR ÎNV.PRIMAR 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TOMPA LÁSZLÓ” ODORHEIU SECUIESC, 

 JUD. HARGHITA 
 
 PĂRINTELE CA PARTE DIN PROGRAMUL EDUCAŢIONAL AL COPILULUI 
 
 La fiecare început de an şcolar noi, învăţătorii, avem obligaţia să evaluăm nivelul de cunoştinţe ale 

elevilor. La materiile de bază: limba română, matematică şi în cazul şcolii noastre limba maternă maghiară, 
elevii primesc fişe cu diferite probleme. Rezultatele obţinute sunt apoi analizate, prelucrate. Învăţătorul 
observă nivelul de cunoştinţe actual, pe baza căruia îşi poate planifica munca. Vede concret: de unde trebuie 
să pornească, unde sunt minusuri, cu cine trebuie să facă remediere etc. 

 De-a lungul anilor am alcătuit şi eu asemenea fişe. Mi-au fost de folos. M-am străduit ca în cazul 
fiecărui copil să pot da şi părinţilor un fel de “ghid” pentru munca de acasă. În ultimul timp însă mi-am dat 
seama că trebuie să mă ocup de acest aspect din ce în ce mai mult. Deci la începutul anului şcolar trebuie 
evaluaţi şi părinţii despre atitudinile lor faţă de şcoală, despre aşteptările lor faţă de învăţător, despre 
rolul lor în viaţa şcolară a copilului în vederea obţinerii rezultatelor mult aşteptate. În urmă cu 34 de ani 
nu m-am gândit că acest aspect va intra printre sarcinile mele ca învăţător. Pe parcursul anilor însă am 
constatat că calitatea umană a copiilor aduşi la şcoală a scăzut dramatic. Nu mai există bun-simţ, respect, 
decenţă, bună-cuviinţă. Pentru că acasă părinţii nu au timp să se mai ocupe de copii sau pentru că îi lasă 
mult mai liberi decât este necesar dezvoltării acestora, s-a ajuns în situaţia în care educaţia şcolară poate fi 
făcută cu foarte mare greutate. 

 La prima şedinţă cu părinţii formulez “regulile jocului”. Port o discuţie foarte deschisă cu ei căci fără 
ajutorul lor copilul se dezorientează, de multe ori nu mai ştie cine îi vrea binele: părintele care nu arată 
respect faţă de şcoală şi îl apără de sarcinile care trebuiesc rezolvate, sau învăţătorul care îl obligă să înveţe, 
să-şi rezolve sarcinile. 

 Constat că din păcate, părinţii nu înţeleg că şcoala are datoria morală şi profesională de a le oferi 
copiilor cultură. Educaţia însă se face încă din primii ani de viaţă ai copilului. Atunci învaţă acesta să spună 
mulţumesc, atunci învaţă regulile de bună purtare, respectul faţă de o persoană, un animal sau un obiect. 
Din păcate, copiii din ziua de azi nu mai învaţă aceste lucruri. 

 Părinţii nu mai cred în adevăratele valori ale educaţiei şcolare, care constau în dezvoltarea memoriei, 
a imaginaţiei prin predarea unor materii ce ar trebui să constituie baza de informaţii de care are nevoie 
copilul pentru a se putea dezvolta ulterior. Am auzit în presă, de nenumărate ori, că nu mai avem nevoie de 
memorare. Mă mir, pentru că este o idee falsă. La vârste mici se formează memoria, care este ca un muşchi 
ce trebuie în permanenţă dezvoltat. Cum poate ajunge cineva mai târziu chirurg, avocat, magistrat, profesor, 
inginer, dacă nu are această capacitate bine dezvoltată? Dacă nu este ajutat de mic să înveţe? Un profesionist 
adevărat trebuie să îşi cunoască foarte bine meseria. Iar noi, la clasele primare, începem să dezvoltăm 
această funcţie atât de importantă. 

 Apoi vorbim din nou despre bun-simţ. Sunt părinţi care îşi aduc copiii la şcoală, fără ca aceştia să fie 
obişnuiţi să stea într-un loc, să asculte, să respecte un cadru didactic sau pe colegii lui. În mare parte, aceştia 
se foiesc în permanenţă în bănci, vorbesc neîntrebaţi, nu au răbdare, nu sunt atenţi, nu sunt interesaţi de 
nimic. Şi în aceste condiţii, totuşi, părinţii îşi doresc ca eu să le educ copilul. Dar ce om poate avea acea 
răbdare infinită de a vorbi cu 25 de copii rugându-i în permanenţă să stea în bănci, să asculte, să aibă 
răbdare? O fac cu drag, însă sunt copii mult prea sălbatici pentru a mai putea fi educaţi cu adevărat. 

 Mai vorbim şi despre note. Toţi părinţii îşi doresc să creadă că copilul lor este un geniu la toate 
materiile şi nu acceptă note slabe. Dacă copilul nu învaţă, pentru că nu este ajutat să înveţe şi acasă, eu 
trebuie să le pun note maxime. Dacă le atrag atenţia părinţilor că şi ei fac parte din programul educaţional 
al copilului, mulţi se supără pe mine. Au senzaţia că eu trebuie să predau materia de aşa natură încât ei să 
înveţe totul în clasă. Ceea ce este imposibil! 



 

 

 Procesul de învăţare presupune repetiţie. Copilul trebuie să repete şi acasă ceea ce am predat în clasă, 
pentru a putea memora informaţia. Din nou, sunt părinţi care spun că este prea multă materie, că nu este 
adecvată timpurilor pe care le trăim, că ar trebui să ne schimbăm modelele de pedagogie, că totul este 
învechit. Uită cu toţii faptul că au fost vremuri în care, cu acest model de învăţământ, cream adevăraţi 
profesionişti în domenii diverse. 

 Un copil care este ajutat de mic să înveţe şi să memoreze va putea ulterior să îşi aleagă ce meserie 
doreşte şi o va putea învăţa lejer. Dacă îi lăsăm prea liberi, prea independenţi, greşim grav.  

 Printre greşelile pe care le fac părinţii enumăr şi pe acelea când nu stau îndeajuns de mult cu copiii. 
Îi fac pe copii să nu aibă răbdare, să nu poată sta locului, să îşi dorească în permanenţă ceva nou. Şi atunci 
când dau de un joc în care nu pot merge mai departe, îşi iau altul. Astfel se creează o lume virtuală, cu alte 
repere decât lumea normală. Iar în acest timp, nu sunt învăţaţi cu un program de masă, un program de somn, 
un program de joacă şi de activităţi. Nu sunt învăţaţi să respecte autoritatea unui adult sau drepturile 
celorlalţi copii. Păcat că nu îşi dau seama că fac aceste greşeli şi cât îl vor costa pe săracul copil mai târziu, 
când se va lovi de lumea reală. 

 Fiind un învăţător, care îmi respect meseria şi copiii, trebuie să le spun părinţilor că dacă îşi doresc 
un copil care să aibă succes în viaţă, să-i înveţe respectul, bunul-simţ, răbdarea. Dacă s-ar introduce un cod 
al bunelor maniere, sunt sigură că i-ar ajuta pe copii foarte mult, dar în egală măsură şi pe adulţii care nu 
mai ştiu să fie cu adevărat părinţi.  

 
Bibliografie: 
Psiholog Constantin Cornea: Mangalia News, 08.10.2019. (sursa: csid.ro) 
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A evalua constă în măsurarea şi aprecierea cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor a unui produs 

al elevilor/copiilor. Cu alte cuvinte, evaluarea reprezintă actul prin care se verifică cunoştinţele acumulate 
de către elev cu scopul luării unor decizii ulterioare.  

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

Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui program de instruire şi vizează, în principal 
identificarea condiţiilor în care elevii pot să se pregătească şi să se integreze în activitatea de învăţare şi în 
programul de instruire care urmează. În ceea ce priveşte importanţa evaluării iniţiale, putem spune faptul 
că oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai clară a situaţiei existente 
şi de asemenea, oferă posibilitatea de a proiecta demersul pedagogic. Cu alte cuvinte, oferă o imagine clară 
asupra lacunelor ce trebuiesc completate şi remediate. Evaluarea iniţială este deosebit de importantă şi 
pentru copii, deoarece pe baza rezultatelor obţinute aceştia vor şti cum au lucrat şi e mai au de făcut pentru 
a-şi îmbunătăţi rezultatele. Dacă este făcută eficient, este foarte importantă şi pentru profesor, pentru că îi 
arată măsura în care au fost atinse obiectivele şi îl ajută să facă o diagnoză asupra cunoştinţelor pe care le 
au elevii.  

Pentru realizarea evaluării iniţiale, se pot folosi metode tradiţionale, cât şi metode moderne. Spre 
exemplu, se poate folosi evaluarea orală, pentru a cunoaşte capacitatea de exprimare a elevilor cât şi cea 
scrisă care poate fi realizată prin lucrări de control. Ca şi metode moderne, se poate folosi observarea 
sistematică a comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară.  

În concluzie, evaluarea iniţială este foarte importantă deoarece oferă imaginea clară de care are nevoie 
profesorul pentru a-şi proiecta activitatea didactică şi îi oferă şi elevului imaginea clară asupra lacunelor, 
care urmează să fie remediate. 
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 În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzută 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 (evaluarea progresului). 

 Când vorbim de evaluare în învăţământul primar putem spune că aceasta nu există cu adevărat în 
lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre actorii 
acestui proces să răspundă 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 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. 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: evaluarea inițială ( predictivă), evaluarea continuă (formativă), evaluarea cumulativă ( 
sumativă). 

 Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificării existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 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. 

 Aceasta 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!  

 Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 
performanţelor elevilor, după cum urmează: 

1. Metoda de evaluare orală  
2. Metoda de evaluare scrisă 
3. Metoda de evaluare practică  
 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, însă pentru realizarea evaluării inițiale putem aplică metoda de evaluare scrisă. Aceasta 
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 același 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.  

 Astfel procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, 
atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt.  

Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu metodele alternative de evaluare duce la creșterea 
eficienței învățării, la formarea unor deprinderi de muncă care facilitează atitudinea activă a elevului.  

 
Bibliografie: 
– Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
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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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 Pentru ca individul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare, educația trebuie 

organizată în jurul a patru tipuri fundametale de învățare, care pe parcursul vieții constituie pilonii 
cunoașterii: a învăța să știi, ceea ce înseamnă dobândirea cunoașterii; 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 pimele trei. (J. Delors,2000,p.69) 

 Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care are rolul de a regla permanent și a 
forma în spiritul unei decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și cu privire la resursele umane 
implicate. Importanța acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ,,este mai ușor să previi 
decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului e evaluare prevenirea prin controlul sau monotorizarea 
permanentă a nivelului de reușită a elevului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și promte din 
partea educatoarei. 

 Evaluarea initială-se realizează la începutul anului școlar, în momentul inițierii unui program de 
instruire și are rol de a stabili nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi, de a cunoaște capacitățile de 
învățare ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției, stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obținerea 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premise 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 măsuri recuperatorii pentru unii copii din grupă; 
 Evaluarea continua- este una din formele cele mai des utilizate în grădiniță și se manifestă în toate 

activitățile derulate, de la observarea continua a comportamentului copiilor, a reacțiilor 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 obțin. 

Evaluarea sumativă- se realizează de regulă la sfârșitul unui semestru, al unui an școlar, urmărește 
să realizeze un sondaj despre cunoștințele și achizișiile copiilor în urma participării la un anumit program 
educational. Rezultatele obținute se raportează la obiectivele programei preșcolare, gradul de realizare a 
acestora, cu mijloacele și strategiile didactice propuse de fiecare educatoare. În evaluarea sumativă se 
constată rezultatele, dar importantă este interpretarea acestora prin prisma metodelor și strategiilor de lucru, 
ca imediat să urmeze decizia în adoptarea unor programe educaționale, care să conducă la creșterea 
performanței copiilor. 

 Metodele și tehicile de evaluare sunt următoarele: 
- metoda observației care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea 

copilului; 
- metoda consemnării grafice a preferinșelor care permite interpretarea datelor obținute despre fiecare 

copil, prin evidențierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes și cele față de care a 
manifestat interes scăzut; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultate relevante , obținute prin celelalte metode și tehnici de 
evaluare: probe scrise, orale, practice sau prin activități extracurriculare. Portofoliul poate fi utilizat ca o 
metodă de evaluare flexibilă, complexă și integratoare, care asigură promovarea interdisciplinarității și 
trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare cât și ca mijloc de valorizare a muncii individuale. 
Această metodă constă în selectarea și păstratrea 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 unitatea mai mare de timp.. 

 Tot acest proces evaluativ poate fi eficient numai după o anliză obiectivă și responsabilă a 
deficiențelor demersului didactic încheiat și după stabilirea unor măsuri de ameliorare a activității 
instructiv-educative pentru maximizarea rezultatelor viitoare ale preșcolarilor.  
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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”. 

Aşa după cum arată Daniel L. Stufflebeam (1980), în literatura de specialitate sunt acceptate trei 
perspective principale de definire a evaluării, în funcţie de trei echivalenţe posibile (Cucoş, C. 1996) :  

1. evaluare = măsurare 
2. evaluare = congruenţă 
3. evaluare = judecare 
Analizând modalităţile de definire a evaluării anterior enunţate constatăm însă faptul că fiecare dintre 

acestea se bazează în fapt pe exploatarea unilaterală a câte unei funcţii specifice evaluării didactice.  
Astfel prima echivalenţă, evaluare = măsurare, este centrată asupra măsurării. Noţiunea de măsurare 

este esenţială pentru orice demers investigativ de factură ştiinţifică.  
Cel de al doilea tip de echivalenţă conceptuală este evaluare = congruenţă. Definim congruenţa ca 

fiind nivelul estimat de concordanţă între evenimente simultane sau succesive, pe baza unor regularităţi 
naturale sau convenţionale (Richelle, M. 1991). Acest mod de definire a evaluării didactice, cu toate că 
elimină mult din “instrumentalismul” primei echivalenţe, implică o perspectivă oarecum strict constatativă 
şi finalistă, în sensul că evaluarea devine o simplă componentă terminală a procesului de învăţământ. 

Al treilea tip de echivalenţă terminologică vehiculată în literatura de specialitate este evaluare = 
judecare. Judecarea implică emiterea de către un observator a unor propoziţii de factură valorizatoare 
cu privire la performanţele şi conduitele unui subiect sau grup de subiecţi.  

 În acest context trebuie să precizăm însă faptul că în absenţa unor măsurători obiective, propoziţiile 
valorizatoare ale observatorului rămân la stadiul de simple păreri sau impresii. Astfel, deşi acest mod de 
concepere a evaluării didactice beneficiază în raport cu primele două tipuri de echivalare de o extindere a 
orizontului acţional, el devine vulnerabil din punctul de vedere al validităţii, relevanţei şi fidelităţii.  

1. Atinge plăcile 
Obiectiv: măsurarea vitezei de execuție și coordonarea membrelor superioare 
Descriere: Proba constă în atingerea rapidă, (cu mâna îndemânatică alternativă) a două “Zone” 

marcate, pe o placă, masă(ladă de gimnastică adaptată în funcție de înălțimea copiilor); subiecții așezați în 
fața “mesei” cu o mână așezată pe un dreptunghi în centrul plăcii, execută mișcare între cele două discuri 
trecând pe deasupra mâinii situate la mijloc; se efectuează 25 de cicluri atingând obligatoriu discurile;  

În fişa de înregistrare se va consemna rezultatul în secunde și zecimi.  
 2. Flexia trunchiului înainte din aşezat  
Obiectiv: măsurarea mobilităţii coloanei vertebrale 
Descriere: Din poziţie aşezat, cu tălpile sprijinite de banca de gimnastică, elevul va executa aplecarea 

trunchiului înainte, cu braţele înainte, astfel încât degetele să depăşească punctul de sprijin al picioarelor. 
Metodologie: se consideră încercare corectă, cea care se finalizează cu menţinerea picioarelor întinse 

şi ducerea braţelor spre înainte la acelaşi nivel. Se va măsura distanţa dintre vârfurile degetelor de la mâini 
şi punctul de sprijin al picioarelor pe bancă. În fişa de înregistrare se va consemna distanţa în centimetri 
(cm), folosind semnul “+”, dacă vârfurile degetelor depăşesc punctul de sprijin al picioarelor şi semnul “-“ 
dacă vârfurile degetelor nu depăşesc acest punct. Resurse: Proba se execută pe salteaua de gimnastică, 
aşezată paralel cu banca de gimnastică. Pentru măsurare se va utiliza o riglă sau o ruletă. 

3. Săritura în lungime de pe loc 
Obiectiv: măsurarea forţei în regim de viteză a musculaturii trenului inferior Descriere: Din stând cu 

vârfurile picioarelor înapoia liniei trasate pe sol, folosind balansarea braţelor, elevul va executa săritura în 
lungime de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare; aterizare pe ambele picioare. 



 

 

Metodologie: Se consideră repetare corectă, cea care se finalizează cu atingerea solului doar cu 
picioarele. Atingerea solului cu orice altă parte a corpului, duce la anularea încercării respective. Se acordă 
două încercări. Pentru o măsurare cât mai corectă, se va marca pe sol ultima urmă lăsată de elev şi se va 
utiliza ruleta. În fişa de înregistrare se va consemna, în centimetri, încercarea cea mai bună.  

Resurse: Proba se execută pe teren plat.  
4. Aruncarea mingii de oină de pe loc 
Obiectiv: măsurarea forţei explozive a musculaturii membrelor superioare. 
Descriere: Din stând depărtat cu piciorul opus braţului de aruncare înainte, aruncarea mingii de oină 

cu un braţ  
Metodologie: elevul în spatele unei linii trasate, din stând depărtat cu piciorul opus înainte, execută 

aruncarea mingii de oină cât mai departe. Se acordă 2 încercări. În fişa de înregistrare se va consemna cel 
mai bun rezultat în metri și centimetri.  

Resurse: linie de începere a aruncării trasată de profesor, minge de oină, ruletă.  
5. Deplasarea cu pași adăugați în cele 4 colţuri ale terenului propriu (4 x 4,45 m.) 
Obiectiv: măsurarea vitezei în regim de coordonare. 
Descriere:La această probă, elevul pleacă de la mijlocul terenului propriu, în cele 4 colţuri ale 

terenului cu pași adăugați, revenind de fiecare dată la centrul terenului. La fiecare colţ, unde trebuie să 
ajungă elevul, este un fluturaș, pe care trebuie să-l atingă cu mâna. Se opreşte cronometrul în momentul în 
care elevul s-a întors la mijlocul terenului. În fişa de înregistrare se va consemna rezultatul în secunde și 
zecimi.  
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 Evaluarea este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ, alături de predare 

și învățare, aceasta fiind definită drept: „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) În cadrul 
orelor de Limba și literatura română, evaluarea se realizează atât prin metode tradiționale, cât și 
alternative. În funcție de momentul în care se efectuează evaluarea, aceasta poate fi inițială, formativă sau 
sumativă. Fiecare dintre aceste trei forme ale evaluării având un rol important în actul didactic, spre 
exemplu cea inițială îl ajută pe cadrul didactic să stabilească nivelul de cunoștințe acumulat de elevi într-
un interval de timp. Noul curriculum național pentru Limba și literatura română vizează formarea celor opt 
competențe-cheie propuse de Comisia Europeană în anul 2006, și anume: comunicare în limba maternă, 
comunicare într-o limbă străină, competențe matematice, competențe civice și sociale, a învăța să înveți, 
spirit de inițiativă și antreprenoriat, competența digitală, sensibilizare și exprimare culturală, competențe 
care se reflectă și în procesul de evaluare. Astfel în cele ce urmează voi prezenta un model de test inițial 
aplicat la clasa a VII-a prin intermediul căruia s-a verificat însușirea a cât mai multe competențe-cheie. 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 

de puncte.  
• Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
 
SUBIECTUL I (48 PUNCTE) 
Citește cu atenție textul dat: 
Crivăţul din miază-noapte vâjâie prin vijelie, 
Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie. 
Valuri albe trec în zare, se aşază-n lung troian, 
Ca nisipurile dese din pustiul african. 
Viscolul frământă lumea!... Lupii suri ies după pradă, 
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă. 
Turmele tremură; corbii zbor vârtej, răpiţi de vânt, 
Şi răchiţile se-ndoaie lovindu-se de pământ. (Viscolul de Vasile Alecsandri) 
Pornind de la textul dat, rezolvă următoarele sarcini de lucru formulate: 
A.1.Scrie câte o propoziție care să conțină un antonim al cuvântului fericit, respectiv al cuvântului 

lung.            4 puncte 
2.Motivează scrierea cuvântului corbii cu doi i . 4 puncte  
3. Precizati prin ce mijloc de îmbogățire a vocabularului s-au format cuvintele miază-noapte și căsuță. 

           4 puncte 
4. Câte litere și câte sunete au cuvintele: răchițile, fericit. 4 puncte  
5. Menționează rolul cratimei în structura se aşază-n lung troian. 6 puncte  
6. Extrage două cuvinte care conțin diftong și unul în care se găsesc vocale în hiat. 6 puncte  
7. Precizati funcția sintactică și valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text. 6 puncte  
B.  
1. Transcrie din text două figuri de stil diferite. 6 puncte  
2. Precizează modul de expunere prezent în text. 4 puncte  
3. Explică în 30-50 cuvinte semnificația versului Noaptea cade, lupii urlă... Vai de cal şi călător!  

          4 puncte 
 



 

 

SUBIECTUL II (30 PUNCTE) 
Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune în care sa prezinți o întâmplare reală sau 

imaginară petrecută în timpul lansării unui volum semnat de scriitoarea Eleonora Stamate. În compunerea 
ta, trebuie: 

Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 10 puncte 
Să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 10 puncte 
Să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 4 puncte 
Să dai un titlu compunerii tale; 2 puncte 
Să respecti limita de spatiu cerută; 4 puncte  
 
NOTĂ!  
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări( unitatea compoziției-1p; coerența textului-

2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-2p; ortografia-3p; punctuația-2p; 
așezarea corectă în pagină, lizibilitatea-2p) 

 
În consecință, în urma aplicării acestui test se poate observa însușirea competenței de comunicare în 

limba maternă, dar și competențe matematice prin faptul că trebuie să redacteze o compunere ce impune 
un anumit număr de cuvinte. 
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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. 

În lucrarea Teoria şi practica evaluării educaţionale, autorii Dan Potolea şi Marin Manolescu 
consideră că în domeniul evaluării şcolare se poate evidenţia existenţa unui proces de îmbogăţire a acesteia 
şi tranziţia de la manifestarea ei ca instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de 
către elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe autoreglarea cunoaşterii. Astfel, evaluarea 
trebuie să evolueze de la a fi statică, bazată pe control, examinare, verificare şi sancționare, către o forma 
dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, favorizând autoreflecţia şi autoreglarea. 

Această evoluție este determinată de schimbarea rolurilor în procesul învăţării. Dacă până de curând, 
elevul era un participant pasiv la procesul de educație, acceptând toate influenţele conceptualizate şi 
reglementate de către structuri superioare (de regulă autorităţi educaționale), evaluarea rezumându-se la 
măsurarea gradului de conformizare a acestuia la exigenţele sistemului educațional, mai nou elevul este 
coresponsabilizat în privinţa propriului traseu educaţional, fiind implicat în procesul deciziei privitoare la 
ceea ce se doreşte a fi cunoscut. Activizarea unor mecanisme metacognitive, vizând “cunoaşterea în scopul 
autocunoaşterii” se realizează prin dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriei învăţări. 

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. 

In tabelul următor sunt prezentate sintetic câteva elemente de distincţie între viziunea tradiţională 
asupra evaluării şi cea modernă. 
Evaluarea tradiţională Evaluarea modernă 
A evalua era echivalent cu a examina, a verifica, a 
controla 

Implică măsuri ameliorative 

Verificarea şi aprecierea rezultatelor reprezintă un 
moment distinct de învăţare/evaluare 

Este un proces continuu, integrat procesului de învăţare 

Are caracter periodic, manifestându-se 
sumativ 

Este în special formativă 

Este centrată pe cunoştinţe Solicită diversificarea tehnicilor de evaluare 



 

 

Culpabilizează doar elevul, nu şi criteriile evaluării Furnizează feed-back real elevului, dar şi profesorului, 
asupra eficienţei activităţii 
didactice 

Scopul evaluării este notarea Îşi asumă un rol activ, de transformare a 
proceselor de predare şi învăţare, de intervenţie 
formativă 

Nota sancţionează învăţarea Centrează evaluarea pe rezultate pozitive, 
fără a le sancţiona constant pe cele negative 

Presupune clasificarea elevilor Nu își propune clasificarea elevilor 
Nu este unitară, presupunând comparaţia cu diverse 
scări de valori (poziţia elevului în colectiv, raportul 
cunoştinţe predate/cunoștințe învăţate), 
necomunicate în mod transparent 

Nu se realizează independent de criterii, standarde, 
descriptori de performanţă 
cunoscuţi de toţi actorii procesului didactic 

Elevul este subordonat profesorului Elevul este partener cu drepturi egale, 
coparticipant la un “contract pedagogic” 

Caracteristici cheie (evaluare tradiţională/evaluare modernă) 
Creşterea importanţei evaluării cu rol formativ a modificat fundamental şi modul în care sunt înțelese 

funcţiile actului evaluativ. Cele trei funcţii ale evaluării: descriptivă, diagnostică şi prognostică, devin 
premise pentru optimizarea modului de raportare a elevului la propriile activităţi de învăţare. Mai jos sunt 
realizate corespondenţe între cele trei funcţii şi exprimarea lor în termeni nespecializaţi: 

Funcţia descriptivă: - “Te afli în situaţia aceasta: …” Funcţia diagnostică: - “Din cauza că iţi 
lipsesc ...…” 

Funcţia prognostică: - “Ai putea obţine succes dacă...…” 
În baza unei clasificări multicriteriale (aspecte cantitative sau calitative, care necesită fie o evaluare 

parțială, fie globală; referenţialitatea temporală a instruirii, care solicita evaluarea de început, continuă, de 
final; referenţialitatea axiologică, care impune evaluarea criterială, comparativă, normativă sau 
clasificatorie), rezultă cele trei strategii evaluative, considerate de Ion T. Radu ca fiind obligatorii pentru 
orice cadru didactic: evaluarea iniţială, formativă, sumativă. Anna Bonboir susţine că formele sau strategiile 
evaluării: iniţială, formativă şi sumativă, sunt în relaţie de complementaritate, determinată de funcţiile 
îndeplinite în demersul evaluativ. 

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. Din punctul de 
vedere al lui Michael Scriven, părintele conceptului de evaluare formativă, aceasta reprezintă o stare de 
spirit, mai degrabă decât o tehnică, trebuind adoptată de profesori şi elevi. Evaluarea formativă se realizează 
în mod dinamic, devenind parte din eforturile de formare a elevului, componentă a procesului de învăţare. 
Evaluarea sumativă operează cu elemente de permanenţă, rezultate din aplicarea cunoştinţelor de bază, ale 
demonstrării competenţelor asimilate de elevi într-o perioadă mai extinsă de instruire. Caracterul 
ameliorativ al evaluării sumative este redus, schimbările în strategiile de predare/învăţare vizând în special 
seriile de elevi ulterioare. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
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Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.  

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare.  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit." 

Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul 
ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi 
demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus" 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (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 
 2. Probele scrise: 
 3. Probele practice 
 B. Metode şi instrumente complementare 
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) 

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. 

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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EVALUAREA INIŢIALĂ ȘI IMPORTANȚA EI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
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 ,, Când toată lumea gândeşte la fel, nimeni nu gândeşte prea mult”  (Ralph Lippmann) 
 
 Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Importanţa demersului evaluativ 

devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale întreprinse în 
momentul de faţă. 

 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 indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare apotenţialului de învăţare,dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate ori 
a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare).Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor,fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere.Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-ideterminăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelorşi confruntare cu situaţii noi de învăţare,care trezesc motivaţia cunoaşteriişi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate.Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu 
vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a 
subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de 
învăţare(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind 
redactarea unei lucrări scrise,etc.),concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.  

Evaluarea inițiala 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. 



 

 

 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. 

 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”. 

 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., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

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

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

 
 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  
 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 
Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

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

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

 
  



 

 

 
 
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

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

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

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

 
PROF.INV.PRIMAR JURCA RAMONA 

SCOALA GIMNAZIALA BARSA, JUD.ARAD 
 
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) se pot identifica mai multe forme de evaluare:pe baza căror criterii se evaluează. 
Se pot identifica mai multe forme de evaluare: 
•  evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 

cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 

• evaluarea 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.  

Metode şi instrumente de evaluare în ciclul primar 
Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 

evaluare  
a) Metode şi instrumente tradiţionale(conversaţia de verificare prin întrebări şi răspunsuri ,cu suport 

vizual; redarea (repovestirea); descrierea şi reconstituirea; descrierea / explicarea / instructajul; completarea 
unor dialoguri incomplete, extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); activitatea de muncă independentă în 
clasă; lucrarea de control (anunţată);tema pentru acasă; testul, 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.) 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI REMEDIEREA 
 

PROF. JURJAC ADRIANA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. BALASI JOZSEF”, CURTUIȘENI,  

JUDEȚUL BIHOR 
 
Unealtă indispensabilă profesorului pentru a stabili o reprezentarea a potențialului de învățare, dar și 

a eventualelor lacune ce trebuie remediate, evaluarea inițială nu își propune ierarhizarea elevilor, aceasta 
nefiind un scop în sine și nelimitandu-se la un singur instrument. Trebuie să cultive și să susțină interesul 
elevilor pentru studiu, să amelioreze și să corecteze, în nici un caz să sancționeze. 

Efectuată la începutul unui program de instruire, măsoară nivelul achizițiilor anterioare de cunoștințe, 
competențe și abilități în scopul desfășurării etapelor următoare. Rezultatele acesteia presupun crearea unui 
model mai eficient de proiectare a procesului integrat de predare-învățare-evaluare, unul centrat pe elev. 
Planificarea demersului pedagogic și a programelor de recuperare vor fi în concordanță cu nevoile imediate 
ale beneficiarilor.  

În cazul claselor la care aplicăm testele există nevoia unui plan comprehensiv de remediere,având în 
vedere câteva obiective: 

Cognitive  
– de comprehensiune  
- menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;  
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre 

concepte;  
- de aplicare 
- stabilirea legăturilor între un domeniu pe care elevii îl cunosc bine şi altul nou;  
- de analiză  
- distingerea relaţiilor, argumentelor, concluziilor;  
- deducerea ipotezelor;  
- evitarea unor situaţii competitive;  
- de evaluare  
- controlarea şi dirijarea sistemul motivaţional specific activităţilor de învăţare;  
- utilizarea celor mai potrivite metode de instruire;  
- evaluarea eficienţei strategiilor utilizate;  
- verificarea progresului şi corectitudinii rezultatelor;  
Afective  
-reacţie-răspuns  
- manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor;  
-receptivitate  
- acumularea cunoştinţelor minime sau maxime;  
-de caracterizare  
- completarea cunoştinţele minime ale elevilor;  
Psiho-motorii  
-reacţie dirijată 
-observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării activităţilor propuse;  
-automatism  
- executarea corectă a tehnicile de citire, scriere, analiză gramaticală;  
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA GRUPA MICĂ 
 

PROF.ÎNV. PREȘC. LUCREȚIA JURJE 
 
 Evaluarea inițială, mai ales la grupa mica, dă mari dureri de cap pedagogilor și acomodării copiilor 

în grădinițe. Am stat de-a lungul timpului și am tot gândit acest subiect, tulburată de plânsul copiilor și de 
multa hârtie consumată, cu scopul de a impresiona persoane ce nu vor cere vreodată așa ceva dacă au trecut 
vreodată prin acest proces. Cu schimbarea Curricumulumului preșcolar apar noutăți ce ar putea ajuta 
această situație și sper să fie în folosul copiilor acest proces. Am să fac referire strict la doua aspecte: rolul 
familiei în acomodarea copilului în grădiniță și raportarea ei la evaluarea inițială vizavi de rolul pedagogului 
în această evaluare ce ar trebui să fie în favoarea copilului.  

În primul rând copilul venit din familie, unde e protejat, alintat, iubit în felul lui, vine dintr-o dată 
într-o lume nouă, sală nouă, persoane noi și diferite din orice punct de vedere, ceea ce duce aproape instant 
la o respingere a mediului prezentat. Aici familia trebuie si e bine să aibă un rol important, deoarece ei pot 
prezenta cu mult timp înainte conceptul de grădiniță , rolul ei, entuziasmul fiind pe măsură în prezentarea 
ideilor. Pentru aceasta copilul poate fi dus din timp în locuri de joacă în care să întâlnească persoane străine, 
dar sub supravegherea părintelui ce-i conferă siguranță. La fel poate fi provocat la schimbări ale rutinei 
zilnice în mod intenționat și provocat la o independență maximă, ceea ce unora le place maxim. Copilul 
poate fi provocat în familie să desfășoare diferite activități ca de exemplu: colorare cu creta, colorare cu 
creioane colorate, lectura unei povestiri, audiție de diferite melodii, pictura cu degetele, activități 
gospodărești mărunte și bineînțeles activități sportive în aer liber, parcuri de joacă. Într-un context ca acesta 
acomodarea copilului e mult mai simplă în cadrul grădiniței deoarece părintele poate comunica activitățile 
preferate de copil și poate forma o punte de legătură între copil și mediul educațional. De asemenea copilul 
dacă e obișnuit să fie implicat în diverse activități are noțiunea rezultatului muncii depuse și atenția lui e 
deviată de la noutatea locului sau persoanele din cadrul grădiniței. Astfel părintele poate face o descriere 
succintă a copilului și activitîților preferate, ajutându-și copilul la acomodare și evaluare inițială implicit. 

În al doilea rând educatoarea ce preia copilul ar trebui, în primul rând să fie axată pe comunicarea cu 
părintele și să îndrume spre o cunoaștere a acestor etape prezentate mai sus, astfel încât atenția ei la 
preluarea și conducerea copiilor în grădiniță să fie centrată pe copil, nu pe evaluarea în sine, mai degrabă 
pe cunoaștere. Activitățile să fie alese cât mai variate, dacă se poate pe centre de interes, astfel încât copiii 
să aibă posibilitatea alegerii ideilor preferate, cu riscurile de rigoare. Nu e necesar în acest proces să fie 
totul super programat și disciplinat, deoarece copilul trebuie să simtă libertatea și acceptarea lui cu abilități 
și preferințe. Practic e o observare, cu zâmbet, a copiilor în candoarea lor. E preferabil ca în această perioadă 
copilașii să nici nu observe evaluarea, părintele nici atât, astfel ca la prezentarea evaluării el să nu o perceapă 
ca o clasificare a copilului lui ci ca o observare a unui început promițător, în care copilul e ajutat să aibă 
progres, mai ales în contextul descoperirii unor mici detalii în timpul activităților desfășurate. 

 In concluzie, evaluarea inițială la grădiniță e o perioadă benefică părților implicate, părinte, copil și 
educatoare, ele ducând la experiență constructivă dacă fiecare parte asigură partea ce se oferă. Prin urmare 
evaluarea inițială nu trebuie să fie rigidă din nici un punct de vedere, timp alocat, disciplină a activităților, 
disciplină a orarului propus, ci o perioadă în care fiecare descoperă o lume nouă și minunată din perspectiva 
educației.  



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR JURJI MARIA – DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞ, JUD. MARAMUREŞ 
 
„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 este aprecierea sau judecarea meritelor, valorii sau deficienţelor a ceva care 
poate fi un elev, un cadru didactic sau un sistem de învăţământ. (Carter V. Good, Dictionary of Education 
1959) 

 
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. 
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 şi evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul 
unei perioade mai lungi de instruire. 

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 si 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, probele practice. 
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 cunoştinte, dar 
şi că dispun de priceperi, deprinderi, abilităţi de a opera cu respectivele cunoştinţe. Au un potenţial formativ 
ridicat şi permit o mai bună individualizare a actului educaţional. 

În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: observarea sistematică a activităţii 
şi comportamentului elevilor, investigatia, proiectul, portofoliul, eseul, autoevaluarea. Eficienţa evaluativă 
a metodele alternative de evaluare au cel puţin două caracteristici principale:  a) realizează evaluarea 
rezultatelor în strânsă legătură şi concomitent cu activitate de învăţare; 

b) urmăresc rezultatele şcolare obţinute într-o perioadă mai îndelungată de timp, care vizează 
formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de învăţare Luând în considerare trăsăturile caracteristice ale acestor tipuri de 
evaluare rezultă că fiecare are o contribuţie specifică în cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor şi, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, asigură premisele necesare pentru reglarea continuă a procesului 
instructiv-educativ, fapt ce le recomandă deopotrivă pentru practica educaţională. 

Pentru ca metodele de evaluare, fie ca sunt tradiţionale sau complementare, să ofere informaţii 
pertinente cu privire la performanţele şcolare, este necesară folosirea unor instrumente adecvate de 
evaluare, elaborarea unor probe care să servească cel mai bine obiectivelor urmărite (proba = orice 
instrument de evaluare, proiectat, administrat, corectat de catre profesor). Pentru a realiza o evaluare 
relevantă şi eficace, instrumentele de evaluare (extemporale, teze, teste) trebuie să îndeplinească anumite 
cerinţe, să întrunească anumite “calităţi tehnice“ (validitatea, fidelitatea, obiectivitatea si aplicabilitatea) 
indispensabile atingerii scopului pentru care au fost proiectate. 

Ideea pentru care pledăm este aceea de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare ci, de a utiliza un 
sistem de metode, amplificându-le astfel avantajele şi diminuându-le dezavantajele, toate acestea 
îndeplinindu-le, dar luând în considerare cuvintele lui J.J.Rousseau: „copilul nu este un adult în 
miniatură, iar educaţia trebuie să-l considere ca atare, copil, şi să-i respecte copilăria. Natura doreşte 
ca înainte de a fi vârstnici, copiii să fie copii.” 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

KATAY ANA CORINA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”PREPARANDIA –DIMITRIE ȚICHINDEAL”, 

ARAD 
 
Predarea, învățarea și evaluarea sunt procese didactice complexe, componente esențiale ale 

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 este realizată pentru: determinarea cunoştințelor şi capacităţilor care 
reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi formarea unor competenţe noi; detectarea potenţialului 
de instruire, potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a 
elevului; pentru stabilirea unui punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 

 Evaluarea iniţială sau de pornire este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară 
creării premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate sau noilor conținuturi la acea 
disciplină, oferind 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.  

 În ciclul primar, prima săptămână dintr-un nou an școlar este rezervată recapitulărilor, iar în a doua 
săptămână se administrează probe de evalure inițială . Elevii claselor a II-a sunt evaluați la Comunicare în 
limba română, la Matematică și explorarea mediului, iar elevii claselor a III-a și a IV-a la Limba și literatura 
română, Matematică și Științe ale naturii. 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 ști, a cunoaște, este un real progres în dezvoltarea psihică şi 
activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor 
şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor 
şi atenuării stresului. 

 Chiar dacă evaluările pot fi concepute și ca probe orale sau practice, din cauza lipsei de timp, 
învățătorii preferă administrarea probelor scrise, deoarece asigură verificarea 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. Corectarea probelor scrise 
de evaluare inițială este urmată de realizarea unui centralizator cu rezultatele elevilor, a unui raport asupra 
rezultatelor elevilor, a măsurilor ameliorative și a concluziilor. Toate aceste documente vor fi păstrate la 
dosarul cadrului didactic, iar copii ale acestora la dosarul comisiei metodice a învățătorilor din școală. 

 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 educatorii reușesc 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. 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. 

 O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
învățătorului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului, conducând la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic pentru a asigura o învățare activă și 
formativă. 
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IMPORTANȚA EVALĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, KOVACS FLORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA, JUDEȚUL ARAD 

 
Din experiența mea de douăzeci de ani la catedră am observat că 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. 

 Evaluarea continuă / formativă determină schimbări atât în conduita didactică a profesorilor cât și în 
comportamentul școlar al elevilor. Ea oferă profesorului informații care permit ameliorarea imediată a 
proiectului pedagogic de tip curricular, a strategiilor de dirijare a instruirii. Evaluarea continuă îi oferă 
elevului confirmarea că a învățat corect, că deține calea de învățare corectă. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. KOVACS SORINA- ANICA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCȘA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
 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) . 

 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.  

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. 

 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. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă” 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE IN INVATAMANTUL LICEAL 
 

PROF. KRISTOF IULIANA 
COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU” BAIA MARE 

 
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).  

Principalele functii ale evaluarii initiale A) Funcţia diagnostică; B) Funcţia prognostică/predictivă. 
A) Funcţia diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de bază; 

deprinderile, strategiile cognitive de bază şi posedă competenţele necesare angajării lor cu şanse de reuşită 
într-o noua lectie, capitol, semestru, an scolar, ciclu de invatamant, Implică evidenţierea calităţii procesului 
de învăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată şi perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată 
prin conceperea unor planuri remediale 

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. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor continuturi corespunzatoare programei scolare. 

 Exista situatii in care elevii de liceu trateaza superficial si dezinteresat aplicarea testelor initiale mai 
ales ca nota nu este trecuta in catalog de aceea profesorul are datoria de a-i constientiza asupra importantei 
acestei forme de evaluare. 

. 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, 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, 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! .  

 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1- ZĂBALA; 
 STRUCTURA: ŞCOALA PRIMARĂ „DEÁK BÉLA”- PAVA 

PROF. ÎNV. PRIMAR: EDIT KÁDÁR 
 
Evaluarea inițială ocupă un loc important în ciclul pimar și se realizează la începutul unui program 

de instruire cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Acest tip de evaluare oferă elevului și 
profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și eventualelor lacune ce trebuie completate. 
Reflectă la problemele ce necesită corectare sau îmbunătățire. Pe baza acestor informații se planifică 
demersul pedagogic următor și eventual al unor activități de recuperare.  

Procesul de evaluare inițială necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea 
unor etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse, 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. 

Metode şi instrumente de evaluare inițială în ciclul primar 
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 
*activitatea de muncă independentă în clasă; 
*testul 
 3. Probele practice 
*confecţionarea unor obiecte; 
*executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
*întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
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;  
b)Evaluarea orală cu suport vizual, care presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini, scheme, 

grafice pe care elevul este solicitat să le descrie, să le explice. 
 c) Redarea (repovestirea) unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii 

etc. prezentate oral, în scris sau înregistrate 
 d) Descrierea şi reconstituirea. 
A.2. Probele scrise  
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). 
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. 
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 
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EVALUAREA LA MATEMATICĂ A ELEVILOR CU CERINȚE 
EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 
DE PROF. CAMELIA KALLOS, 

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, 
ARAD 

 
Pentru o bună integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în cadrul procedurilor comisiei CEAC din 

școala noastră se precizează care ar trebui să fie modalitatea în care se va face evaluarea acestora. Pentru 
elevii cu ritm lent de învăţare sau elevii cu CES evaluarea ar trebui să fie realizată utilizând una din 
secvenţele: 

• Evaluarea în paşi mici – pe secvenţe scurte de învăţare, astfel încât să fie utilizat optim rolul 
remedial al evaluării; 

• Evaluarea cu „a doua şansă”, care constă în discutarea rezultatelor obţinute de elevul respectiv la 
o evaluare scrisă, punerea la dispoziţia elevului o fişă de lucru cu aceleaşi obiective şi re-aplicarea testului 
de evaluare; 

• În situaţii speciale (CES) cadrul didactic va adapta conţinutul curriculum-ului la posibilităţile 
elevului, iar cadrele didactice vor sprijini elevii în alcătuirea propriului portofoliu. 

În cadrul acestei comisii există și o colecție de teste adaptate diferitelor situații de acest gen pe care 
le-am întâlnit în ultimii ani școlari. În rândurile următoare vă prezint câteva exemple de fișe de lucru 
aplicabile în evaluarea activităților remediale la matematică la clasa a V-a la capitolul “Unghiuri”.  

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR KARÁSZI ÉVA – ZSUZSANNA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ZELK ZOLTÁN” VALEA LUI MIHAI 
JUD. BIHOR 

 
Evaluarea este o acțiune complexă integrată în procesul de învățământ într-un mod logic, firesc, ea 

secondând permanent proiectarea și realizarea activității instructiv-educaționale. 
Prin feed-back-ul pe care îl ofera, evaluarea încheie ciclul acțiunilor didactice, asigurând o 

funcționare eficientă ca într-un sistem cibernetic dotat cu mecanisme de reglare si autoreglare. 
Evaluarea include trei operații: măsurarea, aprecierea si decizia, care prin specificul lor imprimă 

evaluării multiple funcții: de diagnoză, de prognoză, de selecție, de certificare, motivațională, de consiliere. 
Pentru evaluarea performanțelor școlare profesorii pot folosi diverse forme de evaluare, precum si un 

repertoriu bogat de metode si tehnici de verificare. Indiferent de metoda aleasa, evaluarea presupune 
întotdeauna utilizarea unor itemi variați ce trebuie adaptați obiectivelor urmărite. 

Dascălul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării 
individuale, proprii fiecărui elev, utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare, 
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. 

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) 

În învăţământul primar Step by Step, de o importanţă foarte mare 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. 
În alternativa educațională susnumită elevii nu se ierarhizează pe baza evaluărilor. Pe tot parcursul 

anului școlar se completează Caietul de evaluare, descriind competențele dobândite, prevăzute de programa 
școlară în vigoare, pe care le-a dobândit elevul. 

Învățătorul combină metodele tradiționale de evaluare cu cele moderne. Aplicarea metodelor 
interactive de evaluare presupune evaluarea profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 
Mai jos doresc să prezint o metodă de evaluare des folosită de mine la clasă. 

Turul galeriei este o metodă interactivă bazată pe colaborarea între elevi, care sunt puşi în ipostaza 
de a găsi soluţii de rezolvare a unor probleme.  

Astfel, turul galeriei constă în următoarele: Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolvă o problemă (o 
sarcină de învăţare) susceptibilă de a avea mai multe soluţii (mai multe perspective de abordare). Produsele 
muncii grupului se materializează într-o schemă, diagramă, inventar de idei etc. notate pe o hârtie (un 
poster). Posterele se expun pe pereţii clasei, transformaţi într-o veritabilă galerie. La semnalul profesorului, 
grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina soluţiile propuse de colegi. Comentariile şi 
observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat. După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin 



 

 

la poziţia iniţială, înainte de plecare) fiecare echipă îşi reexaminează produsul muncii lor comparativ cu ale 
celorlalţi şi discută observaţiile şi comentariile notate de colegi pe propriul poster.  

 După terminarea unui capitol, la verificarea cunoștințelor, de multe ori cer elevilor întocmirea unei 
mici „cărți”, asemenea metodei portofoliului, după anumite cerințe, pe baza căruia pot deduce, că elevii în 
ce măsură au dobândit cunoștințele. Le dau niște repere, în ceea ce privește conținutul cărții: copertă, număr 
de pagini, capitole, enumerarea surselor de inspirație (cărți, internet, dicționare ș.a.). Acestea pot fi realizate 
individual, în perechi, sau în grupuri de max.4 elevi, unde fiecare are rolul bine stabilit între ei. Aceste 
„mini – cărți” sunt prezentate în clasă, autoevaluate și evaluate reciproc de elevi.  

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.  
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PREUNIVERSITAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. NYULAS FERENC”, EREMITU,  

JUDEȚUL MUREȘ 
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: KATONA EMESE 

NIVEL GIMNAZIAL 
 
 Evaluarea este definită ca un proces de colectare, prelucrare şi interpretare a datelor obţinute prin 

intermediul instrumentelor de evaluare, în scopul adoptării unei judecăţi de valoare sau al luării unei decizii. 
„De vreme ce omul trăieşte sub semnul măsurării şi al comparaţiei cu alţii şi cu sine însuşi, realizând 
permanent clasificări şi ierarhizări, evaluarea reprezintă un act inerent oricărei activităţi conştiente, aceasta 
răspunzând nevoii omului de a conferi valoare lucrurilor şi evenimentelor.”16 

 În munca pedagogică, metoda testelor este foarte eficientă, deoarece aplicată în mod corespunzător 
oferă date exacte despre nivelul de pregătire a subiecților, a elevilor cercetați. Testele concepute pentru pre- 
și posttestare au cuprins tipuri de itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi. Ioan Cerghit consideră că prin 
intermediul probelor scrise se evaluează „abilităţi de expunere, disciplină în gândire, deprindere de muncă, 
independenţă în realizarea sarcinilor, putere de sinteză şi de exprimare în scris etc.”17 

 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 

 
16 Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române – Ghid pentru susținerea examenelor de acordare a 
gradelor didactice, Ed. Corint, București, 2010, p. 309  
17 Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Ed.  Polirom, Iași, 2006.  p.137 



 

 

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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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

ED. KELEMEN REKA-LILA 
 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de” instruire “ şi stabileste niveelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul începerii unui nou an şcolar.Evaluarea iniţială constituie o condiţie 
hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posobolitatea de a cunoaşte 
potenţialul fiecarui copil.  

Penru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criteriile si modalităţile de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la “Repere fundamentale în 
învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani”.  

Datele obţinute ajută la cunoaşterea profilului individual al copiilor, a grupului de copii şi ajută la 
stabilirea modului adecvat de predare a conţinutului programei , organizarea unui program de recuperare, 
dacă este necesar, şiadaptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora dintre preşcolari. Mă gândesc 
aici la copiii care au deficient de învăţare din anumite motive (tulburări de comportament, de vorbire, 
sindrom Down, sindrom autist) . 

Datele obţinute ajută la proiectarea activităţii didactice pe trei planuri: stabilirea mediului adecvat de 
predare a noului curriculum, organizarea programului de recuperare, şi adoptarea unor măsuri de recuperare 
a unora dintre preşcolari.  

În învăţământul preşcolar evaluăm cinci domenii ale dezvoltării:  
• dezvoltarea fizică, a sănatăţii si a igienei personale 
• dezvoltare socio-emoţională 
• dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii 
• dezvoltarea cognitivă şi a cunoaşterea lumii 
„RFIDT reprezintã punctul de plecare în elaborarea unui întreg sistem de standarde privind resursele 

umane, serviciile oferite æi politicile publice privind educaåia, îngrijirea æi protecåia copilului de la naætere 
la 7 ani.” 

Ca educatoare în cadrul evaluării iniţiale folosesc des metoda observării copilului. Prina această 
metodă consemnez evenimentele definitorii ale dezvoltării copilului. Consemnez în caietul cu observaţii 
aprecieri descrise care au valoare evaluativă. Pe parcursul anului (anilor) petrecut la grădiniţă se naşte un 
tablou complex al evaluării şi dezvoltării copilului. Consemnările au dată, astfel îmi dau seama uşor dacă 
copilul trece printr-o perioadă de progres, stagnare sau chiar şi regres.  

Observarea copilului în diferite momente ale zilei sau în diferite ipostaze de joc şi învăţare mă ajută 
şi în metoda consemnării grafice a progreselor copiilor. Metoda consemnării grafice reprezintă o 
metodă comparativă care se bazează pe descriptori care au ca punct de plecare RFIDT.  

Comportamentul copilului şi cunoştinţele cu care vine copilul în grădiniţă se consemnează în rubrica 
evaluare iniţială şi are următoarea gradaţie: “A” - atins, “D” – în dezvoltare, “NS” - necesită sprijin. 
Gradaţia se păstreaza pe perioada aprecierii finale. Programa şcolară este astfel concepută încât permite 
împlinirea obiectivelor de referință cu care este în relație.  

În cadrul evaluării iniţiale, sau la fiecare început de an şcolar mai folosesc şi testele standardiyate sau 
concepute de mine. Testele au rolul de a pune în lumină schimbările produse prin învăţare, mai ales în 
domeniul cognitiv. Testele măsoară cunoștințele acumulate, capacitățile intelectuale formate.Chiar dacă la 
grădiniţă testele sunt adaptate conform particularităţilor de vârstă, trebuie totuşi menţionat că testele asigură 
condiții asemănătoare de verificare pentru toți copiii, presupun un barem de verificare. 

Alte metode de evaluare iniţială sunt: jocul, jocul cu rol, jocul dramatic, jocul situativ, jocul didactic. 
Aceste forme de verificare necesită o bună pregătire prealabilă şi o yestre de material didactic bogat şi 
variat.  

Indiferent de metodele alese şi aplicate, pe baza rezultatelor evaluării iniţiale orice educatoare 
stabileşte obiective accesibile pentru elaborarea unei planificari a activitatilor instructiv - educative care sa 
tina cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace , metode , tehnici de lucru care sa formeze copiilor 
priceperile si deprinderilor de baza , necesare integrarii active in activitatile educationale din invatamantul 
prescolar. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

EDUCATOARE – KIS MARCELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1, DIOSIG,JUD BIHOR 

 
Evaluarea educaţională este activitatea didactică prin care se măsoară randamentul şcolar. 
Evaluarea face parte din procesul de învăţământ şi are ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de 

cunoştinţe, a dezvoltării capacităţilor şi deprinderilor preşcolarilor , oferind o imagine şi asupra 
competenţelor şi aptitudinilor cadrului didactic. 

După modul de integrare în procesul de învăţământ, se disting următoarele moduri/tipuri de evaluare 
: evaluare inţială, evaluare formativă (continuă) , evaluare sumativă ( finală) . 

Evaluarea iniţială vizează identificarea nivelului achiziţiilor iniţiale ale copiilor în termeni de 
competenţe , abilitaţi , pentru asigurarea premiselor atingerii obiectivelor în etapa imediat următoare. 

Evaluarea iniţială are loc la începutul unui program de instruire ( ciclu de învăţământ, an şcolar ) şi 
are funcţii diagnostice şi prognostice , de pregătire a noului program de instruire . Ea poate fi realizată prin 
probe orale , practice sau scrise. 

Evaluarea iniţială prezintă urmatoarele avantaje:  
• oferă cadrului didactic , 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 următor şi , eventual , a unor programe de recuperare 
Evaluarea inţială prezintă următoarele dezavantaje : 
• nu permite o apreciere globală a performanţelor copilului şi nici realizarea unei ierarhii 
• nu –şi propune şi nici nu poate determina cauzele existenţei lacunelor în  
sistemul cognitiv al copilului 
Pentru realizarea evaluării iniţiale se alocă între 2 sau 3 săptămâni ,potrivit Curriculumului pentru 

educaţia timpurie 2019 , la începutul anului şcolar, cu scopul cunoaşterii copiilor , pentru a stabilii care este 
nivelul şi ritmul acestora de dezvoltare , gradul în care stăpânesc anumite cunoştinţe, abilităţi sau 
competenţe necesare învăţării. 

Evaluarea iniţială se realizeaza pe cele 5 domenii de dezvoltare : dezvoltarea socio-emoţională , 
dezvoltarea fizică , a sănătăţii şi igienei personale , dezvoltarea limbajului , a comunicării şi a premiselor 
citirii şi scrierii , dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii şi capacităţi şi atitudini în învăţare. Fiecare 
domeniu de dezvoltare având indicatori comportamentali de urmărit. În procesul de înregistrare a 
rezultatelor pentru fiecare copil sunt utilizate coduri specifice : NS pentru necesită sprijin , D pentru 
comportament in dezvoltare şi A pentru comportament atins. 

Datorită complexităţii tipurilor de rezultate , e izvorât necesitatea diversificării metodelor de evaluare, 
astfel încât metodele tradiţionale sunt completate de metodele complementare. 

În învăţământul preşcolar cele mai folosite metode complementare sunt : observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului , investigaţia , proiectul , portofoliul şi autoevaluarea. 

Procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră numai atunci când , atât dascălul , cât şi 
copiii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie , ci pentru că îşi doresc acest lucru , fiecare îmbunătăţindu-
şi comportamentul în funţie de reacţiile celuilat. 

 
Bibliografie : 
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EVALUARE INIŢIALĂ 
DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 

 
EDUCATOARE: KISGYÖRGY TÜNDE 

GRĂDINIȚA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT  
CIMBORA BARAOLT 

 
 Nivel preșcolar  
 

 
Obiective de referinţă 
 

 
Tema 
activităţii / 
Forma de 
realizare/ 
sarcini/itemi 

 
Aspect specific 
Indicatori 

 
Punctaj 

 
Total 
maxim 

 
- Să fie capabil să 
execute mişcări motrice 
de bază: mers, alergare, 
sărituri, rostogoliri, 
căţărări.  
- Să-şi formeze o ţinută 
corporală corectă (în 
poziţia stând, şezând şi în 
deplasare). 
- Să perceapă 
componentele spaţio-
temporale (ritm, durată, 
distanţă, localizare). 
- Să fie apt să utilizeze 
deprinderile motrice 
însuşite în diferite 
contexte. 
- Să se folosească de 
acţiunile motrice învăţate 
pentru a exprima 
sentimente şi/sau 
comportamente, pentru a 
răspunde la diferiţi stimuli 
(situaţii), la diferite 
ritmuri. 
- Să manifeste în timpul 
activităţii atitudini de 
cooperare, spirit de 
echipă, de competiţie, 
fair-play. 
- Să cunoască şi să 
aplice regulile de igienă 
referitoare la igiena 
echipamentului. 

 
Joc: 
“Mergem în 
vizită la o 
grădiniță din 
apropiere” 
În excursie 
vizităm 
prietenii noștri 
din grădinița 
de lângă 
pădure.  
Să desenăm 
familia noastră 
în dar pentru 
ei! 
Desenăm un 
romb, pentru 
că lor le place 
rombul 
Ne aranjăm 
pentru 
excursie! Ne 
îmbrăcăm, ne 
pietenăm 
În drum 
trebuie să 
traversăm prin 
poduleț 
Alergăm 
printre copaci 
Ne jucăm cu 
mingea: 
aruncăm, 
lovim prindem 

Dezvoltarea motricităţii fine 
1. Se îmbracă şi se dezbracă 
singur.  
2. Îşi pune singur pantofii şi îşi 
leagă şireturile. 
3. Îşi piaptănă sau perie părul.  
4. Plasează detalii pe desen 
5. Desenează un romb după model 
Dezvoltarea motricităţii grosiere 
1. Merge cu uşurinţă, coordonându-
şi armonios mişcările 
2. Aleargă pe lângă obstacole cu 
uşurinţă. 
3. Loveşte, aruncă, prinde o minge 
de mărime medie cu oarecare 
precizie. 
4. Merge în direcţia arătată de 
educatoare 
5. Întinde mâinile sus, în faţă 
6. Bate din palme sus, jos 
7. Sare pe loc 
8. Participă în mod regulat la 
activităţile fizice (alergare, dans, 
jocuri sportive).  
9/ Ajută la realizarea de activităţi 
domestice care implică mişcare 
(măturat, aranjarea jucăriilor). 
Dezvoltarea senzorio-motorie 
1. Recunoaşte obiecte ascunse prin 
pipăit fără să le vadă (pipăit).  
2. Execută mişcări la auzirea unor 
comenzi (auz). 
3. Recunoaşte unele mirosuri 
familiare (miros). 
4. Recunoaşte obiecte privite de la 
distanţă/de aproape (văz) 

Câte un 
punct 
pentru 
fiecare  
indicator 

 
19 p 
 



 

                                                                                           750 
 

- Să cunoască şi să aplice 
regulile de igienă a 
efortului fizic 

Merge unde 
spun eu! Fă ce 
spune Zizi! 
Ajutăm 
prietenii noștri 
să facă ordine 
în grupul lor: 
măturăm, 
aranjăm 
jucăriile 
Ne jucăm cu 
prietenii noștri 
Ce este sub 
batic, ce ai 
pipăit? 
Închide ochii 
și fă ce ai 
auzit! 
Ce ai mirosit? 
Oare ce se 
ascunde în 
capătul 
grupei? 
Să jucăm 
jocuri 
populare cu 
prietenii 
noștri! 
Ne întoarcem 
în grădinița 
noastră, de 
dezbrăcăm, 
punem hainele 
în dulap 

5. Participă cu plăcere la jocurile 
care implică multă mişcare, contact 
social şi reguli de joc.  

 
Copiii vor fi organizați pe grupuri de câte 5-6 şi vor executa, la comanda educatoarei, toate cerințele. 

Activitatea se va desfăşura prin organizarea unui parcurs aplicativ. Copiii vor merge spre un reper dat, apoi 
vor executa restul mişcărilor sugerate de către educatoare, care va nota, cu punctajele stabilite activitatea 
acestora. 

 
Punctaj 
0 - 4p insuficient 
5- 10p suficient 
11 - 15p = bine 
16 - 19p = foarte bine  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA ACESTEIA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR KISS CLAUDIA 

 
Evaluarea școlară reprezintă o funcție esențială și o componentă importantă a procesului de 

învățământ, alături de predare și învățare. Evaluarea este actul didactic complex integrat întregului proces 
de învățare, care asigură evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul, performanțele 
și eficiența acestora la un moment dat (în mod curent, periodic, final).  

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 școlară este un instrument în 
sprijinirea luării deciziilor, oferind soluții de perfecționare a actului de predare-învățare. 

Activitatea de evaluare presupune trei momente distincte: măsurarea rezultatelor școlare prin 
procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului urmărit; aprecierea rezultatelor pe baza 
raportării lor la un sistem de valori, 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 și practica educațională se disting trei strategii de evaluare : evaluarea inițială/predictivă, 
evaluarea continuă /formativă și evaluarea sumativă/finală. Cele trei forme de evaluare sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială este un proces decizional care se efectuează pentru a prezice o performanță sau 
pentru a determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional. Aceasta se bazează pe analiza 
capacităților și nevoilor elevilor, fiind un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare 
de la care începe procesul de învățare. Trebuie să se concentreze pe resursele posibile capacității elevilor, 
fără să uităm de eventualele deficiențe ale unor elevi. Știind bagajele de cunoștințe pe care elevii le aduc, 
evaluarea inițială servește drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 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. 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.  

Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta 
activitatea cadrului didactic (metode, tehnici, motivație), designul pedagogic (obiective, activități, sistem 
de învățământ), nivelul cererii și chiar proiectul educațional pentru fiecare elev ca o consecință a 
individualității lor. 

Pentru ca 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 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 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 îndeplinește o funcție pronunțată predictivă.” 



 

 

  Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare inițială, pe fondul funcției 
predictive, sunt concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referință : 

• Funcția diagnostică, „vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și 
posedă  

capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program”. 
• 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 și dezvoltarea corectă a: obiectivelor programului următor (viitoarea lecție, capitol ); 
conținuturilor absolut necesare; metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; modurilor și formelor 
optime de organizarea a activității. 

Câteva dintre metodele şi tehnicile de evaluare aplicate pentru realizarea evaluării inițiale sunt: 
- 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.)  
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare de către cadru didactic 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.)  

 În concluzie, evaluarea inițialâ este indisociabilă construcției unui demers didactic riguros și eficace. 
Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai daca resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă 
derularea activității în condiții de eficiență. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV.PREȘC. KODORI IOLANDA OLGA 
GRĂDINIȚA ” CĂSUȚA FERMECATĂ” -LUDUȘ. JUD. MUREȘ 

 
 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.  

Pentru ca evaluare să fie cât mai eficientă și reală 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. 

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. 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. 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. 

Prin coroborarea a două criterii (cantitatea de informaţie sau experienţa încorporată de către preșcolari 
şi axa temporală), s-au conturat trei tipuri ale evaluării: iniţială (predictivă), formativă (continuă) şi 
sumativă (cumulativă). 

Dintre cele trei tipuri de evaluare, evaluarea iniţială sau predictivă este cea mai importantă în 
învățămîntul preșcolar, deoarece constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii. Realizată la 
începutul unui program, de instruire (an şcolar, semestru, unitate de învăţare). Ea se adreseazã cu precădere 
educatoarei, care are posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” 
viitoarele noțiuni-descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, abilităților,intereselor, 
etc. Este destinată identificării capacităţilor de învăţare ale preșcolarilor, nivelului de pregătire al acestora, 
motivaţia pentru învăţare, nivelul la care s-au format deprinderile şi gradul de dezvoltare al acestora, 
vocabularul format (volumul şi calitatea), capacităţile cognitive (analiza, sinteza), disponibilităţile de 
comunicare şi relaţionare etc. 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 a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficiență variază 
în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de 
resursele didactice de care dispune educatoarea. 

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

• 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. 

Prin realizarea evaluătii inițiale , educatoarea apreciază rezultatele preponderent prin: compararea lor 
cu obiectivele concrete, operaționale urmărite prin înregistrarea progreselor realizate. Generează relații de 
cooperare educatoare- copii și cultivă capacitatea de autoevaluare.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR KORK MIHAELA 
ŞCOALA PRIMARĂ JENA 

  
Procesul de învăţământ este abordat ca o relaţie între predare-învăţare-evaluare. Evaluarea reprezintă 

o componentă fundamentală a acestui proces, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor 
de predare învăţare, fiind considerată punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la 
elevi a unui comportament corespunzător in situaţii variate. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, 
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. Cadrul didactic trebuie să stăpânească toate metodele şi 
instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Se impune 
diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de 
evaluare cu cele moderne (alternative-complementare). 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 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. Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (proiectul, portofoliul, investigaţia hărţile 
conceptuale, metodaR.A.I., tehnica3-2-1, jurnalul reflexiv, autoevaluarea observarea sistematică a 
activităţii şi comportamentului elevilor) au multiple valenţe formative, care le recomandă ca modalităţi 
adecvate de optimizare a practicilor evaluative. În această lucrare mă voi opri asupra metodei 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 şi 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. Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, 
cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi a 
gradării lor ca dificultate. Pot fi sugerate, de asemenea, următoarele întrebări:  

-Care sunt noţiunile cheie ale temei?  



 

 

- Care sunt ideile centrale ale temei?  
-Care este importanţa faptului că?  
-Cum argumentezi faptul că?  
-Cum consideri că ar fi mai avantajos: să sau să? 
-Cum poţi aplica noţiunile învăţate?  
-Ce relaţii poţi stabili între…. şi……..între…...? etc..  
 Avantajele acestei metode sunt: -este o metoda plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi datorita 

elementelor de joc asociate acestei metode ; -nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, 
având rol constatativ-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 ,la dezvoltarea competenţelor de relaţionare si comunicare,la 
formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare; Limitele metodei sunt: -consum mare 
de timp; -răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu urmăreşte cu atenţie 
activitatea grupului; -dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi,dezordine,apariţia unor conflicte 
între elevi. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN EDUCATIA TIMPURIE 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR, 
KOVACS ALEXANDRA 

 
 “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) 

Trebuie puse în evidență două aspecte care reprezintă achiziții importante în evoluția teoriei evaluării: 
1. 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 constatate; 
2. teoria si practica evaluării vizeaza conceperea unor modalități mai eficiente de integrare a actelor 

evaluative în activitatea didactică.  
De fapt, aceste două aspecte permit evidențierea esenței evaluării: cunoașterea efectelor activității 

desfășurate și a rezultatelor în vederea perfecționării procesului, a modului în care s-a desfășurat activitatea 
care a condus la rezultatele constatate. 

 Evaluarea, însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă 
un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, 
cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

 Astfel, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există 
în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. 

Strategiile de evaluare includ un ansamblu de metode, tehnici, forme de evaluare integrate în structura 
activității de instruire în diferite perioade de timp și îndeplinind funcții specifice . Cele mai des întâlnite 
strategii de evaluare determinate pe perioada de studiu sunt: evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi 
evaluarea sumativa. 

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

Evaluarea iniţială 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 evaluare, metoda este calea prin care se oferă preșcolarului posibilitatea de a-și demonstra 

cunoștințele. Pot fi folosite: 
⮚  Metode tradiționale – probe orale, probe scrise, probe practice 
⮚ Metode moderne/complementare/alternative – observarea sistematica a comportamentului copiilor 

, autoevaluarea și interevaluarea, portofoliul, proiectul, investigația, studiul de caz, etc. 
O metoda modernă ce s-ar plia pe jocul didactic este observarea sistematică a comportamentului 

copiilor. Observarea este deosebit de importantă în educația centrată pe copil, fiind baza evaluării 
preșcolarului și constă în urmărirea atentă și sistematică a comportamentului copilului (fără nici o 
intervenție din partea educatoarei). Faptele observate vor fi datate în caietul de observații individual al 
preșcolarului (portofoliul) pentru a se putea pune mai ușor în evidență aspectele evolutive sau unele 



 

 

stagnări, regrese, care prin acumulare atrag atenția asupra urgenței de a intervenii în scopul ameliorării și 
optimizării situației. Aceste date cumulate pot oferi un tablou complex al evoluției și dezvoltării copilului. 

Un aspect important de precizat in acest sens, este faptul că observarea poate fi însoțită și sprijinită 
de conversație, evaluarea orală prin întrebări– răspunsuri, ori întrebări – ajutor cu scopul de a-l întreba pe 
copil în direcția răspunsurilor corecte și chiar prin aprecieri verbale. 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: Scaunul autorului, Piramida, Ghicitorile, Tehnica fotolimbajului, Ciorchinele, 
Posterul, Blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuala, Tehnica 
florii de nufar, Metoda colțurilor, Cubul, Jurnalul grupei, R.A.I. (Răspunde – Aruncă - Interoghează), Turul 
galeriei, Explozia stelară, etc. 

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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎN ÎNVȚĂȚMÂNT PRIMAR KOVÁCS MÁRTA 
ȘCOALA PRIMARA DUMITREȘTI, SATUL DUMITREȘTI 

/ ORAȘUL MIERCUREA/NIRAJULUI 
 
 Pentru ca individul să fie pregãtit pentru a se adapta la o lume în schimbare”educaţia trebuie organizatã 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 să faci,astfel încât individul sã intre în relaţie cu mediul înconjurãtor; a învăţa să trăieşti împreunã cu alţii, 
pentru a coopera cu alte persoane, participând la activităţile umane;a învăţa să fii, un element important ce rezultã din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69) 

 Şcoala tradiţională a fost centratã exclusiv pe a învăţa să ştii, iar evaluarea a constituit un demers de verificare şi măsurare 
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. 

 În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educaţiei pentru a avea o viziune unitarã asupra 
dezvoltării personalitãţii elevului.Copilul este o fiinţă activă, cu o lume proprie. Evaluarea este un proces,un instrument,un 
„barometru”de mãsurare a gradului de pregătire a copilului. 

 „Este mai uşor sã previi decât să vindeci”-astfel,şi în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau 
monitorizarea permanentã a nivelului de reuşitã a elevului pot contribui la intervenţii şi decizii pertinente şi 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 iniţială, pe parcursul procesului –evaluare continuã/formativã,la finalul unui proces –
evaluare sumativã/cumulativã. 

 Aceastã împãrţire constituie doar un „artificiu metodologic, deoarece, în realitatea educaţionalã, cele trei forme sunt 
integrate organic în actul didactic se întrepãtrund şi se intercondiţioneazã reciproc. (L.Hancheş,2004,p.60) 

 Cunoaşterea , diagnosticarea,şi previziunea reprezintã adevãratul sens al evaluãrii şi exprimã scopurile fundamentale ale 
acesteia.Privitã din acest unghi,evaluarea iniţialã se constituie ca activitate cu reale valenţe formative ”deschizând un demers în 
spirală,prin care se realizeazã ameliorarea permanentă a actului didactic.”(I.T.Radu,1991,p.40)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare.  

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii.  

 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). 



 

 

 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.  

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.  

 Evaluarea şcolară nu este un scop în sine, ci un mijloc de educaţie, prin care profesorul orientează procesul de formare a 
elevului. 

 In concluzie putem observa importanta pe care o are procesul evaluativ in cadrul sistemului de 
invatamant, in cadrul activitatii didactice a profesorului si in cadrul experientei de invatare a elevului. 
Evaluarea este un proces complex cu multe implicatii asupra elevului din punct de vedere al psihicului si 
al dezvoltarii sale de aceea este important ca acesta sa fie realizat in mod obiectiv si cât mai eficient.  

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. LACATIȘ PLATON IOANA CARMEN 
INSTITUȚIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIȚA 

 
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. 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. 

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. 

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 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. 
Caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate astfel: 
 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. 
In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare : 
 evaluarea initiala/predictiva ; 
 evaluarea continua /formativa ; 
 evaluarea sumativa/finala. 
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 



 

 

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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OBSERVAȚIA 
METODĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ANA-MARIA LĂCĂTUȘU 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” 
GIURGIU 

 
Evaluarea reprezintă, în sens foarte larg, procesul de adunare de informație cu scopul de a lua decizii 

(McLean, 1996).  
În cadrul educaţional din grădiniţa, evaluarea urmărește progresul fiecărui copil pentru a putea facilita 

și optimiza sau dezvolta anumite abilităţi, talente ori pentru a interveni în cazul unor comportamente atipice.  
Informaţia obţinută serveşte la: 
• evidenţierea competenţelor actuale ale unui copil şi ale aspectelor care mai trebuie formate și 

dezvoltate; 
• optimizarea și valorificarea maximală a potenţialului copilului;  
• recomandarea și planificarea intervenţiei. 
Pentru a realiza o evaluare exactă a competenţelor copiilor este nevoie fireşte de metode eficiente. 

Una dintre aceste metode este observația. 
Aceasta asigură obţinerea de informaţii detaliate despre copilul analizat, fără a interveni foarte mult 

prin procesul de evaluare. 
Observația presupune înregistrarea unui eveniment sau a unui comportament pe baza unei grile de 

observație , care oferă un cadru de sistematizare a celor urmărite.  
Pe baza comportamentului putem să facem aprecieri asupra comportamentului precum și asupra 

nivelului de dezvoltare psihică. Într-o sesiune de observaţie nu se va putea urmări întregul comportament 
al copilului (respectiv comportamentul său în general), de aceea este recomandată precizarea unui domeniu 
care va fi urmărit într-o sesiune şi notarea tuturor comportamentelor specifice care apar în perioada de 
observare sub forma unor indicatori comportamentali. 

Indicatorii comportamentali reprezintă descrieri ale comportamentelor specifice realizate de copil. 
Este extrem de important ca indicatorii comportamentali să cuprindă verbe descriptive şi să prezinte 

cât mai concret comportamentele observate. De exemplu, un indicator comportamental adecvat este 
„numără până la 10”, în timp ce ,,are predispoziții matematice” este prea general şi nu poate fi urmărit în 
mod direct. Educatoarele pot să noteze alte comportamente în timpul activităţilor cotidiene cu copiii, pe 
care să le sintetizeze apoi în fişă prin bifarea itemului care le corespunde. 

Aşadar, întrucât cel mai adesea observaţia se desfăşoară în timpul activităţilor curente şi fişa poate să 
nu fie la îndemână, se pot crea itemi comportamentali alternativi pornind de la activităţile de la grupă, de 
pildă în urma planificării semestriale (pe baza obiectivelor urmărite). 

Pe lângă descrierea cât mai completă şi concretă a comportamentului, există câteva dimensiuni 
importante ale comportamentului, care adaugă un plus la acurateţea observaţiei : 

• frecvența – este foarte relevant să notăm de câte ori apare un anumit comportament;  
• durata; 
• intensitatea; 
• contextul în care apare comportamentul; 
• unde apare comportamentul; 
• antecedentele comportamentului; 
• dacă apare spontan, dacă se pot identifica anumite cauze care îl declanşează; 
• dacă există şi alte persoane implicate direct în apariția comportamentului; 
• consecințele comportamentului, urmările; 
Este foarte important să precizăm aceste dimensiuni şi pentru comportamentele pozitive. 
Pornind de la indiciile observate putem să evaluăm stabilitatea în timp a unui comportament sau dacă 

este susținut voluntar sau involuntar. 
Pornind de la cele mai sus menționate se poate alcătui o fișă de observare adaptată contextului dat. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII 
APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INIȚIALE LA DISCIPLINA 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 
 

PROFESOR: LĂCĂTUŞU ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALA SOLONŢ 

  
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”.  

Prin conţinutul său, educaţia tehnologică îl implică pe elev în descoperirea mediului în care trăieşte, 
îi oferă cunoştinţe privind lumea materială şi spirituală, îl iniţiază în confecţionarea unor lucrări simple, 
utile, necesare, rezultat al imaginaţiei şi al gândirii lui creatoare. Conţinuturile disciplinei oferă o paletă 
largă de activităţi prin care elevul îşi poate acoperi sfera de interese, sunt adaptabile la resursele locale şi 
este realizată corelarea cu obiectele de studiu din celelalte arii curriculare (biologie, fizică). 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele 
obţinute în urma aplicării unor instrumente de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care 
se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Evaluarea cuprinde 3 etape: 
- măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului 

urmărit (probe scrise/orale/practice, proiect, portofoliu etc.) 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare si notare, descriptori 

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

deciziei educaţionale adecvate 
 Profesorul de educaţie tehnologică are libertatea de a utiliza modalităţi de evaluare care să permită 

aprecierea imaginaţiei, a originalităţii, a spiritului inovator, a creativităţii. Se recomandă realizarea unor 
lucrări stiinţifice, a unor portofolii sau a unor proiecte simple, simulări, jocul de rol.  

Metode utilizate la educaţie tehnologică: - metoda bazată pe comparaţie, metodă care utilizează ca 
operaţie de bază comparaţia, prin alăturarea a două sau mai multe materiale pentru a stabili asemănările şi 
deosebirile dintre ele : clasa a VII-a materiale textile naturale şi materiale obţinute pe cale chimică, produse 
din piele şi din înlocuitori; materiale metalice (metale şi aliaje ale acestora). - metoda analitică de elaborare 
a unor liste de calităţi şi în paralel, utilizări ale unui obiect supus analizei : clasa a V-a -produse alimentare, 
clasa a VII-a -produse din lemn, din materiale textile, din piele, din lut-ceramică, produse din materiale 
metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlă.  

Prin conţinutul său, educaţia tehnologică îl implică pe elev în descoperirea mediului în care trăieşte, 
îi oferă cunoştinţe privind lumea materială şi spirituală, îl iniţiază în confecţionarea unor lucrări simple, 
utile, necesare, rezultat al imaginaţiei şi al gândirii lui creatoare. Conţinuturile disciplinei oferă o paletă 
largă de activităţi prin care elevul îşi poate acoperi sfera de interese, sunt adaptabile la resursele locale şi 
este realizată corelarea cu obiectele de studiu din celelalte arii curriculare (biologie, fizică).  

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).  

Un test iniţial la disciplina educaţie tehnologică poate să cuprindă următorii itemi: 
I. Itemi obiectivi: 
I.a itemi cu alegere duală 
Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A pentru adevărat şi F pentru fals. 
- Din lacul de acumulare, apa cade pe paletele generatorului de curent electric. (răspuns F) 
- Circuitul electronic este un ansamblu de elemente active şi pasive de circuit conectate între ele după 

o schemă dată. (răspuns A). 



 

 

I.b itemi de tip pereche 
Într-o coloana A sunt reprezentate diferite tipuri de haşuri, iar în coloana B sunt indicate materialele 

care intră în componenţa pieselor. Se cere să se asocieze prin săgeți notiunile. 
I.c itemi cu alegere multiplă 
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Cuprul este un metal de culoare: 
a) albă; b) roşcată; c) cenuşie; d) albăstruie 
II. Itemi semiobiectivi 
II.a întrebări structurate Completarea unui aritmogrif. 
II.b itemi de completare 
Completaţi spaţiile libere. 
Desenul executat cu mâna liberă, având dimensiunile obiectului mărite sau micşorate într-o proporţie 

apreciată cu aproximaţie vizuală se numeşte ...................... (răspuns: schiţa) 
II.c itemi cu răspuns scurt 
Definiţi normarea muncii (răspuns: Normarea muncii = stabilirea timpului necesar pentru realizarea 

unui produs). 
III. Itemi subiectivi 
III.a rezolvarea de probleme 
- solicită elevii pentru înţelegerea problemei, obţinerea informaţiilor necesare rezolvării 
- formularea şi testarea ipotezelor, descrierea metodelor de rezolvare 
- elaborarea unui scurt raport despre rezultatele obţinute 
- posibilitatea de generare şi de transfer a tehnicilor de rezolvare 
Cerinţe de proiectare: 
- situaţia problemă să fie adecvată nivelului de vârstă şi de pregătire a elevilor 
- activitatea se desfăşoară individual şi/sau în grup în funcţie de natura şi conţinutul problemei 
- activitatea să fie în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile modulelor. 
III.b Itemi de tip eseu 
- solicită un răspuns pentru elaborarea căruia elevul dispune de libertate în selecţionarea şi organizarea 

materialului precum şi pentru utilizarea terminologiei, a vocabularului adecvat a altor 
mijloace de exprimare în scris – schiţe, simboluri, diagrame. 
III.b1 eseu structurat 
III.b2 eseu liber (nestructurat) 
 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. 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROFESOR LĂCĂTUȘU EMIL 
LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU-JIU 

 
 Pedagogia românească a practicat, în raport cu evoluțiile teoretice din domeniul evaluativ precum 

și cu cerințele activității la clasă, o clasificare a strategiilor care are la bază trei criterii de compoziție. Aceste 
trei criterii sunt: 

 Cantitatea de informații sau experiență pe care trebuie s-o acumuleze elevul și care trebuie 
evaluată. Dupa acest criteriu, distingem evaluare parțială și evaluare globală. 

 Axa temporală: la începutul, pe parcursul și la finalul instuirii. 
 Sistemul de referință pentru emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate: evaluare 

criterială, normativă, clasificatoare. 
Din combinarea acestora, rezultă cum spune Ion T. Radu, trei tipuri de strategii prezente in activitatea 

oricărui cadru didactic: evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă. 
Ne vom opri și vom discuta în cele ce urmează de evaluarea inițială care are un rol foarte important 

de diagnosticare și identificare în activitatea școlară. 
Yvan Abernot a caracterizat succint dar semnificativ acest tip de evaluare: „Evaluarea inițială nu are 

rol de control, este diagnosticată, stimulantă și indică planul de urmat în procesul de învățare”. 
Este necesară pentru cunoașterea nivelului de realizare a învățării prealabile, a nivelului 

comportamentului cognitiv inițial. Este foarte utilă la intrarea copiilor în clasa I, pentru cunoașterea de către 
cadrul didactic a nivelului pregaătirii elevilor cu care va lucra, la intrarea în ciclul gimnazial, la începutul 
studiului unei discipline, pentru determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instuire, este 
indispensabilă pentru a stabili dacă elevii în cauză dispun de pregătirea necesării creării de premise 
favorabile unei noi învățări. Această formă de evaluare are semnificația unei punți de legătură între o stare 
precedentă și una viitoare, eventual este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru 
aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în 
susținerea învățării viitoare, pentru a omogeniza oarecum fondul de cunostințe și abilități indispensabile 
unui nou parcurs (Cerghit). 

Evaluarea inițială la inceputul unui program de instuire este menită sa dezvăluie condițiile in care 
elevii se integrează in activitatea de învățare care urmează, fiind una dintre premisele conceperii 
programului.Se realizează prin probe orale dar mai ales scrise. Aceste probe realizează un diagnostic în 
care elevii vor putea asimila conținutul noului program de instruire. 

Valoarea diagnostică a acestei evaluări ințiale se manifestă atât din perspectiva elevilor,cât și a 
cadrului didactic care va lucra cu aceștia. 

 
Bibliografie: 
1. Potolea Dan, Neacșu Ioan, Iucu B. Romiță, Pânișoară Ion Ovidiu - Pregătirea Psihopedagogică - 

Manual pentru Definitivat și Gradul didactic II, Editura Polirom Iași, 2008 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
GIMNAZIAL/LICEAL 

 
PROF IANCU LAVINIA  

LICEUL TEORETIC PIATRA, TELEORMAN 
 
 Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară pentru a 

studia noile discipline. Această evaluare oferă atât elevului cât și profesorului o reprezentare a potențialului 
de a învața dar și a posibilelor lacune ce trebuie completate. 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. 

 Aceasta evaluare nu își propune aprecierea preferințelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor, 
de aceea se recomanda raportarea la bareme de corectare. 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 este aceea de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, pentru 
autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de 
abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare 
– învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate 
din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele 
ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea 
de învățare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare 
la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. 

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

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. 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 sa ii determinam pe elevi sa fie 
receptivi și sa înțeleagă importanta acestei evaluări, pentru ca ei sa trateze cu seriozitate sarcinile propuse. 
Dacă ii facem sa perceapă aceasta evaluare ca pe un exercițiu și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care 
implica emoții, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși.  

 Pentru ca 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. Asigurați-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. A învață nu doar pentru nota ci, în primul rand, din dorința de a ști, a cunoaște, este un real 
progres în dezvoltarea psihică și activitatea școlară a elevului.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC  
 

 JIROVIEANU ELENA  
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Evaluarea este, in general, văzută ca etapa la începutul si sfârșitul unui proces educațional. Este 

momentul ca aceasta paradigmă sa fie depășită, evaluarea să devină o componentă integrată a procesului 
instructiv-educativ. Nu se poate renunța, totuși, la funcția diagnostică si predictivă a evaluării inițiale. Este 
partea procesului de evaluare care ne ajută să construim întregul demersul educațional, ne ajută să ne 
raportăm la nevoile reale ale grupului și, mai ales, să construim parcursuri educaționale plauzibile. 
Aplicarea unor teste cu itemi construiți adecvat din punct de vedere al docimologiei, este premisa reușitei 
școlare. 
 

Evaluarea care respectă cele trei etape principale începând cu măsurarea, cuantificarea rezultatelor 
școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului urmărit, urmată de aprecierea 
acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare, emițându-se o judecată 
de valoare se încheie de cele mai multe ori cu cu 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 am putea enumera că 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. De asemenea, fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa 
asupra grupului și a elevului si astfel se permite ajustarea strategiilor de predare, permite să comparați ceea 
ce este predat cu ceea ce a învățat. Este un instrument valid, fidel, care poate oferi atât date cantitative cât 
si calitative, date ce pot furniza o imagine globală asupra nivelului de achiziții, putem ușor stabili dacă este 
necesar să se reintervină asupra conținuturilor pe care le presupuneam pe deplin ințelese. 

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 programului 
de predare-învățare.  

Funcţiile evaluării vizează semnificaţii, conotaţii, mecanisme şi consecinţe pe baza a ceea ce 
considerăm a fi, pe de o parte planuri de analiză (individual, social, de grup) şi, pe de alta, criterii 
psihopedagogice, sociologice, docimologice. Evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: constatativă, 
diagnostică - de cunoaştere a stării , fenomenului,• obiectului evaluat; diagnostică - de explicare a situaţiei 
existente;• predictivă,• de prognosticare şi orientarea activităţii didactice, atât de predare cât şi de învâţare, 
concretizată în deciziile de ameliorare sau de reproiectare curriculară; selectivă - asigură• ierarhizarea şi 
clasificarea elevilor într-un mediu competitiv; feedback• (de reglaj şi autoreglaj); analiza rezultatelor 
obţinute, cu scopul de reglare şi autoreglare a conduitei ambilor actori; social - economică• : evidenţiază 
eficienţa învăţământului, în funcţie de calitatea şi valoarea “produsului’’ şcolii. educativă• , menită să 



 

 

conştientizeze şi să motiveze, să stimuleze intere- sul pentru studiu, pentru perfecţionare şi obţinerea unor 
performanţe cât mai înalte. 

Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

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

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

 
Bibliografie: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
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Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. EC. IORGA GEORGETA-FLORINA 

COLEGIUL ECONOMIC ”PARTENIE COSMA” ORADEA-BIHOR 
 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL LICEAL 
 
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. 

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. 

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, 
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 liceal: 
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 
*Probele orale: 
*conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
*descrierea / explicarea / instructajul; 
*completarea unor dialoguri incomplete. 
* Probele scrise: 
*extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
*activitatea de muncă independentă în clasă; 
*lucrarea de control (anunţată); 
*tema pentru acasă; 
*testul. 
*Probele practice 
*confecţionarea unor obiecte; 
*executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
*întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
B. Metode şi instrumente complementare 
*observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
*investigaţia; 
*proiectul; 
*portofoliul; 
*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). 
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.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. 
 
Bibliografie: 
file:///C:/Users/geta/Downloads/Metode_si_instrumente_de_evaluare.pdf 



 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL “METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” 

FORME MODERNE DE EVALUARE 
 

PROFESOR LĂCĂTUSU RAMONA NICOLETA 
LICEUL DE ARTE”CONSTANTIN BRAILOIU” TÂRGU-JIU 

 
Formele noi de evaluare, moderne, țin seama în primul rând de feed-back-ul, de reacția elevilor la 

stimuli lansați de educator. Pentru asigurarea reușitei noilor forme de evaluare trebuie introduse în fiecare 
lecție probele specifice, matricele de evaluare și descriptorii de performanță și o nouă strategie concepută 
ca o parte componentă integrantă, prin funcția sa determinant reglatoare a procesului de instuire. 

Standardele curriculumului reprezintă criterii de evaluare și asigură reliefarea progresului real al 
elevilor de la o treaptă de școlaritate la alta, reprezentând baza de plecare pentru elaborarea descriptorilor 
de performanță.  

Ca tehnici moderne specifice invățământului românesc preuniversitar actual se numară: observarea 
sistematică a comportamentului elevului față de activitatea școlară, portofoliul, proiectul, investigația, 
autoevaluarea. 

Observarea sistematică poate fi clasificată după mai multe criterii: 
 După gradul de explicare a ipotezei, distingem obsevare spontană (ocazională), observare 

metodică, sitematică. 
 După obiectivitate și modul de realizare:observare directă,observare indirectă 
 După modul de organizare: observare integrală,observare selectivă 
 După numărul de elevi:observare colectivă,observare individuală 
Ca orice metodă, observarea are avantaje și limite.  
Portofoliul este un intrument de evaluare „ce povestește istoria elevului”, cum îl definește Paulson. 

Portofoliul îmbină funcțiile formativă și informativă ale evaluării și reprezintă o selecție a lucrărilor 
reprezentative ale progreselor elevului în învățarea școlară, în funcție de obiectivele din planul de studiu. 

Proiectul este o activitate mai amplă, ce permite o apreciere complexă și nuanțată a învățării, 
ajutând la identificarea unor calități individuale ale elevilor și presupune un volum de muncă sporit. Se 
realizează atât la școală cât și în afara clasei. În ceea ce privește realizarea unui proiect trebuie să se țină 
cont de anumite etape: alegerea temei, planificarea activității, cercetarea propriu-zisă, realizarea 
materialelor, prezentarea rezultatelor cercetării, evaluarea.  

Structura unui proiect poate fi următoarea: Tema proiectului, Cuprinsul proiectului, Introducerea, 
Concluzii, Bibliografie, Anexe. 

Investigația reprezintă o metodă cu puternice valențe de învățare de către elev dar și un mijloc 
eficient de evaluare. Investigația oferă elevului posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru, în mod 
creator, în situații de învățare noi mai puțin asemănătoare cu cele desfășurate într-un context tradițional 
prin lecția clasică. Rezolvarea sarcinii de lucru de către elev poate demonstra, în practică, un întreg 
complex de cunoștințe și capacități. 

Autoevaluarea permite elevului aprecierea propriilor performanțe în raport cu obiectivele 
prestabilite. Este din ce în ce mai folosită, având scopul de a-i ajuta pe elevi, să-și dezvolte capacotățile 
de autocunoaștere și autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns comparativ cu nivelul cerut de 
obiectivele învățării și de standardele eucaționale, să-și dezvolte un program propriu de învățare, să-și 
autoevalueze și să-și valorifice atitudini și comportamente. 

 
Bibliografie: 
1. Potolea Dan, Neacșu Ioan, Iucu B. Romiță, Pânișoară Ion Ovidiu - Pregătirea Psihopedagogică 

- Manual pentru Definitivat și Gradul didactic II - Editura Polirom Iași, 2008 
2. Vasile Vasile - Metodica Educației Muzicale, Editura Muzicală, București, 2004 
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MATERIAL ÎNTOCMIT DE : 
PROF. PTR. ÎNV. PRIMAR LAKATOS ANTON 

PROF. PTR. ÎNV. PRIMAR COJAN ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, LUCIAN BLAGA” 

ORAŞ JIBOU, JUDEŢUL SĂLAJ 
 
Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei. 
Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Experiențe 

din practica personală. 
 
,Jocul este o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate el însăşi este viaţa 

copilului“ Mc.Daugall 

 
Jocul reprezintă activitatea fundamentală pe care copilul o realizează încă din primele zile ale sale, 

și pe care continuă să o practice pe tot parcursul vieții. Copilul este o ființă care are ca principală 
preocupare activitatea de a se juca, activitate în urma căreia acesta învață să comunice, să își exprime în 
mod inteligibil impresiile, gândurile, ideiile, ceea ce va constitui o bază în viața socială de mai târziu.  

Educarea copilului începe încă de la vârsta preșcolară, acest lucru fiind posibil prin intermediul 
jocului, deoarece în această perioadă curiozitatea este o calitate care îi determină să exploreze tot ceea 
ce îi înconjoară, iar procesul învățării devine unul natural și spontan, formându-se astfel o punte de 
trecere către procesul instructiv-educativ.  

Disciplina Dezvoltare personală (DP) este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop 
dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, 
aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. 
Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul didactic pornind de la competenţe permite accentuarea 
scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. În cadrul 
disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea 
încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. De-a lungul anilor 
de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea 
personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării integrate a 
unora dintre activităţile propuse.(Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală, 2013). 

Dezvoltare personală este disciplina, procesul continuu, prin care schimbăm , schimbăm în mai 
bine, schimbări care se fac treptat cu fiecare zi. Pentru a schimba trebuie să ne cunoaştem şi atunci este 
necesară o autocunoaştere – unde vom realiza cu elevii activităţi de dezvoltare a capacităţii de 
autocunoaştere.  

În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind 
dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. 

Fiind o materie în care nu apar calificativele îmi oferă posibilitatea de a evalua continuu progresul 
fiecărui elev şi de a-i oferi ajutor necondiţionat , ajutându-l să se descopere , să se cunoască , să –şi 



 

 

descopere calităţile şi să-şi retuşeze, să corecteze defectele . Metodele cele mai utile în abordarea 
discilinei sunt cele care îl implică în mod direct , cele care îl fac personaj principal al unei acţiuni.  

Exemple practice:  
1.SUNT O PARTICICĂ DIN MAMA MEA !! 
Competența generală vizată : 1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a atitudinii 

pozitive față de sine și față de ceilalți  
Competența specifică : 1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după criterii 

simple  
Activitate care va fi prezentată părinților. 

 
2 .Bucuria de a dărui !! COPIL CA TINE SUNT ŞI EU !! 
Realizarea de obiecte , împreună cu părinții, pentru a fi vândute , iar banii câștigați vor fi donații 

copiilor speciali care au atât de multă nevoie de noi 
Competența generală vizată : 1.Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a atitudinii 

pozitive față de sine și față de ceilalți  
Competența specifică : 1.1.Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după criterii 

simple  

 
 
3. PRIETENI NOI !! 
Activitate desfășurată la Centrul de copii – Jibou 
- Cât de important este un prieten  
- Familia și rolul ei  
- Cum putem ajuta un copil din acest loc  
- Emoțiile  
Competența generală vizată :1 Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a atitudinii 

pozitive față de sine și față de ceilalți  
Competența specifică : 1.1.Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după criterii 

simple  

    
4. JOC DE ROL 
Pentru mine este important să învăț deoarece ... 
Activitatea se va desfășura în Biblioteca școlii, în lumea cărților , unde vor descoperi o lume nouă 

, o lume a cunașterii . Semne de carte – realizare. 
Competențe generale : 3 Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context școlar  
Competențe specifice: 3.2 Evidențierea importanței învățării pentru propria persoană  



 

 

 
 
6. DE UNDE VIN HĂINUȚELE NOASTRE ? 
Vizite la locuri de muncă interesante : Confecții textile  
- beneficiile acestei meserii 
-  utilitatea meseriei  
- Responsabilități  
Competențe generale: 3.Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în contexte școlare 
Competențe specifice: 3.3. Prezentarea utilității unor meserii/profesii cunoscute  

 
Astăzi, mai mult decât oricând, dacă privim la ceea ce se întâmplă în școlile din România, la elevii 

pe care îi avem, putem afirma că este necesară studierea disciplinei Dezvoltare personală la fiecare an 
de studiu, fără întrerupere. În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă 
atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru 
viaţă si pentru viitor.  

Disciplina Dezvoltare personală se ocupă de formarea copilului în calitatea sa de ființă unică și 
demnă. Ea cuprinde regulile fundamentale ale vieții în societate, cultivând respectul față de sine și față 
de ceilalți. Atât în școală, cât și în viață educația își propune și tinde spre un ideal pedagogic apt să 
faciliteze construcția unei personalități integrale, armonioase, perfect adaptabilă cerințelor vieții, 
capabilă să respecte valori materiale și spirituale permanente, dar să le și creeze acum și în viitor. La 
acest lucru contribuie și Dezvoltarea personală.  
  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CLASELE PRIMARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LĂMBUȚĂ MIHAELA-DENISA 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CLASELE PRIMARE 

 
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. 

 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 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. 
 -reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activitaţilor 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 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. 

Pentru ca 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). 



 

 

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 

 
LĂPUȘNEANU LUMINIȚA 

COLEGIUL ECONOMIC, CĂLĂRAȘI 
 
 ”Educația nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât știi. Este capacitatea de a diferenția 

între ceea ce știi și ceea ce nu știi.” (Anatole France) 
 
În învățământul modern, indiferent de țară, de contextul cultural și de specificul național, sistemele 

de educație parcurg o serie de reforme pentru adecvarea școlii la o nouă epocă, unde absolventului i se 
cere mai mult decât o specializare îngustă, o cultură generală vastă sau memorarea unor informații date. 
El trebuie să se adapteze cerințelor de pe piața muncii într-o lume aflată în continuă schimbare, deci 
trebuie să fie capabil să învețe pe tot parcursul vieții. În acest context, evaluarea nu se mai axează pe 
memorare, pe aprecierea cantitativă a rezultatelor învățării, ci pe formarea de competențe, pe aprecierea 
calitativă, avându-se în vedere, bineînțeles, profilul de formare al absolventului. 

Evaluarea nu trebuie privită ca o activitate independentă de procesul de predare-învățare, ci ca o 
parte intrinsecă a demersului didactic. McInnis și Devlin (2002) precizează că: ”o evaluare bine 
construită are stabilite foarte clar așteptările, are conținuturi rezonabile (astfel încât elevul să nu fie nevoit 
să se bazeze pe reproducerea informațiilor) și oferă posibilitatea elevului de a se autoevalua, de a repeta, 
exersa, aplica și de a primi feedback… Evaluările concepute atent contribuie direct la modul în care 
elevul se raportează la studiu și indirect, dar major, la creșterea calității învățării.” 

Moduri și tipuri de evaluare: 
 După funcția dominantă îndeplinită, există: 
a) evaluare diagnostică – localizarea erorilor și lacunelor, dar și a punctelor forte, identificându-se 

și cauzele; 
b) evaluare prognostică – urmărește gradul în care elevii vor putea să răspundă pe viitor unui 

program de instruire. 
 După modul de integrare în desfășurarea procesului didactic, evaluarea este: 
a) inițială – pentru a stabili nivelul la care se situează elevii; 
b) formativă – pe tot parcursul didactic; 
c) sumativă – la sfârșitul unei perioade de instruire. 
 În funcție de persoana care realizează evaluarea, există: 
a) evaluare internă – realizată de aceeași persoană care a condus activitatea de învățare; 
b) evaluare externă – realizată de o persoană sau instituție din afara procesului de predare-învățare; 
c) autoevaluarea – realizată de către cel care învață. 
 În funcție de domeniile evaluării, există: 
a) evaluare în domeniul psihomotor (capacități, aptitudini, deprinderi); 
b) evaluare în domeniul socio-afectiv (atitudini); 
c) evaluare în domeniul cognitiv (cunoștințe). 
Metodele de evaluare sunt diverse și, desigur, nu există o formă perfectă de evaluare. Orice metodă 

de evaluare prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje și este foarte importantă alternarea lor în cadrul 
procesului didactic, astfel încât elevul să fie familiarizat cu acestea și să poată face față oricărei forme 
de evaluare. 

Metodele de evaluare se împart în: 
 metode tradiționale: 
a) probe orale – au feedback rapid, dar depind de factori precum: starea de moment a evaluatorului, 

gradul diferit de dificultate, starea elevului; 
b) probe scrise – oferă posibilitatea verificării unui număr mare de elevi, dar are ca dezavantaj 

feedback-ul întârziat; 
c) probe practice. 
 Metode moderne (alternative): 
a) Observarea sistematică a elevilor – realizată prin: fișa de evaluare (calitativă), scara de 

clasificare, lista de control/verificare; 



 

 

b) Referatul – poate fi de două tipuri: de investigație științifică și bibliografic (de informare 
documentară); 

c) Investigația – oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele în situații noi 
și variate. Pune în valoare creativitatea, inițiativa, cooperarea, concentrarea atenției, perseverența, 
flexibilitatea gândirii; 

d) Proiectul – metodă complexă de evaluare individuală sau în grup, recomandată pentru evaluarea 
sumativă; 

e) Portofoliul – metodă complexă, longitudinală, proiectată pe o perioadă lungă de timp. Poate 
conține: lucrări scrise, teste, chestionare, fișe, proiecte etc; 

f) Autoevaluarea – are rol esențial în formarea elevului, deoarece îi arată ce știe și ce știe să facă, 
asigurând un demers interactiv al actului de predare-învățare. 

Exemple de activități pentru formarea competenței de autoevaluare: 
 Utilizarea unor emoticoane prin care elevul să își evalueze activitatea; 
 Realizarea unui Instastory prin care să evidențieze: 3 aspecte importante din lecție / 3 idei 

principale ale orei. Se pot realiza hărți mentale, rebusuri, desene etc; 
 Bilete de ieșire: fiecare elev primește un bilet de ieșire sub forma a 2-3 întrebări scurte: ”Ai 

înțeles lecția de azi?” / ”Cine este în imaginea de mai jos?” etc. 
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DESPRE EVALUAREA LA LIMBA ROMÂNĂ 
 

LĂRGEANU CORINA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,SPIRU HARET” 

 
Deoarece sunt profesor cu o vechime de peste 24 de ani, am observat că este esențial ca toți 

școlarii noștri să aibă texte captivante la evaluari pentru a-i determina să lucreze cu drag. Astfel, 
vă atașez o evaluare inițială pentru a o putea folosi dacă doriți și la clasele unde predați: 

 
EVALUARE INIȚIALĂ 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASA a VI-a 
 
PARTEA I ( 48 de puncte ) 
 
Citește textul: 
 
De atunci, Matilda venea cu regularitate la bibliotecă, doar o dată pe săptămână, ca să înapoieze 

cărțile citite și să ia altele noi. Dormitorul ei micuț luă locul sălii de lectură și acolo își petrecea cele 
mai multe după-amiezi, în tovărășia cărților și, adesea, a unei căni de ciocolată caldă. Cărțile o purtau 
într-o lume nouă și necunoscută și îi făceau cunoștință cu oameni extraordinari, care treceau prin 
peripeții palpitante. Navigă pe corăbii din vremuri de demult cu Joseph Conrad, călători în Africa 
împreună cu Ernest Hemingway și în India cu Rudyard Kipling. Cutreieră lumea în lung și-n lat în 
timp ce se afla în cămăruța ei, undeva într-un sătuc din Anglia. 

 ( Roald Dahl, Matilda ) 
 
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:  
A. 
3p. 1. Precizează mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format cuvântul sătuc. 
6p. 2. Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: lectură, ciocolată, palpitante. 
3p. 3. Explică folosirea punctului, în textul dat. 
9p. 4. Stabilește valoarea morfologică și cazul pentru fiecare dintre următoarele cuvinte din text: 

la bibliotecă, ei, palpitante. 
9p. 5. Construiește trei enunțuri în care substantivul Matilda să îndeplinească trei funcții sintactice 

diferite, pe care le vei preciza. 
 
B. 
6p. 1. Menționează care este efectul lecturii asupra Matildei. 
6p. 2. Precizează sensul expresiei în lung și-n lat. 
6p. 3. Transcrie sintagma care indică spațiul în care se desfășoară acțiunea. 
 
PARTEA a II-a ( 30 de puncte ) 
 
Alcătuiește o compunere de 15-20 de rânduri, în care să îți imaginezi o călătorie în lumea cărților. 

Dă un titlu sugestiv compunerii! 
 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( respectarea normelor de ortografie, de 

punctuație și de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate ).  
Din oficiu se acordă 10 puncte.  

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR LĂSCĂIAN LĂSCĂIAN IOANA 
GRĂDINIȚA CU PP ” LIZUCA” 

 
Din perspectiva teoriei curriculumului , evaluarea este concepută ca parte integrată a procesului 

de învățământ , al cărei scop este eficientizarea funcționării întregului sistem educațional. 
După modul de integrare în desfășurarea procesului didactic , din prespectiva temporală se distinge 

la începutul proiectării activităților instructiv-educative , evaluarea inițial sau predictiv, făcută cu scopul 
de a stabili nivelul de pregtire a preșcolarilor la începutul programului de lucru, inclusiv condițiile în 
care aceștia îi vor desfășura activitatea.  

Ea constituie, premisele conceperii programului de instruire școlară. Cunoștințele și perforamnțele 
preșcolarilor din aceasta etapă de evaluare inițială reprezint primele date , informații colectate de către 
cadrul didactic referitoare la capacitatea lor generală de învățare și nivelul de bază de la care se va porni 
strategia pentru următorul proces de învățare . Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajuta la 
realizarea predicției -stabilirea coordonatelor esențiale ale activităților viitoare selectarea competențelor 
, alegerea strategiilor adecvate , a ritmului de parcurgere a conținuturilor , stabilirea efectelor probabile 
ale acestor variabile. 

Ceea ce interesează la evaluarea inițială nu este atât aprecierea performanțelor globale ale copiilor 
și nici ierahizarea lor , ci cunoașterea potențialului de învățare , a premiselor cognitive și atitudinale ( 
capacități, interese, motivații) necesare parcurgerii cu succes a activităților de învățare care urmează. 

Evaluarea inițială se realizază pentru aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului în 
momentul intrării în grădiniță sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârsta ale 
preșcolarității 

Metodele de evaluare tradiționale sunt cele care , datorită faptului că sunt foarte des utilizate , s-au 
validat în timp consacrându-se definitiv în practica educațională. Termenul  

” tradițional” este datorită frecvenței mare de utilizare a acestora , care nu reprezintă ceva vechi, ci 
deopotrivă metodele tradiționale de evaluare pot fi valorificate în modalități eficiente în secvențele 
evaluative. 

În funcție de specificul vîrstei preșcolare , metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
inițiale activităților educative din grădiniță pot fi : observația , conversația ,studiul produselor activității, 
analiza procesului de integrare socială , metoda consemnării grafice a preferințelor,teste standardizate .  

Observația ca și metodă de sine stătătoare , dar și ca element constitutiv al altor metode observația 
este indinspensabiă oricărei tedințe de a descifra empiric sau ștințifiic performanțele copilului preșcolar. 
În cunoașterea sistematică se pune însă problema reducerii a cât mai mult din subiectivismul căruia îi 
este oricum tributară observația. Acest lucru se poate obține doare în cadrul observației sistematice care 
presupune consemnarea metodică, fidelă și intenționată a diferitelor manifestări comportamentale , 
individuale sau colective, așa cum se prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare. 

Educatoarea poate urmări prestația copilului preșcolar în activitățile de joc și învățare , în 
momentele de interacțiune socială observând reacțiile comportamentale, afective, morale, relaționale în 
situația pe care o traversează copilul, reușita în efortul de adaptare la situațiile curente de joc și învățare, 
reacțiile de retragere ( reacții de fugă, refuz, respingere), modul de abordare a situațiilor de învățare și de 
utilizare a resurselor disponibile(analitic, impulsiv, creativ etc.) Această formă de observare stințiifică 
presupune : stabilirea unui plan de observație obiectivat într-una sau mai multe fișe care descriu itemii 
ce vor face obiectul observației, realizarea sistematică a observației conform planului,utilizarea unor 
mijloace tehnice de înregistrare a datelor( fișă de progres, caietul de observații) , prelucrarea și 
interpretarea datelor obținute, realizarea de legături cu informații obținute prin alte metode de 
investigație. 

 Metoda observației ne ajută să obținem cea mai mare parte a datelor despre perșcolar , se observă 
comportamentul în condiții obișnuite , dar se poate recurge și la observația provocată, în condiții anume 
create pentru a edifica asupra unor aspecte. Pentru a se asigura eficiența constatărilor , educatoarea nu se 
va limita la observația spontană , ci va realiza obnservația sistematică , deci își va propune obiective de 
urmărit , va alege mijloace și activități prin care este posibil să se adune informația necesară , va stabili 



 

 

modalități de înregistrare a datelor observate menite să servească la procesul de proiectare a procesului 
de predare-învățare ce urmează a fi realizat .   
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: LASLĂU ANA-MARIA 

 
„Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii la şcoală." (Alexander Sutherland) 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, 

acestea aflându-se într-o strânsă lecgătură,continuă şi absolut necesară, fiind inseparabile. Prin evaluare 
se urmăreşte modul de învăţare al preşcolarilor,tot prin evaluare cadrul didactic poate observa atât nivelul 
de performanţă al celor mici, dar îi şi ajută la realizarea succesului şi a eşecului, corectarea acestuia din 
urmă, căutarea soluţiilor ameliorative. 

 Formele de evaluare utilizate la nivel preşcolar , după etapa în care se realizează aceasta sunt: 
- evaluarea iniţială,arată nivelul preşcolarului la intrarea în grădiniţă sau la începutul anului şcolar; 
- evaluarea continuă, ce se desfăşoară în cadrul tuturor activităţilor din grădiniţă; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care arată rezultatele finale; 
 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. 
 Din punctul meu de vedere, evaluarea iniţială reprezintă cea mai importantă etapă a procesului de 

evaluare, atât în învăţământul preşcolar,primar cât şi în cel liceal. Ea este baza, rădăcina din care înfloresc 
şi cresc roadele noului an şcolar. Pentru ca procesul de învăţământ să dea roade este necesar ca 
educatorul/profesorul (cadrul didactic) să cunoască nivelul la care se află grupa, să întocmească un raport 
pe baza observaţiilor făcute pentru ca mai departe să stabilească măsurile ameliorative. 

 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, evaluarea iniţială are un rol 
important în stabilirea demersului didactic din perioada următoare. Probele de evaluare iniţială se 
desfăşoară pe parcursul a două sau trei săptămâni de la începerea anului şcolar. 

 Evaluarea iniţială trebuie să fie bine definită, cu obiective clare şi succinte astfel încât să exprime 
exact ceea ce se urmăreşte a se afla,deoarece,consider că acesta reprezintă etapa principală a procesului 
didactic de învăţare-predare-evaluare. 

 Din punctul meu de vedere, la nivel preşcolar, jocul este cea mai importantă metodă de evaluare. 
Prin joc copilul se afirmă, socializează, acţionează în diverse situaţii, descoperă lucruri noi şi totodată, 
educatoarea învaţă şi desoperă comportamentul copiilor. 

 În concluzie, consider că evaluarea iniţială reprezintă un punct forte al procesului de învăţare-
predare-evaluare. 

 
Bibliografie:  
1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.; Bârzea, 
 2. Păişi Lăzărescu Mihaela, Liliana Ezechil –Laborator preşcolar, Ed.V&Integral,Buc.,2011. 
3. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. INV.PREŞCOLAR-AURELIA MARIA LAZA 

LIC. ORTODOX ,,EPISCOP R.CIOROGARIU,ORADEA 
 
 „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) 

 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.  

 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. 

 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.  

 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). 

 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.  

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: 
 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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PORTOFOLIUL-METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 
 

PROF. LAZĂR DANIELA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARASĂU, MARAMUREȘ 

 
 În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe 

utilizarea unor metode şi tehnici de evaluare eficientă a elevilor, aceasta presupunând şi o serie de metode 
alternative. Experienţa de la catedră ne-a demonstrat că nu se poate renunţa definitiv la metodele 
tradiţionale de evaluare,în favoarea celor alternative, dar se impune îmbinarea acestora în scopul 
optimizării actului didactic.  

Metodele alternative de evaluare 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. 

Principalele metode alternative de evaluare sunt: 
• observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului; 
• investigaţia; 
• portofoliul; 
• proiectul; 
• studiul de caz; 
• interviul; 
• referatul; 
• autoevaluarea; 
• hărţile conceptuale. 
Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, prin care cadrul didactic poate să-i urmărească 

progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui 
interval mai lung de timp (o etapă dintr-un semestru, un semestru, un an şcolar sau chiar un ciclu de 
învăţământ). Un portofoliu poate cuprinde: 

• lista conţinutului acestuia (sumarul); 
• lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 
• rezumate; 
• eseuri; 
• articole, referate, comunicări; 
• fişe individuale de studiu; 
• experimente; 
• înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu 

colegii săi; 
• reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 
• autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 
• hărţi cognitive; 
• comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar 

părinţi. 
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; care permit aprecierea aptitudinilor, 
talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale. 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.” (Ioan Cerghit, 2002). 
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. 

„Raportul de evaluare” – cum îl numeşte I. T. Radu – 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 elevului/ elevilor prin media aritmetică „săracă în semnificaţii 
privind evoluţia şcolară a acestuia”. 



 

 

  



 

 

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; încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în 
activităţi de învăţare mai complexe şi mai creative, diversificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi 
abilităţilor; 

• evaluarea portofoliului este eliberată în mare parte de tensiunile şi tonusul afectiv negativ care 
însoţesc formele tradiţionale de evaluare; evaluarea devine astfel motivantă şi nu stresantă pentru elev; 

• dezvoltă capacitatea de autoevaluare a elevilor, care devin 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. 

 Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decât 
cantitativă şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. Portofoliul este compatibil cu instruirea 
individualizată ca strategie centrată pe stilurile diferite de învăţare. Poate fi considerat în acelaşi timp un 
instrument complementar folosit în aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echipă, pe 
elaborarea de proiecte ample de cercetare şi învăţare.  
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EVALUĂRIA INIȚIALA ȘI IMPORTANȚA SA ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF.INV. PRIMAR LAZĂR GIGIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI, GALAȚI 
 
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. 

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 cu atat scopul evaluării inițiale este mai bine 
atins,. 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, 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. 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). 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T., Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică București, 1981. 
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Stoica, A., Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

LEAFU IRINA 
 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei etape de instruire (an şcolar, ciclu de învăţământ) 

sau la clase nou formate şi are ca obiectiv diagnosticarea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor elevilor, 
descoperirea lacunelor cu scopul organizării adecvate a predării sau a grupelor de elevi. Performanţele 
viitoare ale elevilor depind şi de cunoştinţele anterioare, element pe baza căruia va trebui alcătuit 
programul de instruire. Evaluarea iniţială este necesară pentru a stabili dacă elevii dispun de pregătirea 
necesară creării de premise favorabile unei noi situaţii de învăţare. Sunt relevante cuvintele 
psihopedagogului american Ausubel: „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur 
principiu, eu spun: Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruieşte-l în consecinţă.” (Ausubel, Robinson, 
1981, 106) 

Această evaluare devine necesară în situaţii în care învăţătorul începe activitatea cu elevi al căror 
potenţial de învăţare nu-l cunoaşte. Ceea ce interesează nu este pregătirea generală a elevilor, ci măsura 
în care aceştia posedă cunoştinţele şi capacităţile care constituie „premise cognitive” şi „atitudinale” 
(interese, motivaţie) necesare asimilării noilor conţinuturi.Prin urmare, evaluarea are caracter selectiv, 
sub raportul conţinutului verificat şi îndeplineşte o funcţie predictivă, indicând condiţiile în care elevii 
vor putea asimila noile conţinuturi.  

Evaluarea iniţială presupune parcurgerea următorilor paşi:  
determinarea competenţelor cursului anterior; 
• construirea unor teste adecvate pentru competenţele formate; 
• precizarea baremului de corectare şi a gradului de acceptabilitate; 
• aplicarea testelor; 
• interpretarea rezultatelor; 
• comunicarea acestor rezultate elevului şi familiei acestuia; 
• activitatea de remediere, prin care evaluarea iniţială îşi îndeplineşte funcţiile pedagogice 

referitoare la pregătirea elevilor pentru următoarea perioadă de învăţare. 
Când este centrată pe elev, evaluarea iniţială îndeplineşte următoarele funcţii: 
• inventariere a achiziţiilor existente într-un anumit moment, de constatare a nivelului de 

pregătire, asigurator pentru trecerea de la o clasă la alta, de la un ciclu la altul, de atestare a unui rezultat, 
a unui nivel de cultură general atins; 

• constatare la un moment dat, a posibilităţilor de învăţare ale elevilor, pentru orientarea şcolară 
şi profesională; 

• depistare a posibilelor decalaje dintre realizări şi aşteptări; 
• descoperirea cauzelor care au generat greşeli, eşecuri; 
„Când este centrată pe profesor:  
• îi arată şi îi explică nevoile de dezvoltare ale elevilor; 
• îl ajută să-şi multiplice căile de stimulare a dezvoltării optimale a acestora; 
• pune în evidenţă caracteristicile diferenţiale ale subiecţilor şi posibilităţile de a acţiona în 

direcţia atingerii unor profiluri psihopedagogice; 
• pune în evidenţă punctele tari sau punctele slabe ale procesului didactic;” (Cerghit, 2002, 308) 
Efectele pozitive ale evaluării iniţiale constau în creşterea gradului de participare a elevului la lecţii 

şi a randamentului şcolar mai înalt, datorită: 
- recapitulării şi reactivării cunoştinţelor anterioare, astfel încât acestea se reorganizează şi se 

îmbogăţesc; 
- învăţării prin înţelegere, favorizată de stabilirea mai uşoară a legăturilor dintre cunoştinţele noi şi 

cele preexistente; 
- coerenţei demersurilor teoretice şi practico-aplicative, condiţionată de absenţa lacunelor şi a 

confuziilor; 
- participării active şi angajării la sarcină, susţinută de încrederea în sine; 



 

 

- creşterii motivaţiei învăţării. 
„Din păcate, deşi evaluarea iniţială poate fi o exemplificare pentru ceea ce în domeniul educaţiei 

înseamnă a şti să pierzi timpul pentru a-l câştiga, ea este un demers tot mai rar utilizat în prezent, 
realizat în treacăt asupra premiselor învăţării, fără a dobândi precizie şi completitudine. Justificările, 
mai mult sau mai puţin îndreptăţite, ţin de presiunea pe care conţinutul instruirii o exercită asupra 
profesorilor, astfel încât aceştia renunţă la realizarea unor activităţi extrem de importante pentru 
învăţare precum cele de repetare, fixare, consolidare, reflecţie, exersare etc., care asigură cunoştinţe şi 
capacităţi temeinice şi cu mare valoare operaţională.” (Savu-Cristescu, 2007, 118)  
  



 

 

SURSE GENERATOARE DE ERORI ÎN EVALUARE 
ŞI MODALITĂŢI DE REMEDIERE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LEGIAN NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN GRIGORESCU", MEDGIDIA 
 
În apreciere si notare, exista o serie de distorsiuni datorate unor efecte perturbatoare sau 

factorilor de personalitate care ţin atât de profesor cât şi de elev. Evaluarea defectuoasă poate cunoaşte 
mai multe ipostaze: 

- notarea strategică – practicată la începutul activitatii pentru a ţine elevii sub control, sub 
ameninţarea notelor slabe sau a nepromovării; 

- notarea sancţiune – care nu are nimic de-a face cu achiziţiile sau performanţele elevilor, ci cu 
anumite atitudini considerate neacceptabile; 

- notarea etichetă – prin notarea pe termen lung dupa aceleaşi păreri favorabile /nefavorabile, sau 
în concordanţă cu celelalte note ale elevului. 

Cei mai multi factori perturbatori privesc activitatea profesorului. Situaţiile cel mai frecvent 
întâlnite sunt: 

 Efectul „Halo” este exprimat prin supraaprecierea rezultatelor unor elevi sub influenţa 
impresiei foarte bune pe care învăţătorul/profesorul o are despre ei. Datorită reputaţiei bune pe care o au 
în colectivul şcolar, acestor elevi le sunt trecute cu vederea unele erori, lacune sau rezultate mai slabe. 

 Efectul de ancorare - supraevaluarea unor rezultate deoarece pun în lumină elemente 
neaşteptate, mai puţin frecvente, care vor constitui baza unor noi grile de corectare a răspunsurilor. 

 Efectul Pygmalion - anticipaţiile sau predicţiile profesorului asupra performanţelor elevilor 
sfârşesc prin a se produce/adeveri, datorită influenţării conştiente sau inconştiente a comportamentului 
elevilor. Încrederea în posibilităţile elevilor şi încrederea în reuşita lor constituie un puternic factor 
motivaţional, care sfârşeşte prin creşterea performanţelor acestora. 

 Stilul personal al evaluatorului - fiecare profesor are propria sa grilă de apreciere, fie bazată pe 
reproducere cantitativă, fie pe originalitate. Alţii notează mai generos, alţii mai exigent, alţii preferă 
notele de mijloc. Unii consideră notă o modalitate de încurajare, alţii de constrângere. O consecinţă 
neplăcută a efectului apare atunci când elevii aflaţi în competiţie sunt evaluaţi cu grade de exigenţă 
diferită. 

 Efectul tendinţei centrale - se regăseşte mai ales în cazul profesorilor începători care, din dorinţa 
de a nu greşi sau subaprecia elevii, acordă note în jurul valorilor medii. 

 Efectul de similaritate - apare atunci când profesorul se ia drept reper pe el însuşi. De exemplu, 
profesorii care au experienţa de foşti „premianţi” sau au copii cu rezultate excelente, vor avea tendinţa 
de a fi mai severi şi invers. 

 Efectul de contrast -apare atunci când un elev primeşte o notă mai bună sau mai slabă ca urmare 
a comparaţiei cu rezultatul anterior. După o notă slabă un rezultat bun va părea şi mai bun sau, după un 
candidat foarte bun, următorul, care este mediocru, va părea mult mai slab. 

 Efectul de ordine -se referă la inerţia aprecierii (notarea concomitentă cu aceeaşi notă) deşi între 
răspunsuri există diferenţe calitative. Se datorează mai ales factorilor ca oboseală, indispoziţia, lipsa de 
interes, etc. 

 Eroarea logică -se referă la înlocuirea parametrilor de performanţă urmăriţi cu alte consideraţii, 
care în realitate sunt elemente secundare, cum ar fi: efortul depus pentru a ajunge la rezultat, 
conştiinciozitatea, acurateţea, stilul sau sistematicitatea expunerii etc. Deşi uneori acest efect se justifică, 
el nu trebuie sa devină o regulă, deoarece creşte riscul de subiectivitate în notare. 

 Din perspectiva personalităţii elevului, anumite aspecte ale acesteia pot favoriza producerea 
unor erori de apreciere. Acestea se referă la: starea psihică dominantă în timpul verificării, starea şi 
gradul de emotivitate, starea de oboseală, nivelul sensibilităţii afective şi cel al capacităţii de autocontrol, 
specificul temperamental. Toţi aceşti factori personali influenţează negativ sau pozitiv capacitatea de 
concentrare a atenţiei, de receptare a întrebărilor şi de elaborare a răspunsurilor, calitatea acestora şi a 
procesului de reactualizare a cunoştinţelor (promptitudine, fidelitate), ritmul gândirii. Un elev cu un 
temperament extravertit poate fi supraevaluat la o verificare orală datorită posibilităţilor native pe care 



 

 

le are în comunicarea orală; altul poate fi mai productiv la lucrările scrise. Starea de inhibiţie şi de 
instabilitate emoţională pot constitui impedimente în calea unei evaluări exacte. 

 Alte erori pot fi generate de specificul disciplinei de învăţământ la care se realizează 
evaluarea. De exemplu, cele riguroase se pretează la o evaluare mai obiectivă, pe când cele socio-umane 
predispun la aprecieri subiective din partea evaluatorului.  

 Pentru corectarea şi eliminarea acestor erori din apreciere-notare se impune o metodologie de 
evaluare adaptată complexităţii procesului de învăţământ prin: 

 creşterea ponderii evaluării formative; 
 corelarea evaluării formative cu cea sumativă; 
 asigurarea anonimatului probelor scrise; 
 introducerea unor bareme de notare; 
 utilizarea probelor standardizate şi testelor docimologice; 
 prelucrarea statistico-matematică a rezultatelor, reprezentarea grafică şi interpretarea lor 

adecvată, decelarea cauzelor; 
 dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare, prezentarea criteriilor şi a grilelor de corectare; 
 verificarea ritmică a elevilor şi informarea operativă asupra lacunelor sau progreselor 

înregistrate. 
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Evaluarea inițială la grădiniță se realizează folosind mai multe metode și procedee ce se utilizează 

în învățământul preșcolar; și anume, pe cinci domenii de dezvoltare.  
1. Primul domeniu de dezvolatre este: Dezvoltarea socio-emoțională, domeniu în care se 

urmăresc mai mulți indicatori comportamentali. Copilul este evaluat în funcție de acești indicatori în 
activitățile desfășurate în programul din grădiniță: urmărește anumite indicații ale adulților asupra 
comportamentelor adecvate, interacționează din proprie inițiativă cu copiii de vârstă apropiată, își 
adaptează comportamentul în funcție de reguli ce pot apărea în diferite situații. De asemenea se urmărește 
împărtășirea trăirilor și emoțiilor colegilor și adulților în diferite contexte sociale variate, în funcție de 
obiectivele propuse și urmărite în activitățile desfășurate. 

2. Al dolea domeniu de dezvolatre este: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor 
citirii și scrierii. Acest domeniu este important pentru cunoașterea corectă a limbii române, având în 
vedere numărul tot mai mare a copiilor cu tulburări de vorbire. De aceea comunicarea este foarte 
importantă și se realizează prin joc urmărinind, vorbirea corectă în acord de gen, număr, persoană și 
timp; respectarea în povestire a succesiunii corecte a evenimentelor; să vorbească în propoziții și fraze, 
să asculte în liniște momentul de lectură pânâ la final. Prin activitățile de limbaj urmărim în testele de 
evaluare recunoașterea literelor de tipar și punerea lor în corespondență cu sunetul, să înțeleagă conceptul 
de scriere a unei informații și a unui mesaj. 

3. Al treilea domeniu de dezvolatre este: Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei. Acest domeniu 
este foarte important pentru sănătatea personală a fiecărui copil. Un popor sănătos poate fi educat bine. 
Astfel în evaluare urmărim poziția corectă a corpului, un minim de reflexe (de a prinde o minge sau a 
arunca ceva), să știe să se îmbrace și dezbrace singur, să recunoască obiecte după pipăit, fără să le vadă, 
să execute comenzi de gimnastică simple. De asemenea să cunoască reguli de igienă personală și să le 
aplice zilnic (folosirea toaletei, spălatul pe mâini) ori de câte ori este nevoie. Un foarte important 
indicator urmărit în evaluarea preșcolarului este cunoașterea regulilor de siguranță în joc. 

4. Al patrulea domeniu de dezvolatre este: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii. Acest 
domeniu cuprinde două categorii de activități prin care educatoarele pot urmării indicatorii 
comportamentali. Domeniul matematic este important pentru asimilarea de cunoștințe utile pe tot 
parcursul vieții. Astfel urmărim prin testele de evaluare și jocuri, în ce masură copiii știu să grupeze 
obiecte, să lucreze în colaborare pentru soluționarea unei probleme, să numere cu ușurintă în limitele 10-
20, să recunoască forme geomerice, să cunoască pozițiile spațiale. Apoi urmează Domeniul de 
cunoaștere al lumii înconjurătoare. Domeniu vast unde evaluăm cunoștințe despre mediul 
înconjurător, animale domestice, sălbatice, marine și antropologice -Dinozauri. Evaluăm de asemenea 
cunoștințe asimilate despre cele patru anotimpuri, stări ale vremii, zilele săptămânii și lunile anului și 
chiar despre planetele Sistemului nostru solar. 

5. Al cincelea domeniu de dezvolatre este: Capacități și atitudini în învățare. Acest ultim capitol, 
dar nu cel mai puțin important este acela în care copilul este evaluat dacă știe să pună întrebări referitoare 
la schimbările din jurul său; exprimă dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de autoservire, de 
a confecționa obiecte și jucării, de a se informa despre ceva ce îl interesează. Educatoarele testează de 
asemenea capacitățile preșcolarului de a se concentra 20 de minute la o activitate din grădiniță; dacă 
reușește să exprime emoții și sentimente prin muzică, dans, desen, pictură, modelaj și activități practice; 
dacă știe sau dorește să utilizeze și să combine materiale prin strategii și modalități noi pentru a explora 
sau rezolva probleme. 

Astfel putem concluzina că evaluarea preșcolarilor o efectuăm noi educatorii pentru a obseva 
rezultatele preșcolare în raport cu obiectivele propuse și cele urmărite. Aprecierea rezultatelor o realizăm 
prin calificative în funcție de itemii urmăriți, iar rezultatele le monitorizăm în tabele însoțite de procente, 



 

 

în funcție de evoluția preșcolarilor. Se propun măsuri ameliorative pentru ca rezultatele evaluărilor 
viitoare să fie mai eficiente și mai bune. 

 a) Evaluarea preşcolară nu este un scop în sine, ci un mijloc de educaţie prin care educatorul 
orientează procesul de formare a preșcolarului; 

 b) Evaluarea trebuie să reflecte predarea - nivelul de exigenţă, criteriile de evaluare şi cerinţele 
exprimate faţă de copii, care trebuie să fie în concordanţă cu cele pe care educatorul le aplică în 
realizarea şi autoevaluarea activităţii de învățare; 

 c) Evaluarea preșcolarilor trebuie să fie transparentă, ceea ce impune educatorului să 
argumenteze calificativele acordate acestora. 

 
Bibliografie: 
1. M.E.N. - Curriculum Pentru Educația Timpurie - 2019. Anexa la ordinul ministrului Educației 

Naționale nr. 4.694/2.08.2109 
2. M.E.N. - SUPORT pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019 
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1. Cum îi învăţăm pe elevi să înveţe 
În cadrul procesului de instruire şi educare a şcolarului mic, dascălul este cel care lansează, lecţie 

de lecţie, noi şi noi cerinţe, pretinzând elevilor săi să-şi însuşească toate cunoştinţele predate. 
Se naşte întrebarea dacă, de fiecare dată, există acel echilibru între ceea ce pretindem elevului şi 

ceea ce reuşim să-i dăm. Trebuie să vedem dacă elevul se descurcă în multitudinea de cerinţe, dacă simte 
întotdeauna ajutorul nostru, dacă acest ajutor vine la timp, dacă este bine orientat etc. Şi atunci când 
analizăm activitatea elevului, este bine să cântărim ce parte din nerealizările acestuia se datoreşte 
insuficientei sale orientări în amplul proces al cunoaşterii, al învăţării.  

Îl învăţăm pe elev cum să înveţe? Iată o întrebare care trebuie să ne-o punem zilnic, organizând 
astfel procesul de predare-învăţare încât elevul, pus în situaţia de a acţiona singur, să se descurce, stăpân 
pe el, să îşi formeze un sistem de deprinderi intelectuale necesare asimilării, sistem ce va trebui să asigure 
stocarea, ordonarea şi valorificarea informaţiei pe tot parcursul vieţii. Este ştiut faptul că analfabetul, în 
accepţia actuală, nu este numai cel care nu ştie să scrie şi să citească, ci şi cel care nu poate prelucra şi 
aplica informaţia dobândită.  

De la rolul de transmiţător de informaţii, învăţătorul a devenit conducător al unui proces nou, 
modern, în care trebuie să orienteze elevul în descoperirea cunoştinţelor şi valorificarea acestora. Pe de 
altă parte, elevul nu mai este doar obiectul asupra căruia se exercită influenţa instrucţiei şi educaţiei, el 
a devenit participant activ la propria formare şi educare. De altfel, el a dobândit şi o oarecare libertate 
atât în ceea ce priveşte structura lecţiei, care nu mai parcurge obligatoriu vechile verigi, cât şi în 
strategiile didactice folosite. 

2. Integrarea disciplinară şi interdisciplinară 
Orice demers integrator trebuie făcut prin implicarea activă a copilului în construirea propriilor 

trasee de învăţare şi nu prin parcurgerea unor rute din a căror organizare elevul să nu-şi întrezărească 
interesul, să nu afle răspunsuri la propriile întrebări. De exemplu, disciplina Cunoaşterea mediului pentru 
clasa I şi a II-a vine să realizeze o punte de legătură între elementele de cunoaştere a mediului acumulate 
de copii în grădiniţe şi disciplina Ştiinţele ale naturii studiată în clasele a III-a şi a IV-a. Se asigură, în 
acest fel, o continuitate a obiectivelor ciclului de achiziţii fundamentale (grupa mare, clasa I şi a II-a), ce 
vizează stimularea copilului în vederea perceperii şi cunoaşterii mediului apropiat, stimularea 
potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia.  

Această disciplină îşi propune să înlesnească înţelegerea naturii prin participarea activă şi 
conştientă a elevului la descoperirea fenomenelor şi proceselor naturale. Punctul de plecare îl reprezintă 
experienţa de viaţă a elevilor, nevoile lor reale de cunoaştere. Obiectivele acestei discipline nu vizează 
însuşirea de cunoştinţe, ci dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii, 
cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene 
observate şi formarea unei atitudini pozitive, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu 
echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.  

Integrarea interdisciplinară implică alegerea unei teme care, pe parcursul unei zile sau a unui 
interval mai lung de timp, poate chiar şi o săptămână să fie studiată din perspectiva tuturor disciplinelor 
de studiu. O astfel de abordare are avantajul de a crea elevului mai multe facilităţi de structurare a 
informaţiei şi mai multe conexiuni cu elemente vizuale, auditive, tactile sau chiar olfactive care să-l 
conducă spre accesarea informaţiei. Iată ca exemplu tema „Vremea” cuprinsă în conţinuturile învăţării 
„fenomene ale naturii” din programa disciplinei Cunoaşterea mediului (clasa I), cum ar putea fi abordată 
în cadrul celorlalte discipline:  

- Cunoaşterea mediului: înregistrarea schimbărilor meteorologice utilizând simboluri/desene; 
estimări ale factorilor meteorologici: viteza vântului, acoperirea cerului cu nori, intensitatea luminii 
soarelui; calendar al naturii; 



 

 

- Limbă şi comunicare: povestiri despre schimbările naturii pe parcursul celor patru anotimpuri, 
poveşti, poezii şi ghicitori despre efectele schimbărilor vremii de-a lungul anului, poveşti şi întâmplări 
despre ţările calde sau ţinuturi polare; 

- Matematică: numerele de bază reprezentate prin simboluri în înregistrarea unor măsurători; 
identificări ale numerelor de bază; 

- Educaţie plastică: reprezentarea formelor unor fenomene meteorologice: fulgii de nea, picături 
de ploaie, ţurţuri (prin desen, modelaj etc.); reprezentarea naturii în timpul unui anotimp; 

- Abilităţi practice: utilizarea şi/sau confecţionarea instrumentelor de măsurare a unor schimbări 
meteorologice: morişca de vânt, pluviometru; 

- Educaţie fizică (teatru): mişcările care sugerează elemente ale vremii; interpretarea unei scene 
despre furtună; 

- Religie: povestiri biblice în care sunt descrise fenomene naturale; 
Repere în evaluare: 
- Cunoaşterea schimbărilor care au loc în natură şi în viaţa oamenilor, ciclicitatea acestora 
- Înţelegerea semnificaţiei sărbătorilor  
- Cunoaşterea obiceiurilor specifice acestor sărbători 
- Creativitatea în realizarea unor obiecte şi implicarea în activităţi comune şi artistice 
- Distingerea figurilor şi formelor geometrice, asamblarea lor estetică   
Caracteristici şi argumente ale temelor transdisciplinare: 
- Învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către învăţător; 
- La baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală; 
- Elevii participă pe tot parcursul activităţilor desfăşurate; 
- Activităţile transdisciplinare sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă şi livrescă; 
- Accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă; 
- Cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat, în care lecţiile se desfăşoară una 

după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să adopte o temă de 
interes pentru elevi, care transcende graniţele diferitelor discipline, organizând cunoaşterea ca un tot 
unitar, închegat; 

3. Evaluarea transdisciplinară 
În lecţia de evaluare transdisciplinară pot fi folosite ca metode şi procedee: conversaţia euristică, 

observarea, jocul de rol, jocul didactic, problematizarea, analiza şi sinteza fonetică, experimentul, cubul, 
mozaicul, etc. şi mijloace de învăţământ: fişe de muncă independentă, planşe, jetoane, tabla magnetică, 
casetofon ş. a. 

Învăţătorul observă capacităţile/competenţele, gradul de socializare, dificultăţile, nevoile de 
adaptare ale copilului, le notează şi compară cu datele din fişa psihopedagogică întocmită de educatoare 
şi cu informaţiile primite de la părinţi, înregistrând progresele realizate. 

Se stimulează autoevaluarea prin expunerea lucrărilor (personale/grup), iniţierea propriilor 
portofolii. 

Se poate iniţia caietul de corespondenţă cu familia, în care părintele să fie informat cu privire la 
progresele şi nevoile copilului, alte comunicări şi consemnările părinţilor ca răspuns. 

În această perioadă se pot identifica interesele de cunoaştere ale copiilor pentru planificarea 
următoarelor teme sau repere ale activităţilor integrate. 

4. Concluzii     
- Învăţarea transdisciplinară este un instrument de apreciere prognostică, deoarece arată măsura 

în care copiii prezintă sau nu, în mod real, anumite aptitudini şi are valoare diagnostică, fiind un bun 
prilej de testare şi de verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale acestora; 

- Le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt 
cele mai evidente; 

- Cultivă cooperarea şi nu competiţia; 
- Asigură o învăţare activă; 
- Elevii se deprind cu strategia cercetării; învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra 

cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze asupra sarcinii 
date; 

- Copilul poate fi observat mai bine de către învăţător şi părinte; 



 

 

- Oferă elevilor şansa planificării propriilor activităţi, asigurându-le ordinea în gândire de mai 
târziu; 

- Pot fi implicate mai multe forţe în procesul educaţional: specialişti, membri ai comunităţii 
locale, părinţi, alte cadre didactice realizând o cooperare educaţională; 

- Lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru elev cât şi pentru învăţător; 
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„Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalități de acțiune, prin intermediul cărora 

evaluatorul obține informații în legătură cu randamentul școlar al elevilor, cu performanțele acestora, 
cu nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a abilităților, prin raportare la obiectivele propuse 
și la conținuturile științifice.” (Bocoș, Jucan, 2007, p. 176) 

Conceptul de metodă provine din grecescul „methodos” („metha” =către, „odos” =cale). 
Dintotdeauna, procesele de instruire și de educație au fost realizate, concepute cu intenția de a 

obține o mai mare eficiență a scopului propus. Randamentul sistemelor de învățământ au fost sursa unor 
teme majore ale teoriei pedagogice și au devenit obiectiv fundamental al cercetării pedagogice, al 
practicii școlare. 

Orice încercare de transformare a programelor, a tehnicilor de lucru, a metodelor de evaluare are 
de evitat două capcane. Tentația unei schimbări radicale și cealaltă de minimalizare și desconsiderare a 
tradițiilor școlii autohtone.  

Modernizarea în timp a procesului de învățământ din țara noastră, a cunoscut transformări esențiale 
atât prin optica gândirii pedagogice, dar și prin schimbarea conținuturilor, a strategiilor și nu în ultimul 
rând a evaluării care să vizeze eficiența sistemului de învățământ. Transfomările în societate duc la 
schimbări majore și în sistemul de învățământ care obligatoriu trebuie să răspundă cerințelor sociale în 
vederea formării și dezvoltării trăsăturilor esențiale ale personalității copilului capabil de a manifesta o 
gândire interdisciplinară. 

Metodele de evaluare - vizează modalităţile prin care este evaluat elevul, facilitând 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.  

Metodele de evaluare ar trebui să le îndeplinească calitățile următoare:  
- relevanţa/ validitatea- calitatea de a reda comportamentul cerut astfel încât să reiasă legătura cu 

obiectivul urmărit; 
- echilibrul - gradul în care proporţia rezultatelor parţiale coincide cu ansamblul conţinuturilor; 
- eficienţa - este redată de cantitatea de răspunsuri raportată la timp; 
- obiectivitatea - calitatea de a permite evaluatorilor să decidă, cu precizie, asupra răspunsului 

corect; 
- specificitatea - măsoară ceea ce este necesar de măsurat; 
- dificultatea - conceperea probei în aşa fel încât fiecare item să fie rezolvat de cel puţin jumătate 

din grupul testat; 
- discriminarea - calitatea itemilor de a reflecta corect, prin rezultat, diferenţa dintre elevii buni şi 

cei slabi din grup; 
- siguranţa/ fidelitatea - calitatea de a conduce la răspunsuri stabile; 
- corectitudinea sau caracterul nepărtinitor - calitatea de a oferi fiecărui examinat şansa de a-şi 

dovedi cunoştinţele şi competenţele; 
- viteza - calitatea probei conform căreia rapiditatea rezolvării să nu are influenţă semnificativă 

asupra deciziei; 
Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri. În funcţie de 

criteriul istoric, metodele de evaluare se diferenţiază în tradiţionale şi moderne. Metodele tradiţionale 
cuprind toate acele modalităţi de evaluare care, cronologic, au apărut şi s-au statornicit primele, 
constituind zestrea tradiţională a teoriei şi practicii evaluării şcolare. Fiecare dintre aceste metode de 
evaluare utilizate prezintă atât avantaje, cât și limite.” (Radu, I. T., 2000, p.204) Metode tradiţionale 
de evaluare: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe practice, testul docimologic. 

Pedagogia modernă dezvoltă metode, tehnici şi instrumente pedagogice al căror scop principal este 
acela de a ajuta elevul în procesul de învăţare. Metodele moderne/ alternative de evaluare sunt 



 

 

promiţătoare în acest sens. Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele 
tradiţionale, a căror prezenţă este preponderentă, oferind alte opţiuni instrumentale care îmbogăţesc 
practica evaluativă. Ele completează practic informaţiile evaluative pe care le dobândeşte cadrul didactic 
prin metodele tradiţionale privind învăţarea de către elev.  

Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine 
individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt: observarea sistematică a 
activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, referatul, portofoliul, autoevaluarea. 
(Cucoș, 2009) La acestea mai sunt adăugate: tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, referatul și 
portofoliul digital -după C.Cucoș; pregătirea de expoziții, lucrări de grup, alcătuirea de jurnale 
personale, interviuri, dezbateri, hărțile conceptuale, testele-eseu, misiunile cu sarcini de executat - 
I.Cerghit; studiul de caz, fișa pentru activitatea personal a elevilor, evaluarea cu ajutorul ordinatorului 
după I.T.Radu; metoda R.A.I. - C.Oprea. 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA CLASA PREGĂTITOARE, PUNCT DE 
PORNIRE ÎN PROIECTAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂȚILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LORINCZ DANIELA 

 
Intrarea copilului în școală la vârsta de 6 ani reprezintă un prag greu de trecut dacă nu se cunosc 

particularitățile acestuia și achizițiile dobândite până în acest moment. 
Pentru a găsi strategiile cele mai eficiente în vederea integrării copiilor și a achiziționării 

competențelor prevăzute de curriculum-ul clasei pregătitoare, în perioada evaluării inițiale am urmărit: 
1. Pregătirea copilului pentru a deveni școlar; 
2. Capacitatea de a utiliza informația din diverse medii de cunoaștere; 
3. Competențe de comunicare; 
4. Deprinderi de scriere; 
5. Procesele de cunoaștere: 
• percepțiile; 
• memoria; 
• gândirea; 
• imaginația; 
6. Conduita elevilor la activitate și în clasă; 
7. Conduita în grup, integrarea socială; 
În urma observării zilnice a elevilor și a evaluării testelor aplicate, am constatat că majoritatea 

elevilor au realizat următoarele competențe: 
- alcătuiesc propoziții simple și dezvoltate despre obiecte și ființe familiare; 
- despart cuvinte în silabe și sesizează numărul de silabe; 
- recită poezii scurte; 
- recunosc secvențe și personaje din basme și povești cunoscute; 
- numesc meserii pe care le cunosc; 
- clasifică obiecte după anumite criterii: formă, culoare, mărime; 
- recunosc și denumesc formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi, oval; 
- numără în concentrul 0 – 10; 
- recunosc grupe de obiecte; 
- cunosc și aplică reguli de igienă personală; 
- cântă un cântec însușit anterior; 
Am constatat, de asemenea și anumite dificultăți pe care le întâmpină unii elevi, lucru pe care îl 

voi avea în vedere la proiectarea activităților și în alegerea strategiilor folosite pentru remedierea 
acestora. 

- deficiențe de pronunție, fapt pentru care patru elevi au fost îndrumați spre centrul de logopedie; 
- deficit de atenție și o slabă dezvoltare a proceselor de cunoaștere. Ca urmare, un elev a intrat în 

programul de sprijin; 
- neadaptarea răspunsurilor la întrebări; 
- folosirea incorectă a instrumentelor de lucru; 
- percepție difuză, superficială; 
- memoria preponderent mecanică, gândirea concretă, imaginația reproductivă; 
- majoritatea elevilor așteaptă să fie solicitați; 
- comportament impulsiv; 
- slabă capacitate de concentrare; 

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ- MEREU O NOUĂ PROVOCARE 
 

PROFESOR ÎNV.PREȘCOLAR LOVIN DIANA 
GRĂDINIȚA PROHOZEȘTI, 

COMUNA PODURI, JUD. BACĂU 
 
 Fiecare început de an școlar aduce cu sine bucuria revederii cu cei mici dar și emoțiile primei 

întâlniri dintre copil și cea care îi va îndruma pașii în următorii ani. Apoi educatoarea, cu mult tact și 
răbdare, organizează pe parcursul a două săptămâni, deja tradiționalele, evaluări inițiale.  

Evaluarea inițială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unui 
ciclu/secvențe de instruire, fiind realizată pentru determinarea cunoștințelor și capacităților care 
reprezintă baza asimilării noilor conținuturi și formarea altor competențe, pentru a se determina 
potențialul de dezvoltare, potențialul de educație al fiecărui copil în parte.  

Bazându-se pe teoria și practica pedagogică, cadrele didactice concep proiectarea activităților de 
evaluare inițială în așa fel încât, la finalul desfășurării acestora, ei să obțină date concrete și cât mai 
obiective privind nivelul de dezvoltare psiho-fizică a copiilor, a nivelului de cunoștințe și priceperi 
formate anterior. 

 Pe baza acestor date colectate în cele două săptămâni cadrul didactic va putea să elaboreze apoi 
planificarea activităților instructiv-educative pentru întreg anul școlar care urmează să se desfășoare, 
pentru a putea obține un nivel optim de dezvoltare a fiecărui copil. Separat, cadrul didactic își poate nota 
anumite evenimente petrecute pe parcursul evalării inițiale care să îl ajute în a diferenția acei copii care 
necesită sprijin și ajutor suplimentar din partea acestuia. 

La grădiniță, evaluarea inițială se realizează pentru fiecare domeniu experiențial, cu itemi specifici 
fiecărei categorii de vârstă. Obiectivele urmărite trebuie să fie în așa fel concepute încât să releve 
aspectele cele mai importante privind dezvoltarea copilului. La final, educatoarea realizează o 
centralizare a nivelului atins de fiecare copil pe fiecare domeniu în parte. 

La grupa mea am, mijlocie, am desfășurat evaluarea inițială în perioada 9-20 septembrie 2019, în 
urma căreia am realizat următoarea centralizare a datelor colectate: 

1) D.Ș.  
• Să cunoască reguli de igienă personală; 
• Să manifeste comportament civilizat în raport cu cei din jur(copiii din grupă); 
• Să prezinte 4-5 aspecte caracteristice celor patru anotimpuri; 
• Să comunice impresii pe baza observărilor efectuate; 
• Să recunoască numerele de la 1 la 3; 
• Să formeze mulțimi de obiecte după criterii date; 
• Să recunoască figurile geometrice(cerc, pătrat); 
• Să descrie figurile geometrice după cele trei caracteristicei(formă, mărime, culoare); 
2) D.L.C. 
• Să descrie cel puțin trei imagini cu multe detalii; 
• Să comunice fluent, clar, coerent; 
• Să recunoască poezii după titlu, după imagini sau după fragmente semnificative; 
• Să adreseze întrebări, oferind și răspunsuri; 
• Să înțeleagă sensul cuvintelor; 
• Să pronunțe corect sunetele din interiorul cuvintelor; 
3) D.O.S. 
• Să manifeste atitudine de sprijin și relații de simpatie; 
• Să aibă reprezentări morale negative și pozitive; 
• Să aibă însușite reguli de gienă pe care să le aplice față de propria persoană cât și față de alte 

ființe și obiecte; 
• Să utilizeze formule de politețe; 
4) D.E.C. 
• Să țină corect creionul în mână; 



 

 

• Să utilizeze diferite tehnici de pictură cunoscute; 
• Să modeleze, atât prin aplatizarea plastilinei, cât și prin utilizarea mișcărilor translatorii față de 

suprafața de lucru; 
• Să diferențieze auditiv timbrul, intensitatea, durata sunetelor; 
• Să cânte omogen în grup, respctând linia melodică și ritmul; 
5) D.P.M. 
• Să recunoască și să denumească părțile corpului omenesc; 
• Să execute corect deprinderile motrice de bază:mersul și alergarea; 
• Să se raporteze unui reper dat; 
• Să execute mișcări simple, de la ridicarea brațelor, la mișcarea degetelor, picioarelor, 
Toate datele colectate mi-au permis alegerea corectă a conținuturilor ce vor fi însușite de copii pe 

parcursul acestui an școlar, la formularea unor obiective concrete în raport cu nivelul de dezvoltare a 
grupei pe care o îndrum. În urma evaluării inițiale am putut cunoaște cu exactitate potențialul de învățare 
al copiilor, care va putea permite asimilarea de noi conținuturi, de formare a unor noi deprinderi și 
abilități. 
  



 

 

EVALUAREA INIŢIALǍ-O PROVOCARE PENTRU COPII, UN 
INSTRUMENT ESENŢIAL PENTRU DASCǍL 

 
PROF. LUCA ELENA LILIANA 

GRǍDINIŢA CU P.P. NR. 19 
DROBETA-TURNU SEVERIN 

 
Evaluarea iniţială reprezintă o strategie de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul 

procesului de învăţare. In vederea detectării potenţialului de instruire, de dezvoltare şi de educare 
a copilului. 

Aşadar, evaluarea ne permite să stabilim un punct de plecare care va servi drept reper la 
evaluarea progresului şcolar.  

Având în vedere că în acest an şcolar sunt cadru didactic la grupa mică, nivelul de vârstă 
fiind cuprins, conform noului curriculum, între 2 ani şi 3 luni- 3 ani şi 8 luni, am decis ca primele 
două săptămâni să fie de acomodare şi formare deprinderi, apoi evaluarea iniţială să fie axată pe 
observaţia curentă a comportamentelor şi chestionarea orală a preşcolarilor, timp de două 
săptămâni. 

 Subliniind rolul şi importanţa deosebită a evaluării, Ausubel susţine:  
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce 

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

 Metode tradiţionale de evaluare  
 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 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. 
Organizarea unei activităţi interesante în care preşcolarii şi educatoarea se simt bine în 

timpul învăţării nu este un scop în sine. Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele 
pe care le realizează preşcolarii în procesul de învăţare. De aceea evaluarea este gândită ca un 
instrument pentru îmbunătăţirea activităţii la grupă, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu să 
facă preşcolarii la un anumit moment dat. 

 
Bibliografie:  
*Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.; 
  



 

 

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE: 
AUTOEVALUAREA ȘI EVALUAREA RECIPROCĂ 

 
ED. LUCACI CRISTINA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ ADJUDENI 
 
Metodele complementare prezintă 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.  

Menţionez 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 

Problematica autoevaluării și evaluării reciproce nu se reduce la o sumă de procedee care vor 
completa mai mult sau mai puțin paleta tehnicilor de evaluare. Ea trebuie privită mai ales sub aspectul 
implicațiilor de ordin formativ și în primul rând motivațional. Cel mai la îndemână procedeu prin care 
copiii învață să se autoaprecieze este acela prin care sunt antrenați în activități de corectare, autocorectare 
și apreciere a propriilor prestații sau ale colegilor. 

Prin autoevaluare educatoarea urmărește aspecte cum ar fi: inițiativa și încrederea în sine, 
exprimarea unor aprecieri față de fenomenele studiate și de raportare a subiectului la acestea, reacția față 
de colegi, reacție față de autoritatea educatoarei, emotivitatea și adaptarea la context. 

Autoevaluarea și evaluarea reciprocă solicită copiii să-și corecteze propriile lucrări sau pe ale 
colegilor, făcând comparație între ceea ce au știut în momentul realizării sarcinilor de lucru și ceea ce au 
știut în momentul corectării. Copilul înțelege mai bine obiectivele și conținutul sarcinii pe care o are dde 
rezolvat, modul de valorificare a efortului său. Descoperirea greșelilor proprii sau ale colegilor reprezintă 
un prim pas în conștientizarea independentă a competențelor.  

Ca formă de verificare, evaluarea reciprocă poate fi utilizată în activitățile de consolidare a 
cunoștințelor și în momente de activitate independentă, când copiii, după expirarea timpului acordat 
rezolvării cerințelor, au ca sarcină suplimentară să corecteze activitatea colegilor de bancă, bazându-se 
pe criteriile de evaluare date. 

Autoevaluarea și evaluarea reciprocă au un rol esenţial în întregirea imaginii copilului. Aceștia au 
nevoie să ştie cât mai multe lucruri despre ei înşişi, despre dimensiunile personalităţii lor şi despre 
manifestările lor comportamentale şi de aceea este utilă formarea şi exersarea la copii a capacităţii de 
autoevaluare și evaluare reciprocă. 

Pentru formarea acestei capacităţi trebuie respectate o serie de condiţii: 
► prezentarea obiectivelor curriculare şi de evaluare pe care trebuie să le atingă copiii încă de la 

începutul activităţii sau a unei sarcini de lucru; 
► încurajarea copiilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei sarcini de 

lucru; 
► stimularea evaluării în cadrul grupului; 



 

 

► completarea la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar sau a unor scale de clasificare 
permițând astfel copiilor să-și determine eficiența activităților realizate. 

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. 

 
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; 
*Manolescu M., 2005, Evaluarea școlara: metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, 

București; 
  



 

 

MODALITĂȚI DE EVIDENȚIERE A REZULTATELOR ÎNREGISTRATE 
ÎN EVALUAREA PRIMARĂ ȘI REEVALUAREA LIMBAJULUI COPIILOR 

 
LUCHIAN MAGDALENA 

 
 Identificarea precoce şi corectă a copiilor cu tulburări de limbaj apare ca o etapă iniţială, deosebit 

de importantă, adesea hotărâtoare pentru reuşita întregului proces terapeutic. Aceasta deoarece, de multe 
ori se fac confuzii între disfuncțiile de limbaj de natură fiziologică, ce ţin de specificul dezvoltării 
limbajului la fiecare copil şi adevăratele tulburări de limbaj, de ordin patologic, care nu pot fi ignorate şi 
necesită intervenție logopedică . 

 Intervenţia logopedica timpurie trebuie precedată de identificarea precoce a copiilor cu tulburări 
de limbaj și de evaluarea complexă efectuată de către specialistul logoped în cadrul cabinetului logopedic 
interșcolar. 

 Un rol important în acest proces le revine părinţilor întrucât aceştia sunt primii care constată 
dificultăţile de vorbire ale copilului şi pot să se prezinte la cabinetul logopedic pentru asistență de 
specialitate, fie din proprie iniţiativă, fie la recomandarea unui medic sau educator. 

 Observarea atentă a conduitei verbale a copilului de către părinți, cadre didactice şi consultarea 
imediată a unui specialist, atunci când este suspectată o tulburare de limbaj , asigură eficiența aplicării 
la timp a schemei terapeutice logopedice. 

 La începutul anului şcolar , timp de o lună, fiecare profesor logoped efectuează depistarea, 
examinarea complexă a preşcolarilor şi a şcolarilor în zona de intervenţie (circumscripţia logopedică) 
repartizată.  

 În această perioadă are loc o evaluare logopedică primară, sumară finalizată cu formularea unui 
diagnostic logopedic prezumtiv. În această perioadă sunt identificați copiii cu tulburările de limbaj , iar 
apoi aceștia sunt invitați la cabinetele logopedice pentru evaluarea complexă și programare la terapie 
logopedică.  

 Deşi există motive de reţinere în formularea unui diagnostic logopedic la o vârstă mică,totuși, nu 
este de neglijat faptul că, ignorarea disfuncțiilor verbale în speranţa unor corectări spontane, de la sine, 
poate conduce la consolidarea deprinderilor defectuoase de vorbire cu efecte multiple, nu doar în planul 
comunicării, dar şi în cel psihosocial sau în cel al imaginii de sine şi al personalităţii. 

 Datele înregistrate în perioada depistării tulburărilor de limbaj sunt consemnate în formulare tip 
intitulate: Fișa de depistare a tulburărilor de limbaj, Fișa de observație logopedică. După finalizarea 
etapei depistării tulburărilor de limbaj la copii se trece la realizarea examinării complexe a copiilor 
logopați.  

 Evaluarea complexă se bazează pe utilizarea unui Inventar de probe de examinare a limbajului 
sub toate aspectele sale: articulator, fonație, auz fonematic, integritatea aparatului fonoarticulator, 
motricitatea aparatului fonoarticulator, examenul lexic și grafic, examenul dezvoltării intelectuale și 
examenul psihologic, examenul rezultatelor școlare, în anumite situații. 

 Evaluarea complexă se bazează pe respectarea următoarelor principii: 
-asigurarea climatului terapeutic, stenic, relaxant, încurajator,  
- utilizarea unor probe de evaluare complexe care să evidențieze și tulburările asociate, 
-colaborarea logopedului cu familia , cadrele didactice, psihologi, medici pentru anamneza și 

examinarea completă și complexă a cazurilor înregistrate, 
- stabilirea diagnosticului și a unei prognoze de început. 
 Pe parcursul terapiei logopedice diagnosticul va fi infirmat sau confirmat, în funcție de aspectele 

ce se vor dezvălui în timpul demersului terapeutic. 
 Rezultatele examinării complexe sunt înregistrate în documente specifice: 
 Centralizator statistic semestrial, Catalog pe grupe de diagnostic logopedic,  
 Registru de evidență copiilor cu tulburări de limbaj selectați pentru terapie  logopedică, Fișă 

logopedică. 
 După finalizarea evaluării complexe și stabilirea corectă a diagnosticului logopedic se continuă cu 

etapa terapiei logopedice la cabinetul logopedic interșcolar sub forma activităților de grup și a 
activităților individuale.  



 

 

 La începutul semestrului al doilea are loc o altă etapă de reeevaluare/reevaluare logopedică în care 
sunt stabilite cazurilor care se mențin în terapie în semestrul următor, cât și cele corectate și înlocuite cu 
alte cazuri aflate sub supraveghere specială a dezvoltării limbajului. 

 La finalul anului școlar se realizează o evaluarea logopedică fianală, în care se evidențiază pe baza 
inventarului de probe de evaluare logopedică situația statistică a tulburărilor de limbaj corectate, 
ameliorate, retrase pe parcursul anului școlar. 

 Pentru eficientizarea înregistrării datelor rezultate din evaluarea/reevaluarea logopedică am 
realizat un instrument de lucru mai cuprinzător intitulat Formular de evaluare primară /reevaluarea a 
limbajului copiilor terapiați. 

 Noutatea instrumentului constă în cuprinderea, stocarea în același formular a datelelor din toate 
etapele de evaluare, adică a datelor ce decurg din efectuarea depistărilor de la începutul anului școlar, 
din evaluarea de la începutul semestrului II și din evaluarea finală, de la sfârșitul anului școlar. 

 Pot fi evidențiate cele mai frecvente tulburări de pronunție înregistrate la preșcolari și școlari: 
omisiuni, deformări, inversiuni, alte tulburări asociate, dar și rezultatele atinse pe parcursul terapiei, cum 
ar fi tulburări de limbaj corectate, ameliorate, neprezentate la terapie la cabinetul logopedic 

 Avantajul acestui instrument de lucru integrator constă în redarea cu fidelitate pe etape a 
parcursului logopedic a fiecărui copil terapiat începând cu etapa depistărilor și finalizînd cu etapa 
evaluării de la sfârșitul anului școlar, fiind totodată un mijloc util în întocmirea și completarea 
documentelor logopedice specifice. 

 
Bibliografie:.  
*Verza, E., 1982, “Ce este logopedia?” Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti  
*Mititiuc, O.,1996, “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Ed. Ankarom, 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR ELEVILOR 
 

LUKACS ALEXANDRA ANTOANETA, CT HENRI COANDĂ, TG-JIU 
 
Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. 
Există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării:  
 după cantitatea de informație verificată: evaluare parțială şi globală;  
 după criteriul obiectivității în notare: evaluare obiectivă şi subiectivă;  
 după sistemul de referință privind emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate: 

evaluarea criterială şi evaluarea normativă;  
 după agenții evaluării: evaluarea internă şi externă.  
 după momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea: inițială; continuă 

(formativă); finală (sumativă, de bilanț). 
 Evaluarea iniţială: este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru 

asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe”, premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 Evaluarea 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”; 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”. 

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. 

A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de 
învăţământ au fost realizate, precum şi eficienţa strategiilor didactice utilizate. Astfel, evaluarea 
facilitează reglarea şi autoreglarea procesului de învăţământ, informaţia urmând o cale inversă de la 
„efecte” la „cauze”, de la „ieşire” la „intrare”. 

Evaluarea iniţială: 
• implică operaţiile de măsurare - apreciere-decizie la începutul unui program de instruire (cicluri 

curriculare, an şcolar, semestru, capitol etc); 
• realizează un diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor (nivelul dezvoltării 

psihointelectuale, capacitatea de învăţare, nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor ş.a.), exprimat 
în termeni de performanţe, competenţe actuale şi potenţiale; 

• se realizează prin examinări orale, probe scrise, probe practice; 
• 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 – teste predictive); 

• fundamentează psihopedagogic activitatea didactică viitoare, programul de recuperare pentru 
întreaga clasă sau doar pentru unii elevi. 
  



 

 

Bibliografie:  
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

LULĂ CORINA MĂDĂLINA 
LICEUL TEORETIC ”HENRI COANDĂ” CRAIOVA 

 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.  
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

 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! 

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. Pentru ca 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 
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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂŢĂMANTUL 
PREŞCOLAR 

 
PROF. INV. PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

LUMINIŢA MOHOREA 
GRADINŢA NR. 1, LOC. CIOLPANI - ILFOV 

 
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 folosite in invatamantul prescolar 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 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 initială sunt aplicate pe parcursul primelor trei săptămâni al 
anului şcolar şi comportamentele urmărite sunt 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 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:  
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FIȘE DE EVALUARE - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 
 CLASA A IX –A, LICEU 

 
PROF. ANA LUNGU 

LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA CLUJ – NAPOCA 
 
Evaluarea este un proces complex care se realizează pe tot parcursul traseului educațional și este 

în concordanță cu competențele propuse prin programele fiecărei discipline. Cea mai importantă verigă 
a acestui proces este evaluarea de progres care contribuie la finalitatea însușirii cunoștințelor și a operării 
acestora în programul cognitiv. Limba și literatura română este o disciplină care are o componentă 
esențială – înțelegerea textului și analiza acestuia prin prisma unor noțiuni de teoria literaturii ce definesc 
elementele operei lietrare. Propun spre exemplificare un test din seria pe care am realizat-o pentru clasa 
a IX-a. Setul de fișe cuprinde teste de evaluare pentru fiecare temă existentă în programa de liceu, clasa 
a IX- a, pentru limba și literatura română – tema joc/joacă, adolescența, familia/școala, scene din viața 
de ieri și de azi/personalități, modele, fantasticul, iubirea. 

Fișa de evaluare este realizată în concordanță cu competențele vizate de programa de studiu pentru 
clasa a IX-a. Astfel, itemii propuși fac referire la: identificarea temei, motivului într-un text literar, 
realizarea rezumatului unui text literar, caracterizarea unui personaj, analiza unui text literar, 
identificarea unor procedee artistice, semnificațiile acestora, identificarea ideilor principale dintr-un text, 
precum și rezolvarea unor exerciții ce are în vedere textul nonliterar. 

Modelele propuse sunt utile elevilor, în vederea consolidării cunoștințelor dobândite la orele de 
limbă și literatură română. 
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Preda, M, (2000), Moromeții, Editura 100+1 Gramar, București 
Caragiale, I,L, (1983), Momente și schițe, Editura  
Arghezi,T, (1966), Poezii, Editura Minerva, București 
Albatros, București 
Slavici, I, (1995), Mara, Editura Prietenii Cărții, București 
 
TEMA FAMILIA 
I.Se dă următorul text:  
”În vacanța mare aveam să-mi sporesc orizontul cu experiența unei lumi noi, a muntelui. De 

aproape două decenii părinții n-au mai apucat calea spre munte, cum obișnuiau în anii tinereții lor. Tata, 
care nu era niciodată foarte sănătos, se pomeni într-o zi cam slabit și ne spuse că are să mute casa la 
munte la aer mai tare. O hotărâre fu luată nemijlocit cu chiote: vom pleca la munte. Tata se va înțelege 
cu un pădurar să ne cedeze pentru un șir de săptămâni casa. 

 Se putea ajunge în pragul acestei colonii de pădurari pe un drum ce șerpuia, mai întâi domol și 
bine bătut, apoi tot mai accidentat, când pe un mal, când pe celălalt, al râului. Pe drumul capricios, în 
fiecare săptămână scormonit și stricat de puhoaiele ce ce descărcau mărăcinișul muntelui peste el, 
călătorului nu-i era cu putință decât o înaintare înceată și răbdurie, cu căruța. 

 Într-o înainte-de-amiază târzie, după ce au fost încărcate în căruță toate cele trebuincioase 
somnului și traiului pentru vreo șase săptămâni, pornirăm. Până seara nădăjduiam să ajungem...” 

 (Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vărstelor)  
1. Identificați tipul de narator din text. 
2. Realizați rezumatul textului. 
3. Comentați ultimul aliniat al textului. 
4. Precizați modul de expunere din text. 
5. Transcrieți doi indici de timp și un indicator de spațiu din text. 
6. Descrieți tipul de familie prezentat în text (aproximativ 8-10 rânduri). 
7. Scrieți două expresii care să conțină cuvântul zi. 
8. Explicați semnificația a două figuri de stil din text. 
9. Numește un sinonim contextual pentru cuvintele: pragul, puhoaiele, scormonit, răbdurie. 

  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC: LUNGU FELICIA 

GRĂDINIȚA P.N. “MUGURI DE ANIN”-ANINOASA 
JUD.DÂMBOVIȚA 

 
 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.  

 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, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  



 

 

 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ”astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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  IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR LUNGU ROXANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE ALEXANDRESCU”, 

 TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA 
 
 Evaluarea reprezinta o caracteristica a procesului de instruire.Evaluarea nu este un scop în sine, ci 

trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie formativă şi să 
dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se 
rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai variate.Cadrul didactic 
trebuie sa cunoasca metode si instrumente de evaluare si sa le aplice in functie de particularitatile clasei 
de elevi. 

Utilizarea eficienta a acestora va pune in evidenta creativitatea si progresul fiecarui elev.  
 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. 

 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. 

 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 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. 

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

PROF. INV. PRESCOLAR: LUNGU-STRUGARU CATALINA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA OILOR 

 
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; 
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  
o normativă), ori comparând performanţele manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate . 
 
Bibliografie: 
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Cabac.doc 
• http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26 
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EFECTUL DE REMEDIERE AL EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. LUPȘAN CRISTIAN COSMIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. 

BĂDULESCU” BUZĂU 
 
G. de Landsheere apreciază evaluarea iniţială ca fiind una din marile invenţiile în pedagogie, iar 

D. Ausubel o ridică la rangul de principiu în psihopedagogie, considerând că „ceea ce influenţează cel 
mai mult în învăţare este ceea ce ştie elevul la plecare; asiguraţi-vă de ceea ce ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă” (apud Savu-Cristescu, 2007, pag. 115) 

Evaluarea iniţială este o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii, ea realizând diagnosticul 
potenţialului de învăţare. Implicarea într-o nouă situaţie de învăţare presupune valorificarea optimă a 
experienţei anterioare, ca suport pentru o nouă învăţare. Evaluarea iniţială realizează o diagnoză asupra 
a ceea ce ştie elevul şi a lacunelor sale în pregătire, fiind vizate cunoştinţele şi deprinderile intelectuale 
implicate în secvenţa următoare de învăţare. Această diagnoză trebuie să fie urmată de secvenţe de 
actualizare şi recuperare, în vederea prevenirii dificultăţilor în învăţare şi a sentimentelor de frustrare a 
elevilor.  

O condiţie primordială a progresului şcolar bazat pe o învăţare conştientă este reactualizarea 
selectivă a datelor necesare îndeplinirii unei noi sarcini de învăţare. Cu cât achiziţiile anterioare sunt mai 
stabile, mai organizate şi mai trainic fixate, cu atât ele facilitează în mod evident însuşirea unor noi 
concepte, rezolvarea unor noi probleme de cunoaştere şi acţiune.  

Informaţiile oferite de evaluarea iniţială stau la baza anticipării proceselor de instruire ce urmează 
a fi realizate. Această funcţie prognostică oferă posibilitatea adecvării demersurilor de învăţare la 
posibilităţile de învăţare ale elevilor, obiectivele programului următor, ritmul de desfăşurare fiind 
stabilite în funcţie de jaloanele oferite de evaluarea iniţială.  

Evaluarea iniţială este întregită de o activitate de remediere cu rolul de a pregăti elevul pentru 
parcurgerea cu succes a următoarei perioade de învăţare.  

Efectele favorabile ale evaluării iniţiale asupra progresului şcolar sunt legate de reglarea 
retrospectivă a învăţării pe baza identificării obiectivelor nerealizate. Remedierea trebuie să se realizeze 
diferenţiat şi chiar individualizat, schimbând metodele iniţiale care şi-au dovedit ineficienţa. Educatorul 
trebuie să apeleze la alte exemple şi alte forme de organizare a informaţiei, să acorde timp şi explicaţii 
suplimentare unor categorii de elevi în funcţie de feed-back-ul oferit. Remedierea poate fi suplimentată 
prin continuarea ei acasă sub supravegherea familiei, prin utilizarea unor forme şi conţinuturi de munca 
independentă.  

Progresul şcolar al elevului este susţinut de evaluarea iniţială şi datorită creşterii gradului de 
participare a elevului la lecţii. Evaluarea iniţială presupune recapitulări şi reactivări a cunoştinţelor 
anterioare, astfel încât acestea se reorganizează şi se îmbogăţesc. Demersul educativ conferă 
demersurilor teoretice şi practic-aplicative o coerenţă sporită generată de absenţa lacunelor şi a 
confuziilor. Elevul este implicat într-o învăţare prin înţelegere, favorizată de stabilirea mai uşoară a 
legăturilor dintre cunoştinţele noi şi cele preexistente. Creşte, astfel, motivaţia învăţării generată de 
„succese mici” şi susţinută de întăririle pozitive, imaginea de sine la nivelul clasei şi al familiei 
îmbunătăţindu-se.  

Evaluarea iniţială oferă profesorului o imagine mai obiectivă asupra fiecărui elev şi asupra clasei. 
Aceasta poate stabili o strategie optimă, astfel încât obiectivele viitoare să fie mai uşor de atins, 
economisind efort şi energie. Educatorul trebuie să fie centrat pe elev şi nu pe conţinuturi. El trebuie să 
asigure o coerenţă a actului didactic, să ştie să piardă timp pentru a-l câştiga. Chiar dacă evaluarea iniţială 
este consumatoare de timp, profesorul nu trebuie să renunţe la activităţi extrem de importante pentru 
învăţare precum cele de repetare, fixare, consolidare, exersare, care asigură cunoştinţe şi capacităţi 
temeinice, cu mare valoare operaţională.  

Evaluarea iniţială trebuie să permită elevului să se angajeze într-o nouă secvenţă de învăţare cu 
şanse mai mari de reuşită. Nu este suficient ca elevul să fie informat că are anumite lacune, ci este necesar 
să fie implicat în sarcini de învăţare accesibile, diferenţiate care să-i asigure remedierea.  

Evaluarea iniţială trebuie să fie integrată într-un demers didactic riguros, dar lipsit de rigiditate, 
care să permită reorganizarea continuă a activităţii şi adecvarea ei la particularităţile fiecărui elev.  



 

 

B. Bloom consideră că dacă comportamentul cognitiv iniţial, caracteristicile afective, 
motivaţionale şi calitatea instruirii sunt pozitive, atunci progresul şcolar va fi unul semnificativ.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ PE PLACUL TUTUROR? 
 

PROF. LASLĂU DIANA 
C.N. ONISIFOR GHIBU - ORADEA 

 
Evaluarea inițială este un subiect controversat în contextul actual al unui sistem de învățământ în 

care avem minister uneori fără ministru, avem manuale digitale, dar nu există conexiune la internet în 
toate școlile, avem teste inițiale față de care elevii devin tot mai indiferenți, întrucât nu găsesc 
deocamdată vreo finalitate favorabilă lor. 

Înainte să expun câteva considerente personale pe această temă, aș dori să împărtășesc câteva 
aspecte din experiența pe care am parcurs-o în acest an școlar. Știind că anul acesta, între alte clase, am 
bucuria să predau limba și literatura română unei clase de a IX-a, profil matematică-informatică, a cărei 
ultimă medie de admitere a fost 8.84 și doisprezece din cei treizeci de elevi au avut media de admitere 
peste 9.50, mi-am anunțat elevii că, după cele două săptămâni de recapitulare, vor susține testul inițial la 
limba română. Așa că m-am gândit să le aplic un chestionar elevilor pentru a vedea care sunt așteptările 
lor de la testarea inițială, dacă se pregătesc în vederea susținerii testelor inițiale ca pentru cele formative 
etc.  

Dacă tot ar trebui să îi considerăm partenerii noștri în educație, măcar să le cerem părerea cu privire 
la aspectele care-i vizează direct. Deci i-am întrebat ce importanți are testul inițial pentru elev, care sunt 
obiectivele urmărite de profesor prin aceste teste și ce finalități au pentru ei. Am spicuit câte ceva din 
răspunsurile lor, în parte mă așteptam la o astfel de reacție, dar recunosc și că am fost întristată să constat 
că încă, pentru elev cele mai importante instrumente de măsură a capacității lor intelectuale și a pregătirii 
lor, în contextul unui învățământ în modernizare, rămân totuși notele. Este trist că deși au acces la o bază 
de informații nelimitată, ei încă se raportează la note și se autoevaluează numai în conformitate cu notele 
primite. Există însă elevi care susțin că mult mai eficiente ar fi calificativele care să evidențieze mai 
degrabă înclinațiile elevului spre anumite domenii sau, cel puțin, aplecarea lui spre anumite tipuri de 
activitate. Schimbările sunt imperios necesare cu atât mai mult cu cât testarea inițială se desfășoară și la 
materiile nou predate in anumite clase: fizica in clasa a VI-a, chimia în clasa a VII-a sau logica în clasa 
a IX-a. Am sesizat între răspunsurile elevilor numeroase sugestii cu privire la testele inițiale care ar trebui 
să cuprindă mai multe întrebări cu răspunsuri deschise, astfel încât profesorul să poată anticipa talentul 
sau înclinația elevului către o ramură sau alta a disciplinei predate.  

În cazul disciplinei Limba și literatura română, evaluarea inițială ar trebui să urmărească 
aptitudinea elevului de a decoda anumite mesaje ascunse în spatele formei pe care o capătă un text, 
capacitatea elevului de a-și asuma un conținut, și de a produce el însușii texte scrise pe o temă dată, 
respectând normele de exprimare corectă. În acest fel, testul inițial ar deveni un instrument de 
diagnosticare a eventualelor înclinații, talente ale elevului, nu de identificare a greșelilor pe care 
profesorul să le depuncteze conform unui barem, ca să poată apoi dovedi la sfârșitul anului școlar, printr-
un alt test, progresul elevului la disciplina respectivă.  

La limba și literatura română nu rareori am trăit experiența descoperirii unor talente deosebite in 
testele care exploatau mai degrabă imaginația elevului sau domenii extra-curriculare decât în testări 
standardizate, clișeice, cu structură fixă.  

Așadar, pentru mine, evaluarea inițială are într-adevăr un scop predictiv, în funcție de care pot 
alege texte în plus pentru studiul la clasă, texte care să facă parte din domeniile lor de interes, pasaje din 
texte nonliterare care să le suscite curiozitatea atât celor mai pragmatici dintre elevi, cât și celor cu 
preferințe în domeniul artelor.  



 

 

STÂNG, DREPT, STÂNGUL! 
 

PROF. LASLĂU VALERIU 
C.N. „ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

 
Am zice că evaluarea inițială și educația fizică nu au prea multe în comun… Ba, aș zice eu că au! 
 Evaluarea inițială la educație fizică și sport poate aborda forme dintre cele mai variate: de la testări 

teoretice care să urmărească in ce măsură sunt cunoscute regulile de protecție a muncii, cele care asigură 
buna desfășurare a orei și siguranța copiilor în timpul orelor, până la testări practice făcute pe specializări. 
Acestea din urmă sunt foarte utile profesorului care va putea realiza de pe urma lor anumite statistici ce-
i vor servi drept bază de selecție pentru cercurile sportive sau concursurile de specialitate.  

Există numeroase studii de specialitate deschise cititorilor, cu privire la evaluarea inițială în 
metodici sau ghiduri de predare. Totuși, nici un studiu teoretic nu oferă o privire particularizată a 
evaluării naționale din perspectiva elevului. Numeroși psihopedagogi insistă asupra evaluării inițiale prin 
crearea unei situații favorabile acestei testări, în care elevul să contexte conexe înclinațiilor lui, iar 
evaluarea să scoată la iveală posibilitățile sale de afirmare într-un anumit domeniu.  

Evaluarea inițială la sport este una dintre cele mai îndreptățite forme de evaluare, dacă putem să o 
numim așa, căci evoluția elevului va fi urmărită pe tot parcursul anului școlar prin probele de control 
date. Funcția sa de diagnosticare și prognoză se stabilește în sens pozitiv și constituie măsura cea mai 
potrivită pentru elaborarea unor strategii de predare și proiectare, astfel încât progresul fizic al orei de 
sport să fie adaptat fiecărui elev. Unii pot dezvolta o forță mai mare, alții o viteză mai mare, dar evaluarea 
inițială are rolul de a pregăti terenul pentru o dezvoltare armonioasă a tuturor laturilor fizice ale elevului. 
Din acest punct de vedere, funcțiile strategiei de evaluare inițială sunt complementare. Diagnoza 
urmărește , așa cum afirmă toate lucrările de specialitate, măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele de 
bază, deprinderile necesare angajării în noul proces, iar prognoza ține de proiectarea și organizarea 
cadrului didactic, de găsirea celor mai potrivite metode și materiale de lucru pentru ca progresul pe 
parcursul anului școlar să fie remarcabil. 

Astfel, evaluarea inițială ne ajută să lucrăm diferențiat, să stabilim anumite grupe de lucru, unele 
centrate pe dobândirea unor deprinderi de lucru în echipă, altele pe dezvoltarea individuală a fiecărui 
elev (viteză, rezistență, anduranță etc.) 
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TEHNICI ȘI METODE DE EVALUARE IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
LÁSZLÓ ENIKŐ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROPA, 
TÂRGU- MUREȘ, JUD. MUREȘ 

 
În evoluţia conceptului de evaluare identificăm următoarele categorii de definiţii (Ch. Hadji., 

pag. 30; Stefflebeam, 1980, pag. 17; C. Cucoş., pag. 37. 1. Definiţiile „vechi”; care puneau semnul 
egalităţii între evaluare şi măsurare a rezultatelor elevilor. 2. Definiţiile PPO (Pedagogiei prin obiective), 
care interpretau evaluarea în raport de obiectivele educaţionale (evaluare = congruenţa cu obiectivele 
educaţionale); și Paradigma docimologică care a fost marcată/ jalonată în timp de următoarele patru 
concepţii:  

1. evaluarea „comparativă”, a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica, 
raportându-i pe unii la alţii, acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită;  

2. evaluarea „prin obiective” sau evaluarea „criterială” care are ca rol să furnizeze informaţii 
funcţionale, permiţând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii 
– (standarde unitare) şi oferind soluţii de ameliorare;  

3. evaluarea „corectivă”, care propune o nouă paradigmă, nu numai „decizională” ci şi 
„informaţională”. Ea are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de dificultăţile 
constatate pentru a-i facilita învăţarea;  

4. evaluarea „conştientizată” sau „formatoare”, care este în dezvoltare şi are la bază evoluţiile 
recente din domeniul psihologiei cognitive şi pedagogiei privind integrarea evaluării în procesul de 
învăţare. Ea pendulează între cogniţie, ca ansamblu al proceselor prin intermediul cărora elevul 
achiziţionează şi utilizează cunoaşterea şi metacogniţie, ca proces de „cunoaştere despre 
autocunoaştere”. Evaluarea conştientizată/ formatoare este o nouă megaconcepţie (megapunct de 
vedere). Ea corespunde unui demers dominant pedagogic care favorizează participarea activă şi 
autonomia elevului, furnizându-i repere explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind 
conştient de propriile dificultăţi şi lacune. Această nouă şi ultimă accepţiune a evaluării trebuie însoţită 
de o creştere a practicilor de reglare dar şi de o modificare fundamentală de mentalitate.  

d S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasă,vorbinduse 
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.   

Expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activităţii de evaluare tradiționale sunt: 
examinare, verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfăşoară într-un context 
cotidian, şi nu la finalul unui program de instruire.Aprecierea şcolară sau verificarea se constituia ca 
moment separat de activitatea de predare-învăţare;acţiona cu precădere periodic, realizând, de regulă, o 
evaluare sumativă.Este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notaţia sau corecţia, cu controlul continuu al 
învăţării şcolare;se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă); 

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; acordă 
preponderenţă funcţiei educative a evaluării; încearcă să devină o interogaţie globală, preocupată de 
promovarea  aspectului uman în general acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi 
psihomotorii ale învăţării şcolare , 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.  Evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii dinainte 
formulat, 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 (competenţe relaţionale, comunicare profesor-elev; disponibilităţi de integrare socială); 
centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancţiona în  permanenţă pe cele negative; elevul 
devine partener cu drepturi egale, într-o relaţie educaţională care are la bază „un contract pedagogic” etc. 
oferă transparenţă şi rigoare metodologică; caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de procese care 
trebuie să conducă la învăţare etc.   

Evaluarea formativă Această denumire semnifică faptul că evaluarea trebuie să fie integrată în 
mod constant şi operativ pe tot parcursul procesului instructive. „Evaluarea formativă nu-l judecă şi nu-
l clasează pe elev. Ea compară performanţa acestuia cu un prag de reuşită stabilit dinainte” (G. Meyer., 
pag. 25). Funcţia dominantă a evaluării formatoare este de a însoţi şi de a ajuta învăţarea. Din acest 
punct de vedere, evaluarea formatoare este o formă desăvârşită a evaluării formative.  

Evaluarea formatoare este o nouă etapă care „va fi atinsă odată cu instaurarea obiectivului de 
asumare de către elevul însuşi a propriei învăţări: la început conştientizarea, eventual negocierea 
obiectivelor de atins şi apoi integrarea de către subiect a datelor furnizate prin demersul evaluativ în 
administrarea propriului parcurs. Această concepţie, calificată drept evaluare formatoare, are drept 
scop promovarea activităţii de învăţare ca motor motivaţional pentru elev, precum şi ca sprijin în 
conştientizarea metacognitivă... Ajungem astfel la... autoreglare” (Jean Vogler, op. cit., pag. 82). 
„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.  

Metode tradiţionale de evaluare: Evaluarea orală, Evaluarea scrisă  ,Evaluarea prin probe 
practice,Testul docimologic   

 Metode moderne, alternative şi complementare de evaluare: Observarea sistematică a 
comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară,Portofoliul,Investigaţia Proiectul, Autoevaluarea 
etc. Pedagogia modernă dezvoltă metode, tehnici şi instrumente pedagogice al căror scop principal este 
acela de a ajuta elevul în procesul de învăţare. Metodele moderne/ alternative de evaluare sunt 
promiţătoare în acest sens. Ele pot servi elevului, cadrelor didactice, fiind în acelaşi timp suporturi solide 
ale discuţiilor cu familia. În această categorie sunt incluse o multitudine de metode destinate evaluării 
calitative, centrate îndeosebi pe procesul învăţării de către elev. Sunt o alternativă la metodele 
tradiţionale/ clasice de evaluare. Ele completează practic informaţiile evaluative pe care le dobândeşte 
cadrul didactic prin metodele tradiţionale privind învăţarea de către elev. Utilizarea metodelor alternative 
şi complementare de evaluare se impune din ce în ce mai mult atenţiei şi interesului cadrelor didactice 
în practica şcolară curentă. În esenţă, folosirea acestora este benefică cel puţin din două perspective: 
Perspectiva procesuală, în sensul în care evaluarea modernă nu mai este centrată în principal pe 
produsele învăţării de către elev ci pe procesele pe care aceasta le presupune (de la evaluare la activitate 
evaluativă); și Perspectiva de comunicare profesor-elev, în măsura în care acestea sunt considerate 
instrumente de evaluare care corespund unui demers de evaluare democratică şi autentică, întrucât 
facilitează cooperarea între parteneri şi încurajează autonomia.  
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR. ANDREI AURELIA RUXANDRA 
 ŞCOALA GIMN. „GHEORGHE CORNELIU”, DOMNEȘTI 

 
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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Elefantul şi crocodilul 
Trăia  odată, într-o pădure, un pui de elefant foarte curios. Într-o zi, s-a trezit cu o 
nouă întrebare: "Oare ce mănâncă crocodilul seara?" 
Aşa că a plecat prin pădure să întrebe animalele. S-a întâlnit cu un ursuleţ pe care îl 
întreabă: 
- Ursuleţule, ce mănâncă  un  crocodil seara? 
- Nu ştiu, a răspuns ursuleţul, dar du-te la lac şi vei afla. 
În apropierea lacului, elefantul  s-a întâlnit cu crocodilul. Tocmai atunci ieşea din apă. Elefantul 
s-a apropiat de el, dar nu ştia că vorbeşte chiar cu crocodilul: 
- Scuză-mă, te rog, ştii cumva ce mănâncă crocodilul seara? 
Crocodilul, şiret, îi spune: 
- Vino mai aproape să-ţi spun la ureche, să nu ne audă nimeni ! 
Elefantul s-a apropiat, dar crocodilul... -haţ!, l-a apucat de nas. Elefantul a tras cu putere până 
când a reușit să scape, dar….nasul i s-a lungit …. 
 

 

NUME…………………………………….................................. Data …………………………  
Clasa a II-a ...................  
 

 
TEST DE EVALUARE FINALA - CLR 

 
LAURA LEOVEANU 

 
 Citeşte textul, apoi rezolvă cerinţele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
1. Răspunde la întrebări:  
a. Cum era puiul de elefant? 
............................................................................................................................................................

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

.... 
b. Ce l-a întrebat elefantul pe ursuleţ? 
............................................................................................................................................................

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

.... 
c. De ce i s-a lungit nasul elefantului? 
............................................................................................................................................................

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

.... 
 
2. Încercuieşte răspunsul correct: 
 
 Elefantul trăia: a. într-un sat b. într-o pădure c. într-un lac d. lângă râu 
 Prin pădure elefantul s-a întâlnit cu: a. o vulpe b. un șarpe c. un cățel  d. un ursuleț 
 Crocodilul l-a păcălit pe elefant pentru că elefănțelul era: 
a. foarte lacom b. foarte speriat c. foarte curios d. foarte lăudaros 
  
3. Găseşte cuvinte cu înţeles asemanator pentru: 



 

 

 
a) pădure - ................................. b) șiret - ................................. c) mănâncă - ................................. 
 
 4. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: 
a) zi - ........................... b) ieşea - ............................. c) s-a apropiat - ..................................... 

  



 

 

5. Completează spatiile libere cu cuvintele sa, s-a, sau, s-au: 
 
Georgiana .................... trezit de dimineaţă. Casa ...................... este lângă pădure.  
Împreună cu sora ................, a plecat grăbită pe cărare. Fetele ...................... afundat în pădurea 

deasă.  
- Mama a zis să culegem fragi ................... zmeură? întrebă sora ................... 
Fetele au umplut coşuleţele cu fructe. Ele ......................... jucat toată ziua şi seara .................. 
întors acasă, obosite dar vesele. 
- Fetelor, fructele sunt dulci ...................... acre? le întrebă mama. 
- Sunt foarte dulci, mamă! 
 
6. Alcătuieşte enunţuri cu cuvintele: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un:  
............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

....  
  
7. Tu esti crocodilul. Scrie-i un bilet elefantului prin care îți ceri scuze pentru gestul tău. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                                                 

 

 
 
 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MERA LAURA 

 
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 măsurri și/sau aprecieri subiective. 

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. 

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 îi vor desfășura activitatea. Ea 
constituie, chiar 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 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. 

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. (Profesor-psiholog IOANA MAMINA) 

Actul evaluării reprezintă un proces continuu, formal sau informal, de apreciere a calităţii, a 
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare – învăţare. O evaluare corectă presupune definirea, 
formularea cât mai obiectivă a caracteristicilor procesului evaluat, precum şi identificarea celor mai 
relevante tehnici şi instrumente de evaluare. Pentru ca evaluarea procesului şcolar să-şi atingă scopurile 
propuse, se impune adoptarea unor căi de perfecţionare îndreptate în mai multe direcţii. Cele trei tipuri 
de evaluare - iniţială, formativă şi sumativă - constituie componentele unui sistem unic de evaluare. Ca 
urmare, ele nu pot fi aplicate la întâmplare, după cum nici nu putem exclude un tip de evaluare în favoarea 
altuia, căci ele se articuiează într-un tot, astfel încât presupun o anumită “intrare” şi direcţionează spre o 
anumită “ieşire”. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere 
aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui 
instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". 
(Stanciu, M., 2003, p.284)  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea 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 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. 

În metodele alternative de evaluare se înscriu : observarea sistematică a comportamentului 
elevului, investigaţia, proiectul, portofoliul şi autoevaluarea. Propulsate odată cu schimbarea sistemului 
de evaluare, aceste metode au stârnit curiozitate şi interes 

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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EVALUAREA INIȚIALĂ 
...DE CE? ...CÂND? ...CUM? 

 
LAVRIC DANIELA, PROF. LIMBA ENGLEZĂ 

 
 Fiecare început de an aduce cu sine o multitudine de activități de planificat, de organizat și mai 

ales de desfășurat. Necesită foarte multă implicare pe lângă toare resursele materiale, umane și 
temporale. Însă, înainte de toate evaluările inițiale au o importanță deosebită deoarece acestea stau la 
baza tuturor activităților ce urmează.  

 Evaluarea inițială are un caracter formativ, de stabilire a lipsurilor acumulate pe parcursul anilor 
anteriori, de predicție a activităților ce se vor desfășura. De asemenea, evaluarea inițială are ca scop 
cunoașterea dimensiunilor obiectului evaluat pe parcursul evoluției sale intr- un anumit punct, este 
reailzată cu mijloace de evaluare complexe și are ca finalitate îmbunătățirea factorilor educaționali. 

 Scopul testărilor inițiale este evaluarea și stabilirea nivelului de cunoștințe pe domenii/ obiecte 
școlare a fiecărui elev la începutul anului școlar, apoi prin raportarea la clasă a rezultatelor obținute se 
stabilesc problemele la nivelul clasei. Planificarea anuală și calendaristică trebuie să includă activități ce 
vor asigura acoperirea acestor lacune cu activități diverse și creative.  

”Un prim obiectiv urmărit în evaluarea școlară a elevilor îl constituie cunoștințele 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.” 

 Evaluările inițiale se desfășoară de regulă în primele săptămâni de școală, dupa o recapitulare 
generală a materiei. Informațiile deținute de elevi din experiențele anterioare/ anii precedenți ne arată 
capacitatea acestora de a învăța. În Evaluare inițială și diagnostic formativ, pag 10, Ioan Berar susține 
”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 ș.a.), altele – volumul și calitatea achizițiilor anterioare (cunoștințe, priceperi, 
deprinderi, scheme de acțiune etc.).18 

Pregătirea testelor de evaluare inițială este o activitate complexă dacă profesorul dorește o 
cunoaștere amănunțită a copilului. În teste este necesar să se introducă exerciții ce vizeaza competențele 
dezvoltate la material respective plus exerciții ce vizează masurarea deprinderilor cognitive și logice sau 
cunoștințele generale.  

 Cum notele de la evaluările inițiale nu sunt obligatoriu de trecut în catalog, mediul de testare nu 
trebuie să fie unul rigid, strict și plin de reguli, elevii trebuie să se simtă confortabil și relaxați.  

Acest tip de evaluare ajută mai mult profesorul în desemnarea capacității de învățare a elevilor și 
a aptitudinilor acestora, deoarece finalitatea procesului de învățământ este de a- i învăța pe elevi să 
gândească, să- și structureze informațiile eficient pentru a le putea utiliza în situații noi, imprevizibile și 
să- și dezvolte abilitatea de a soluționa problemele în cel mai bun mod prin achiziițile interiorizate 
anterior.  

Pe scurt răspundem întrebărilor adresate în titlu: 
De ce ? Pentru a măsura și valoriza competențele intelectuale ale elevilor în cel mai accesibil mod.  
Când? La începutul unei sesiuni de învățământ, semestru, an, ciclu școlar. 
Cum? Obiectiv, complex, complet! 
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2. Constantin Cucos, Pedagogie- ediția a III a  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
G.P.P. „TOLDI”, SALONTA 

PROF. LAZA IOANA - MARIA 
 
’’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. 

 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 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 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  
 • raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii.  
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 grupuri mici sau individual)  
• anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe 

de instruire  
 Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt:  
 • • 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  



 

 

 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.   
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE GHERASIM’’ MARGINEA 

PROF. LAZAR ADRIANA-ELENA 
 
Evaluarea, urmăreşte, prin conţinutul său, să identifice modul în care obiectivele stabilite se 

înfăptuiesc în activitatea practică. Pentru a cunoaşte gradul de asimilare al cunoştinţelor, evoluţia si 
nivelul elevilor, dar şi pentru a stimula activitatea elevilor, este necesară evaluarea la începutul, sfarşitul 
şi pe tot cuprinsul procesului didactic. 

După cum le defineşte I.T. Radu, strategiile “ sunt definite de modul în care este conceput actul de 
evaluare în raport cu desfăşurarea procesului pedagogic”. 

Clasificarea strategiilor de evaluare întalnite la disciplina limba şi literatura română  după 
modul în care se integreaza în desfăşurarea procesului didactic: 

1. Evaluarea iniţială: 

Aceasta este o activitate strategică orientativă care se realizează la început de an şcolar. “Angajează 
operaţii de măsurare, apreciere, decizie la începutul activităţilor de instruire, în vederea cunoaşterii nivelului 
psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimate în termeni de performanţă şi competenţe actuale sau 
potenţiale”. 

Evaluarea iniţială are o importanţă deosebită deoarece oferă posibilitatea cunoaşterii potenţialului de 
învăţare al elevilor la începutul unei activiţaţi, de a şti, aproximativ, posibilitatea pe care o are fiecare elev 
de a se integra în noul program de instruire. 

 2. Evaluarea sumativă/cumulativă: 

Evaluarea sumativă sau cumulativă “ este modul de evaluare dinamică a rezultatelor şcolare realizate 
predominant, prin verificări funcţionale, pe parcursul programului, încheiată cu o evaluare globală de bilanţ 
la sfarşitul unor segmente de activitate, relativ mari”. Pe baza acestei evaluări, pe langă stabilirea gradului în 
care obiectivele eu fost atinse, se realizează şi clasificarea subiecţilor în cadrul grupului din care fac parte. 

Din punct de vedere practic, evaluarea sumativă se realizează printr-o serie de verificări parţiale, 
încheiate cu o evaluare de bilanţ. Astfel îndeplineşte două funcţii principale: de “verificare” a rezultatelor 
finale şi de “comunicare” în exterior a rezultatelor.  

Exemple în ceea ce priveşte evaluarea sumativă pot fi examenele de capacitate şi bacalaureat, în 
special, deoarece realizează un bilanţ al cunoştinţelor asimilate de-a lungul unui ciclu şcolar, dar comunică 
în exterior şi rezultatele. Un alt exemplu pot fi tezele date la final de semestru, verificand o arie extinsă de 
cunoştinţe. 

3. Evaluarea formativă/continuă: 

Această evaluare “se desfăşoară pe tot parcursul unui itinerar pedagogic sau la sfarşitul unei unităţi de 
studiu, e frecventă şi îi permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia lor şi 
înainte de declanşarea unui proces cumulativ” 

Evaluarea formativă se bazează pe funcţionarea retroactivă şi constituie informaţia de care elevul şi 
profesorul au nevoie pentru a afla dacă obiectivele prevăzute au fost atinse şi permit continuarea procesului 
spre obiective mai complexe. 

Având un caracter permanent, pe măsură ce procesul didactic se derulează, profesorul are în vedere 
ambele operaţii (comanda şi controlul) prin informaţiile pe care le culege despre efectele acţiunii sale, 
intervenind cu modificările şi ameliorările care sunt necesare. “Evaluarea se realizează din mers, frecvenţa 
verificărilor fiind mai mare, informaţiile acumulate sunt verificate imediat, prin intervenţiile promte ale 
profesorului”. De asemenea, evaluarea formativă trebuie să îndeplinească trei condiţii: să fie continuă, 
analitică şi să se facă în raport cu obiectivele instruirii. 



 

 

Scopul principal al evaluării îl constituie facilitarea conţinutului învăţarii, determinand activităţile 
oportune sau dificultăţile ce trebuie depăşite. 

Exemple ale evaluării formative sunt toate lucrările date (anunţate sau neanunţate), indiferent dacă 
acestea sunt date din lecţia de zi sau dintr-un set de lecţii, un capitol (de exemplu din două lecţii: subiectul şi 
predicatul). 

  



 

 

4. Evaluarea predicativă: 

Această evaluare este considerată de unii specialişti, o strategie psihopedagogică distinctă pentru că 
poate fi folosită atat la începutul anului, cat şi la mijlocul şi la sfarşitul lui, dar înaintea oricărei teme. Ea îşi 
propune evidenţierea unor priceperi, deprinderi şi aptitudini. 

Instrumentele specifice de lucru sunt testele care permit să se prevadă randamentul elevului într-un 
anumit domeniu. 

5. Evaluarea cumulativă: 
Ion T. Radu mai identifică un tip de evaluare, cea cumulativă, care vizează aprecierea rezultatelor şi exercită o 

funcţie de clasificare a elevilor. Dintre dezavantajele acestei evaluări se pot enumera: stresul, neliniştea pe care o 
generează, dar şi faptul că necesită efort în elaborare. 
6. Evaluarea pe tot parcursul procesului didactic (evaluarea dinamică): 

Acelaşi pedagog, I. T. Radu mai detaliază între strategiile evaluative şi acest tip, evaluarea dinamică, al cărei 
caracter e exprimat în “evaluarea rezultatelor şcolare pe întreg parcursul procesului didactic. Această orientare are ca 
suport demonstrarea interacţiunii funcţionale dintre evaluare şi procesele de predare/învăţare, succesul în activitatea 
didactică depinde de maniera în care sunt evaluate efectele acesteia”. 
Evaluarea dinamică are, deci, în vedere rezultatele activităţii în diverse momente ale desfăşurării 

ei. Scopul ei este de a conoaşte dacă obiectivele urmărite au fost atinse şi dacă elevii şi-au însuşit 
cunoştinţele, priceperile şi deprinderile. 

Probele de evaluare dinamică sunt, în general, “criteriale”, raportand rezultatele constatate la 
obiectivele ce trebuiau realizate. Fiind criterială, se presupune însuşirea de către elevi a obiectivelor şi a 
criteriilor explicite de evaluare după care se ghidează profesorul.  

Există, delimitând astfel evaluarea dinamică în cadrul celorlalte tipuri de evaluare, două forme, 
modele de astfel de evaluare: cumulativă şi formativă. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. LAZĂR ALINA MARIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TĂLMACIU, JUD. SIBIU 

 
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. 

Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi cere forme de evaluare multiple:  
a) Evaluarea formativă - este indispensabilă şi se realizează pe parcursul activităţii instructiv--

educative, având rol de diagnosticare şi ameliorare.  
Prin acest tip de evaluare rezultatele copilului sunt raportate la obiectivele urmărite.  
Scopul este să se înregistreze la timp eventualele lacune, greşeli care ar putea împiedica 

continuarea procesului de învăţare sau, dacă învăţarea a fost eficientă, să confirme acest fapt, atât pentru 
educatoare cât şi pentru copil, favorizând continuarea procesului de învăţare.  

Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor greşeli în învăţare provenite din surse afective: din 
sentimentul de nesiguranţă, încrederea nejustificată sau indiferenţa. Pentru preşcolar, principalul risc în 
acest sens este nereuşita la începutul şcolarizării.  

Educatoarea foloseşte informaţiile dobândite pentru a hotărî asupra caracteristicilor procesului de 
învăţare ulterior pe care îl va propune copilului. Acesta are o eficienţă mai mare dacă copilul beneficiază 
direct de rezultatele evaluării, dacă îi înţelege semnificaţia.  

Evaluarea nu trebuie făcută pentru a dovedi preşcolarilor că nu şi-au însuşit anumite cunoştinţe sau 
deprinderi, ci pentru a se adapta întregul mod de lucru al educatorului la cerinţele fiecărui copil, la ritmul 
lor de învăţare.  



 

 

Evaluarea formativă este o evaluare continuă, în sensul că evită ruperea la un moment dat a 
procesului de învăţare sau reluarea unor trasee lungi ale învăţării care au fost parcurse greşit printr-o 
învăţare conştientă.  

Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără însuşirea căreia nu se 
poate înainta.  

b) 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.  

În grădiniţă putem vorbi de evaluare sumativă, în special în momentul venirii copilului în instituţie 
şi înainte de părăsirea acesteia, când trebuie să i se profileze personalitatea, inventarul de cunoştinţe, 
posibilităţile de învăţare pentru a se argumenta recomandarea înscrierii sale în învăţământul primar.  

Calitatea evaluării sumative poate fi cea dorită când aceasta este realizată de educatoare, pentru că 
pot fi folosite şi concluziile evaluării formative.  

c) Autoevaluarea - prin tot ce facem în grădiniţă, încercăm să-I ajutăm pe copil să urce o treaptă 
spre autonomie. Reconstituirea unei imagini din bucăţele, de exemplu, îl va conduce uşor pe copil la 
aprecierea rezultatelor.  

În activităţile în care preşcolarul nu poate face auto evaluarea fără un exerciţiu prealabil, este 
necesară cunoaşterea obiectivelor şi a căilor de realizare a lor. Rezultatele învăţării în care este prezentă 
autoevaluarea sunt foarte bune.  

d) Evaluarea clinică - aici se apelează pentru copilul cu mari probleme în evoluţie. 
Metode şi tehnici de evaluare : poate fi utilizată drept probă de evaluare orice formă de evaluare 

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 copiilor rezultatele obţinute. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE A ELEVILOR CU CES 
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CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TG-JIU 

 
Evaluarea este un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaștere și estimare cantitativă și 

calitativă a particularităților dezvoltării și a capacității de învățare a copilului, de planificare și 
programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat și programele de intervenție 
personalizate. Evaluarea presupune colectarea de informații cât mai complexe, interpretarea de date, 
punerea și rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei și intervenției. Probele și testele de 
evaluare nu urmăresc în principal evidențierea deficienței și a blocajelor copilului, ci determinarea 
abilităților și a disponibilităților imediate pentru dezvoltare. 

Schimbările complexe în ceea ce privește utilizarea unor strategii moderne ale învățării presupun 
și metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri și metode de predare-
învățare și să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătățirea activității, nu ca o ”probă” a ceea ce știu 
sau nu știu elevii la un moment dat. Diverse circumstanțe pot influența obiectivitatea evaluării din 
perspectiva atât a profesorului, cât și a elevului; spre exemplu, gradul diferit de dificulatate a întrebărilor 
adresate diverselor categorii de elevi, ecuația personală a evaluatorului, scopul și consecințele 
rezultatelor evaluării etc. Generează o puternică varietate interindividuală și intraindividuală între 
evaluatori sau la același evaluator în momente diferite, la fel cum starea emoțională a elevului în 
momentul răspunsului influențează performanța acestuia din punct de vedere al calității prestației. 

Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilități parcurge următoarele mari etape: 
a) Evaluarea inițială – este constatativă, obiectele sale fiind:  
- identificarea, inventarierea, clasifiacarea, diagnosticarea; 
- stabilirea nivelului de performanță sau al potențialului actual al copilului; 
- estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potențialul individual și integrat al copilului; 
- stabilirea încadrării: pe grad sau nivel educațional etc.; 
- stabilirea parametrilor programului de intervenție personalizată; 
b) Evaluarea formativă – este un tip de evaluare continuă care evidențiază nivelul potențial al 

dezvoltării și urmărește inițierea unor programe de antrenament al operațiilor mintale; ea nu este centrată 
pe deficit, ci evidențiază ceea ce știe și ce poate copilul, ce deprinderi și ce abilități are într-o anumită 
etapă a dezvoltării sale; 

c) Evaluarea finală are ca obiective: 
- estimarea eficacității intervenției; 
- modificarea planului sau a programului, în funcție de constatări; 
- reevaluarea copilului și reconsiderarea deciziei. 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare 

creării de premise favorabile unei noi învăţări, se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu 
de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este interesată de “acele 
cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare 
integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta 
conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 

Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc 
completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite 
o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-
l în consecinţă”. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA EDUCAȚIE FIZICĂ 
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• Conceptul de evaluare 
 Evaluarea, este înțeleasă ca fiind una dintre cele cinci operații ale sistemului de învățământ, este 

o etapă necesară ce se constituie ca un act integrant activității pedagogice. 
 Evaluarea, presupune estimarea și valorificarea posibilităților omului. Este considerată un proces 

necesar, ce permite aprecierea posibilităților curente, a celor viitoare cât și întocmirea unei clasificări, a 
unei ierarhizări a omului, ce se dezvoltă sub semnul măsurii și comparației cu sine și cu alții. 

 Conform opiniei lui A. Dragnea, 2000, pag,48, evaluarea în activitatea de educație fizică 
reprezintă: ,,un sistem de concepții și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor din cadrul 
procesului intructiv-educativ și a activității competiționale. 

Evaluarea, nu trebuie înțeleasă și tratată numai ca pe o modalitate de control sau formă de măsurare 
obiectivă, a cunoștiințelor, deprinderilor și priceperilor motrice ci și ca pe o strategie în formarea 
motivației pentru practicarea exercițiilor fizice. 

 Evaluarea inițială realizată la disciplina educație fizică și sport, trebuie să îndeplinească anumite 
condiții: 

- Cunoașterea cu precizie a obiectivelor ce trebuie realizate prin lecția de educație fizică. 
- Să diagnosticheze eventuale greșeli de execuție, de realizare a actelor și acțiunilor motrice, 

pornind de la evecuțiile inițiale ale evevilor. 
• Tipuri de evaluare și tehnicile de realizare 
- Evaluarea didactică predictivă sau inițială. 
- Evaluarea didactică formativă sau continuă. 
- Evaluarea didactică sumativă sau finală. 
 Evaluarea didactică predictivă sau inițială, permite cunoașterea inițială a elevilor, având un rol 

deosebit în programarea procesului instructiv-educativ ce urmează a fi desfășurat. 
Evaluarea inițială, are ca obiective stabilirea valorii de moment și constatarea aptitudinilor elevilor. 

Se realizează prin măsurarea și aprecierea nivelului de pregătire a elevilor la începutul anului școlar, a 
semestrului sau a uni nou ciclu de învățământ, ceea ce permite orientarea activității didactice viitoare.  

Prin evaluarea inițială, se evaluează, nivelul de plecare al momentului și determinarea aptitudinilor 
elevului. 

Se realizează prin instrumente de evaluare(probe practice) însoțite de descriptori de performanță. 
Evaluarea inițială, îndeplinește ca și funcții, funcția de constatare și diagnosticare a capacității 

elevilor și pe cea de predicție și decizie, ce are în perspectivă evoluția procesului instuctiv-educativ. 
În plan psihologic, evaluarea inițială dezvoltă capacitatea de cunoaștere, stimulează imaginația, 

gândirea, analiza, spiritul de observație, capacitatea de atenție și apreciere. De asemenea dezvoltă 
încrederea în forțele proprii ale elevului. 

 Evaluarea didactică formativă sau continuă se realizeză în mod curent pe parcursul lecțiilor și 
este considerată ca fiind: ,, parte integrantă a procesului de instruire ce se desfășoară în mod 
continuu,,după cum subliniază Stoica A. (1997). Acest tip de evaluare, permite elevilor și profesorilor, 
posibilitatea de a găsi cele mai eficiente mijloace de realizarea a procesului instructiv-educativ. 

 Evaluarea didactică sumativă sau finală, cuprinde verificarea globală la încheierea 
semestrului/anului școlar și oferă date reale privind nivelul de stăpânire a cunoștiințelor și preiceperilor 
motrice, acumulate de către elevi. Evaluarea finală, reprezintă o formă de apreciere a randamentului 
realizat, dar și o bază de plecare pentru noua proiectare. 

• Metode de evaluare și verificare 
- Metode tradiționale, ce au la bază verificarea: verbale, scrise, cu teste. 
- Metode complementare, ce se pot realiza prin: observația sistematică a activității și comportării 

elevilor, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Cea mai des intâlnită metodă de evaluare inițială, în educație fizică, este evaluarea practică.  



 

 

 Ca și la celelalte discipline de învățământ, și în educație fizică și sport, evaluarea posibilităților 
activității fiecărui elev, trebuie să înceapă de la evaluarea inițială, de început care se raportează la achiziții 
finale. Modul de verificare și apreciere în învățământul școlar se realizează cu ajutorul testelor de 
evaluare.  

 Testele pot fi utilizate pentru măsurarea aptitudinilor având rol formativ și se caracterizează prin 
validitate, fideliate, obiectivitate și aplicabilitate. 

 Verificarea în educație fizică prin intermediul testelor de evaluare inițială, presupune susșinerea 
probelor de control. În Enciclopedia Educației Fizice și Sporului din România, Vol.IV, pag.375, noțiunea 
de test este definită ca: ,,probă standartizată la care este supus subiectul(elev, sportiv) pentru a i se stabili 
nivelul în raport cu o scară etalon,,. 

Probele de evaluare oferă înformații asupra gradului de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice, a 
personalității, a adaptării fiziologice. Sunt însoțite de descripotori de performanță, prevazute în variante 
multiple. 
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EVALUAREA EDUCAŢIEI LIMBAJULUI LA PREŞCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: LAZĂR CAMELIA MANUELA 
G.P.N. NR.1, ŞOTÂNGA, JUD. DÂMBOVIŢA 

 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 

aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul, oferind 
astfel o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proiectării de noi obiective. 

 În învăţământul preprimar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat, având 
drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În 
acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în operaţii 
întreprinse de cadrul didactic ca :  

- masurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
- interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
- adoptarea deciziilor ameliorative. 
 Din multitudinea activităţilor desfăşurate în grădiniţă de importanţă deosebită este activitatea de 

educaţie a limbajului. .  
 Pentru a putea face o evaluare corectă am pornit de la următorul plan: 
1. Evoluţia limbajului la copiii preşcolari . 
2. Forme de activităţi de educaţie a limbajului . 
3. Analiza rezultatelor obţinute în dezvoltarea limbajului la sfârşitul ciclului preprimar. 
 1. Evoluţia limbajului la copiii preşcolari . 
 Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin 

careaceştia îşi exprimă gîndurile, sentimentele şi doriinţele. Limbajul se dezvoltă şi progresează în 
permanenţă la copil, iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj 
ale fiecăruia, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare. 

 În procesul de îndrumare a educării limbajului la preşcolari, educatoarea urmăreşte: 
- dezvoltarea exprimării orale; 
- înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiei structurilor verbale orale; 
- educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical; 
- dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
 Aceste obiective sunt urmărite de educatoare de-a lungul întregii perioade a preşcolarităţii şi 

constituie repere ale activităţilor de educarea limbjului. 
 Limbajul include pe lîngă vorbire şi ascultare, citire şi scriere. Aşadar pentru a citii, copilul are 

nevoie să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le citeşte, iar pentru a scrie, copilul trebuie 
să ştie să utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Putem spune că baza rămâne exprimarea 
orală, iar una dintre deprinderile cheie, pe care se poate insista la această vârstă, inainte de a trece la 
etapa de citit-scris este coordonarea ochi- mână, pe care o putem realiza prin mai multe tipuri de activităţi 
( activităţi manuale, activităţi artistico-plastice, activităţi psiho-motrice, psiho-senzoriale). 

 În concluzie, putem spune că grădiniţa rămâne prima treaptă a sistemului de învăţământ, căreia îi 
revine nobila sarcină de a organiza cu mare grijă experienţele de limbaj ale copilului, treapta unde 
comunicarea şi limbajul oral au o influenţă deosebită şi unde se poate insista pe anumite deprinderi de 
pregătire a scrisului. 

 2 Forme de activităţi de educaţie a limbajului 
 Principalele forme de activităţi folosite în grădiniţa de copii, în activităţile de educare a limbajului 

în vederea pregătirii preşcolarilor pentru şcoală sunt: 
2.1) Educarea comunicării orale – include următoarele activităţi: 
 - Povestirea: - povestirile educatoarei, povestirile copiilor, repovestirea, povestirile copiilor după 

un plan dat(ilustraţii), povestiri cu început dat, povestirile copiilor după modelul educatoarei. 
 - Memorizarea 
 - Convorbirea 
 - Jocul didactic 



 

 

 Povestirile educatoarei au ca obiectiv fundamental să îi facă pe copii să audieze cu atenţie 
povestea, să reţină ideile principale, personajele şi locul unde se desfăşoară acţiunea, să reţină mesajul 
povestirii 

 Repovestirile sunt cel mai uşor de realizat, deoarece copii îşi concentrează atenţia asupra unor 
poveşti sau povestiri din activităţile anterioare, având ca obiectiv principal, consolidarea povestirilor şi 
ca scop principal formarea deprinderii copiilor de a expune cursiv şi logic povestiri, poveşti sau basme 
şi exercitarea vorbirii sub toate aspectele: fonetic, lexical şi gramatical  

 Povestirile copiilor după un plan dat(ilustraţii), povestiri cu început dat, povestirile copiilor după 
modelul educatoarei pun copii în situaţia de a-şi imagina, de a crea scurte povestiri pe baza planului 
prezentat. Aceste povestiri ale copiilor oferă un bun prilej de stimulare a imaginaţiei, a gândirii logice, a 
deprinderilor de a povesti o întâmplare după un plan dat, după ilustraţii, după modelul educatoarei  

 La derularea activităţilor de memorizare, convorbire şi joc didactic din cadrul activităţilor de 
educarea comunicării orale se întâmpină aceleaşi probleme ca şi la povestirile educatoarei şi ale copiilor.  

 2.2). Educarea comunicării scrise - include jocul didactic (elemente de citit / scris) 
 Obiectivele de referinţă urmărite vor fi. 
 -să despartă propoziţia în cuvinte: oral şi grafic 
 -să despartă cuvintele în silabe; 
 -să despartă silabele în sunete; 
 -să asocieze silabele cu litera corespunzătoare  
 -să recunoască sunetul iniţial/final; 
 -să recunoască sunetele din interiorul cuvântului, oral şi grafic 
 -să înţeleagă că tipăritura este purtătoare de înţeles; 
 -să utilizeze elemente de scris şi să scrie după model; 
 -să recunoască convenţiile limbajului scris: titlu, punctul,litera mare de tipar, semnul întrebării, 

exclamării, dialogul; 
 -să manifeste curiozitate pentru informaţia citită şi scrisă. 
 3. Analiza rezultatelor obţinute în dezvoltarea limbajului la sfârşitul ciclului preprimar. 
 Datele care permit evaluarea rezultatelor obţinute de preşcolari pot fi dobândite prin mai multe 

forme de verificare, metode şi procedee, de exemplu: observarea curentă a comportamentului de învăţare 
a grupei, conversaţia, probe orale, studiul produselor activitaţii, testele, fişe de evaluare. 

 În urma evaluărilor se pot observa rezultatele obţinute de fiecare copil după ciclul preşcolar şi 
permite cunoaşterea de către învăţătorii care preiau aceşti copii a informaţiilor privitoare la: 

 -dobândirea premiselor activităţii şcolare 
 -daca posedă sau nu principalele deprinderi solicitate de activitatea şcolară şi dacă este capabil să 

se adapteze cu uşurinţă sarcinilor şi specificului activităţii şcolare. 
 De fapt cu aceste informaţii trebuie să înceapă orice proces educativ pentru a se putea 

operaţionaliza în continuare procesul pedagogic luând în considerare profilul cel mai real cu putiinţă şi 
nu cel standard descris teoretic în manualele de psihologie şi totuşi fără tendinţa de a devansa 
dimensiunile educaţiei preşcolare. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR GEORGETA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP DIONISIE ROMANO” BUZĂU 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea 

instructiv-educativă. Ea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii pași: 
stabilirea scopurilor și a obiectivelor pedagogice, proiectarea și executarea programului de realizare a 
scopurilor, măsurarearezultatelor aplicării programului. 

Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor implicate. 
Susţinem că evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea sistematică din 
experienţele personale. Mai mult decât atât este clar că în prezent punerea accentului pe autonomia şcolii 
şi pe importanţa autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi cadrele 
didactice într-o direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei 
implicaţi. Un alt element important este ideea că evaluarea ca parte a cadrului profesional de învăţare 
necesită interacţiune între toţi acţionarii sau actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în 
procesele de învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să 
fie motivantă atât pentru problemele puse în discuţie cât şi pentru activităţile incluse; să ofere un bogat 
cadru intern şi extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-
back-ul;să includă (auto)evaluarea;să asigure feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul 
învăţării. 

Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 
conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; 
modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se 
evaluează.  

 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: 
evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Formele / tipurile 
de evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice de realizare și valorificare 
a operațiilor de măsurare- apreciere – decizie integrate la nivelul procesului de învățământ.  

 Evaluarea inițială – are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în 
procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui program de 
instruire. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să 
stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în 
activitatea care urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. 
Cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului 
în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie 
o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. De asemenea, rezultatele evaluărilor inițiale 
sunt puncte de plecare în process și devin și nivel de comparare a evaluărilor în activitățile ulterioare. 
Dacă profesorul și elevul știu de unde pleacă și unde trebuie să ajungă, sunt bine motivați pentru efortul 
pe care trebuie să-l depună. 

 Evaluarea formativă se face continuu, fiecare lecție având un astfel de moment, pentru ca 
profesorul să aibă permanent informații despre nivelul la care s-a însușit un segment al materiei de 
predat-învățat, prilej cu care s-au stabilit obiective cognitive, afective, psihomotorii. 

Evaluarea formativă are în acest caz valoare diagnostic. 
 Evaluare sumativă este o formă de evaluare care încheie procesul de învățare și prin care 

profesorul ii acordă o notă sau un calificativ elevului și ii stabilește nivelul la care a ajuns în învățare. 
Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza „ceea ce influențează cel mai mult 

învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-
l în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 
situației existente și de 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. 

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). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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PROF. ÎNVĂȚ. PRIMAR, LAZĂR LILIANA 
ȘCOALA GIMN. ,,VASILE MITRU,, TAȘCA 

 
 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 funțtie esețial – formativă, concretizată 
în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității în ansamblu “.  

  
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 cunostințelor elevului, a calității 
curriculumului școlar și a pregătirii personalului didactic . 

Metodele de evaluare sunt modalități prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi 
nivelul de pregătire. 

Există trei tipuri principale de evaluare: 
-probe orale 
-probe practice 
-probe scrise 
Acestea numindu-se și metode tradiționale de evaluare. 
Probele orale au următoarele avantaje: 
-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin întrebări ajutătoare la răspunsul așteptat ; 
- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Probele scrise au următoarele avantaje: 
-  permite evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
-  stres mai scăzut pentru elevii timizi. 
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. 
Avantajele sunt: 

-evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunoștințelor teoretice;  
 - verifică competențele legate de utilizarea corectă și eficientă a instrumentelor și aparaturii de 

laborator; 
Metodele complementare de evaluare:  
-observarea sistematica a activității și comportamentului elevilor; 
- evaluarea prin investigație;  
-tehnica 3-2-1; 
 -autoevaluarea; 
- hărțile conceptuale;  
- evaluarea proiectelor; 
-evaluarea portofoliilor; 
-metoda R.A.I 
- jurnalul reflexiv; 
 Evaluarea în contextul învățării prin cooperare  
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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UTILIZAREA METODELOR ACTIVIZANTE ÎN TIPURI DIFERITE DE 
LECȚIE 

 
PR. PROF. LIVIU LAZĂR 

ŞC. GIM. ,,TEODOR BĂLĂŞEL"- ŞTEFĂNEŞTI (VÂLCEA) 
 
 Una dintre marile realizări ale societății post-decembriste este reintroducerea Religiei ca disciplină 

de studiu în învățământul românesc, la nivel primar, gimnazial și liceal. Biserica Ortodoxă Română s-a 
implicat semnificativ, printre altele, și în pregătirea cadrelor didactice care urmau să predea Religia, prin 
înființarea secțiilor de teologie didactică în cadrul facultăților de teologie, în întocmirea curriculumului 
obligatoriu, prin aprobarea unor lucrări metodice, manuale și auxiliare didactice care să susțină 
activitatea didactică de la clasă. Toate aceste aspecte, precum și interesul pentru cercetarea pedagogică 
a unor distinși profesori și valorificarea acestora, prin publicarea unor lucrări de specialitate, au imprimat 
disciplinei Religie un caracter modern, într-un timp relativ scurt. 

 Menținerea disciplinei Religie în școala românească depinde, în egală măsură, de finalitățile 
acesteia pe termen lung, raportate la realitățile socio-culturale naționale, europene și globale, precum și 
de maniera în care Religia reușește să se impună în trunchiul comun ca o disciplină actuală, modernă și 
flexibilă. Conținuturile disciplinei în sine nu asigură această atractivitate și nici baza materială pe care 
profesorul de religie o are la îndemână. Dascălul poate imprima disciplinei Religie un caracter modern, 
prin dezvoltarea unui stil didactic centrat pe elev, prin valorificarea cunoștințelor și experienței personale 
a elevilor în cadrul procesului de învățare, prin transformarea elevului din spectator al actului educativ, 
în actor sau coautor al propriei formări spirituale. Modernizarea disciplinei Religie nu înseamnă doar 
înlocuirea conținuturilor, ci și predarea lor prin strategii didactice care să urmărească activizarea elevilor. 
Poate cea mai mare provocare pentru orice cadru didactic constă în îmbinarea fericită a metodelor de 
predare-învățare moderne cu cele tradiționale, în abordarea conținuturilor, având drept scop atingerea 
unor finalități în plan cognitiv, volițional și atitudinal. În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie 
de care sunt apreciate metodele de învăţământ este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile 
să declanşeze angajarea elevilor în activitate.  

 Metodele activizante sunt utilizate cu succes atât în lecția clasică, consacrată și specifică 
disciplinei Religie, cât și în modelele noi de organizare a lecției, care au la bază tocmai necesitatea 
implicării active a elevilor în procesul de învățare. Modelul clasic de lecție care s-a impus în timp la 
nivelul disciplinei Religie în țara noastră este cel propus de distinșii profesori Monica și Dorin Opriș. În 
viziunea autorilor, tipurile de lecție diferă, în principal, în funcție de sarcina didactică dominantă. Se 
conturează astfel următoarele tipuri de lecție: 1. lecția de transmitere și însușire de noi cunoștințe sau, 
după caz, de formare a deprinderilor intelectuale și practice; 2. lecția de recapitulare și sistematizare a 
cunoștințelor; 3. lecția de evaluare a cunoștințelor; 4. lecția mixtă, în care se îmbină armonios 
transmiterea și dobândirea de cunoștințe, formarea deprinderilor și priceperilor, recapitularea și 
sistematizarea, precum și evaluarea rezultatelor. Lecția mixtă este utilizată cel mai des în predarea 
religiei, motiv pentru care prezentăm etapele după care se desfășoară: 1. momentul organizatoric; 2. 
verificarea cunoștințelor, capacităților și deprinderilor însușite în lecția anterioară; 3. pregătirea pentru 
lecția nouă; 4. anunțarea titlului lecției noi și prezentarea obiectivelor propuse; 5. comunicarea noilor 
cunoștințe; 6. fixarea noilor cunoștințe; 7. aprecierea, asocierea, generalizarea; 8. evaluarea; 9. activitatea 
suplimentară; 10. încheierea. În cadrul acestui format de lecție, elevii pot fi activizați în oricare dintre 
etape. Momentul organizatoric, ca și încheierea, conțin rostirea/intonarea rugăciunii, moment în care 
majoritatea elevilor intră în atmosfera orei de religie. Dacă în aceste momente se rostește o rugăciune 
pentru un coleg bolnav sau pentru implorarea ajutorului divin în diferite situații (de exemplu în caz de 
inundații), se obține o mai bună „acordare a frecvențelor” colectivului de elevi. Verificarea cunoștințelor 
se poate realiza prin diferite metode didactice activizante, mai ales dacă profesorul urmărește actualizarea 
unor informații necesare în predarea noilor cunoștințe.  

 Dacă profesorul urmărește notarea uni număr de elevi, se recomandă utilizarea unor metode 
specifice de evaluare, care pot avea un caracter activizant, dar care nu fac obiectul prezentului studiu. 
Actualizarea cunoștințelor se poate realiza prin brainstorming, prin realizarea unor organizatoare grafice 
– diagrama Venn, bula dublă, organizatorul grafic cronologic/al caracteristicilor, cadranele, diagrama 
cauzelor și a efectelor (diagrama „os de pește”), explozia stelară, ciorchinele, termenii cheie etc. 



 

 

Comunicarea noilor cunoștințe se poate realiza prin metode tradiționale cărora se imprimă un caracter 
activizant (povestirea, descrierea, explicația, dezbaterea) sau prin metode moderne: SINELG, studiul de 
caz, cubul, Philips 6-6, cadranele, unul stă, trei circulă, schimbă perechea, piramida, predarea/învățarea 
reciprocă etc. Fixarea cunoștințelor se realizează cel mai adesea prin dezbatere, problematizare, 
realizarea unor hărți conceptuale (organizatoare grafice), ciorchinele, tehnica lotus etc. Aprecierea, 
asocierea și generalizarea urmărește realizarea unor judecăți de valoare, sesizarea relevanței, actualității 
și aplicabilității unor informații pentru viața personală sau comunitară, esențializarea informațiilor, 
asocierea cu alte aspecte cunoscute. Acestea se realizează cel mai adesea prin expunere și conversație, 
iar într-o manieră mai modernă, prin realizarea uni cvintet, prin analizarea termenilor cheie etc. 
Activitatea suplimentară este un aspect care este tot mai mult neglijat la disciplina religie, sub presiunea 
altor discipline din trunchiul comun, care răpesc suficient din timpul liber al elevilor. Activitatea 
suplimentară nu este obligatorie, deci nu se notează.  

 Profesorul de religie nu trebuie să dea teme pentru acasă elevilor doar pentru că aşa se face, ci 
trebuie să ţină cont de mai multe aspecte: necesitatea, relevanţa şi cantitatea temei suplimentare, timpul 
liber al elevilor, care diferă în funcţie de clasă, nivel de şcolarizare, perioada din semestru ș.a.. Din 
perspectivă activizantă, activitatea suplimentară trebuie să conducă elevul spre cercetare, lectură critică, 
gândire, analiză, aplicare şi mai puţin spre memorare sau redare automată a unor informaţii. SINELG ca 
metodă de dezvoltare a lecturii critice, precum şi analiza SWOT se pot utiliza cu succes de elevi acasă.  

 Prezentăm o parte din metodele activizante ce pot fi utilizate cu succes în cele trei etape ale lecţiei. 
1. Metode utilizate în evocarea cunoştinţelor anterioare: Brainstorming, explozia stelară, ciorchinele, 
stabilirea succesiunii evenimentelor, termenii cheie etc. 2. metode utilizate în realizarea sensului: Studiul 
de caz, cubul, SINELG, Philips 6-6, tehnica 6-3-5, cadranele, organizatorul grafic, diagrama cauzelor şi 
a efectului, tehnica lotus, pălăriile gânditoare, metoda predării/învăţării reciproce etc. 3. Metode utilizate 
în reflecţie: cvintetul, jocul de rol, întrebările, linia vieţii, eseul dintr-un cuvânt etc. Modelul PAR este 
propus de către Geoff Petty, unul dintre experţii britanici în domeniul metodelor de predare. Profesor de 
fizică la origine, Petty s-a remarcat la nivel naţional în Marea Britanie prin calitatea sa de formator şi 
mai ales de autor al unor lucrări de specialitate, dintre care „Teaching Today. A Practical Guide” a ajuns 
la ediţia a IV-a. Autorul şi-a căpătat notorietate prin felul de a explicita problematica predării şi învăţării, 
într-o manieră simplă, pe înţelesul tuturor, dar într-un mod viu, care inspiră pe practicieni. 

 Abordarea sa are la bază teoria constructivistă a învăţării, conform căreia învăţarea implică în mod 
automat construirea unor înţelesuri proprii, ceea ce implică realizarea unor conexiuni între neuroni. 
Învăţarea se fundamentează astfel pe ceea ce noi ştim deja. Când o persoană învaţă ceva, instantaneu se 
produc unele transformări la nivelul creierului, astfel încât învăţarea este un proces activ. Pasivismul în 
învăţare înseamnă de fapt neînvăţare. Cei trei paşi propuşi de autor pentru realizarea unei secvenţe de 
lecţie sau chiar a unei lecţii întregi sunt: Prezintă-Aplică-Recapitulează. Prezentarea este o etapă de 
orientare în care se urmărește înțelegerea noului material. A ști înseamnă în primul rând a înțelege. Se 
prezintă obiectivele propuse și se pot adăuga și altele, în funcție de interesele elevilor. Introducerea noilor 
cunoștințe este momentul cel mai important al acestei etape și se realizează, de preferință, prin metode 
active și interactive și cât mai puțin prin metode expozitive. Prezentarea noului material se poate 
desfășura prin strategii specifice: predarea prin întrebări, prezentarea unui material audio- video, metoda 
demonstrației, bulgărele de zăpadă, brainstorming. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 
PROF.PT.ÎNV.PRIMAR:LAZĂR VASILICA GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ″FĂNUȘ NEAGU″BRĂILA 
 
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„ [Pintilie Mariana, 2002, pag.47] 

 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. 

 Folosirea portofoliului este benefică din două puncte de vedere: 
-perspectiva procesuală, în sensul în care evaluarea modernă nu mai este centrată în principal pe 

produsele învățării de către elev, ci pe procesele pe care aceasta le presupune. 
-perspectiva de comunicarea professor elev, în măsura în care portofoliul este considerat un 

instrument de evaluare democratică și autentică.[Dan Potolea, 2008, pag 337] 
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 oraşului 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  

 
  



 

 

PROIECTUL – METODĂ DE EVALUARE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ. NR.2 SIGHETU MARMAȚIEI, 
 JUD. MARAMUREȘ 

PROF. LAZARCIUC RAMONA 
 
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. 
În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 
1.  Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii, dacă le este deja familiar acest tip 

de activitate). 
2.  Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 
3.  Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect. 
4.  Planificarea activităţii (individuale sau de grup) 
- formularea obiectivelor proiectului; 
- constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); 
- distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; 
- distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; 
- identificarea surselor de documentare. 
5.  Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor. 
6.  Realizarea produselor/materialelor. 
7.  Prezentarea rezultatelor obţinute/proiectului. 
8.  Evaluarea proiectului. 
 Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte 

următoarea structură (adaptare după Stoica, 2001, 60-61): 
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. 
Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea 

cercetării, în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale. 
Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, 

a activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de 
a asigura o evaluare obiectivă, şi să le comunice elevilor.  

Un exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă A. Stoica, în lucrarea sa 
- Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori (2001, 63): 

• Stabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului; 
• Activitatea individuală realizată de către elev (investigaţie, experiment, anchetă etc.); 
• Rezultate, concluzii, observaţii. Aprecierea succesului proiectului, în termeni de eficienţă, 

validitate, aplicabilitate etc.; 
• Prezentarea proiectului (calitatea comunicării, claritate, coerenţă, capacitate de sinteză etc.); 
• Relevanţa proiectului (utilitate, conexiuni interdisciplinare etc.). 
Avantaje ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: 
• este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 
• plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică;  
• cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; 
• asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 



 

 

• facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar; 
• promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea;  
• oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); 
• permite exersarea şi evaluarea:  
 capacităţii de a observa; 
  capacităţii investigative; 
 capacităţii de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare şi abstractizare; 
 capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală; 
 capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe; 
 capacităţii argumentative; 
 capacităţii de a realiza un produs etc.; 
• asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a competenţelor de comunicare; 
• stimulează creativitatea; 
• facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.. 
Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: 
• apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile elaborării în grup a proiectelor); 
• minimalizarea rolului profesorului etc.. 
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 VII-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiect cu tema ”Patrulater 
convex”. 
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4. MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006; 
5. A. Stoica, în lucrarea sa - Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori (2001, 63): 
 



 

 

FORME ŞI METODE DE EVALUARE LA INFORMATICĂ 
 

AUTORI: PROF. LĂZĂRESCU ANTONETA 
 – C. N. ”EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI 

PROF. COAJĂ GABRIELA –  
C. N. ”EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI 

 
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de 

instruire au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare – învăţare folosite 
Metodele de verificare a randamentului şcolar presupun observarea modului în care învaţă 

elevul(logic, mecanic, creativ, ritmic, continuu, în salturi, etc.) şi se realizează prin probe orale, scrise şi 
practice, teste de cunoştinţe şi deprinderi. 

Verificarea orală, cea mai frecvent folosită, are anumite avantaje care o impun. În primul rând 
favorizează dialogul, elevul putând să-şi argumenteze răspunsurile şi să participe la o confruntare de idei 
cu întreaga clasă, iar profesorul poate detecta cu uşurinţă erorile şi poate interveni şi corecta imediat. 
Verificarea orală are însă şi numeroase limite: întrebările nu au toate acelaşi grad de dificultate; unii elevi 
sunt emotivi şi se blochează (mai ales atunci când sunt ironizaţi de către profesor); răspunsurile lor 
stârnesc ilaritate în clasă; timpul nu permite o verificare completă a conţinutului predat. Mai mult, 
comportamentul şi starea psihică a profesorului poate influenţa notarea. 

Verificarea scrisă se utilizează sub forma unor lucrări de scurtă durată, lucrări tip obiectiv, lucrări 
de una sau două ore, semestriale (care sunt dinainte anunţate), lucrări scrise tip examen. Cercetările au 
dovedit că evaluarea formativă în formă scrisă, după fiecare capitol, combinată cu verificările orale este 
deosebit de eficientă şi stimulativă. Probele scrise sunt preferate de către 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 se exprima fără a fi influenţaţi de factori perturbatori, asigură evaluarea unui 
număr mare de elevi, întrebările au acelaşi grad de dificultate şi favorizează realizarea comparării 
rezultatelor. Dezavantajele metodei sunt marcate de faptul că profesorul nu poate interveni şi corecta pe 
loc erorile descoperite, el urmând să o facă în clasă la discutarea lucrărilor.  

Examinarea prin probe practice este caracteristică disciplinei informatică sau TIC întrucât au un 
pronunţat caracter aplicativ. Sunt verificate şi evaluate cunoştinţele teoretice necesare realizării lucrării, 
cât şi deprinderile şi dexterităţile necesare executării ei. Cu toate că activităţile practice oferă posibilitatea 
elevului de a-şi dezvolta atât competenţele generale(comunicarea, analiză, sinteză, evaluare), cât şi pe 
cele specifice, aplicative(manipularea ustensilelor și aparaturii, instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor), evaluarea elevilor prin probe practice, atât în situaţii de examinare corectă, cât şi în situaţii 
de examen, este foarte puţin pus în valoare.  

Metodele complementare de evaluare reprezintă instrumente suplimentare, nestandardizate, de 
evaluare, dispunând de forme specifice cum ar fi:  

1. Investigaţia este o metodă de evaluare şi învăţare ce presupune: 
- valorificarea metodelor de învăţare prin descoperire; 
- studiul unor documentaţii complementare; 
- experimentarea unor instrumente de prelucrare nestandard; 
- solicitarea unor cunoştinţe sau deprinderi dobândite la alte discipline prin adaptarea creatoare a 

acestora la cerinţele temei de investigaţie; 
2. Referatul şi proiectul. 
Referatul reprezintă o formă de îmbinare a studiului individual cu activitatea de prezentare şi 

argumentare. Dacă bibliografia propusă în tema referatului este mai bogată şi etapele de proiectare, 
implementare şi testare necesită un timp mai îndelungat, lucrarea poartă numele de proiect. 

3. Portofoliul reprezintă o metodă complexă de evaluare în care un rezultat al evaluării este 
elaborat pe baza aplicării unui ansamblu variat de probe şi instrumente de evaluare. 

4. Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor.  
Fişa de observare a activităţii şi comportamentului elevilor înregistrează informaţii legate de 

particularităţile personalităţii elevului manifestate în procesul didactic, de achiziţiile evaluate 
spontan(răspunsuri sporadice, atitudini semnificative etc.), de procesul înregistrat de acesta.  



 

 

Metodele complementare realizează actul evaluării în strânsă legătură cu procesul educativ, prin 
întrepătrundere cu etapele acestuia, urmărind în special capacităţile cognitive superioare, motivaţiile şi 
atitudinea elevului în demersul educaţional. 

Metodele alternative de evaluare se caracterizează prin: 
• capacitatea de a transforma relaţia profesor - elev inducând un climat de colaborare şi 

parteneriat; 
• posibilitatea transformării procesului de evaluare prin înlocuirea tendinţei de a corecta şi 

sancţiona prin aceea de a soluţiona erorile semnalate; 
• posibilitatea de a deprinde elevul cu mecanismele de autocorectare şi autoeducare necesare în 

procesul de integrare socială; 
• utilizarea mai amplă a tehnicilor şi mijloacelor didactice; 
• caracterul sumativ, realizat prin evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor pe o 

perioadă mai lungă de timp şi dintr-o arie mai largă; 
• caracterul formativ, realizat prin valorificarea atitudinii elevului în raport cu propria sa evaluare; 
• capacitatea de a realiza o evaluare individualizată(observare sistematică); 
• capacitatea de a educa spiritul de echipă prin activităţi de grup(investigaţie, proiecte); 
• caracterul profund integrator, realizat prin interdisciplinaritate, educare şi instruire;  
Vom exemplifica prin prezentarea unui instrument de evaluare folosind ca metoda de evaluare 

proiectul  
 

FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI 
Criteriul Da/Nu Observaţii 
1. Proiectul are validitate în raport cu: tema, scopul, obiectivele, 
metodologia abordată 

  

2. Proiectul demonstrează completitudinea şi acoperire 
satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 

  

3. Elaborarea şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute 
într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării. 

  

4. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine 
justificată şi argumentată în contexul proiectului 

  

5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună 
consistenţă internă 

  

6. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică 
şi argumentare a ideilor. 

  

7. Proiectul reprezintă, în sine, o soluţie practică, cu elemente de 
originalitate în găsirea soluţiilor. 

  

8. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii.   
9. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr 
semnificativ de unităţi de competenţe, conform standardelor de 
pregătire profesională.  

  

Este necesară formarea la elevi a capacităţii de autoevaluare, prezentându-le criteriile de apreciere, 
ceea ce va mări încrederea elevului în propriile sale forţe şi va înlătura orice urmă de suspiciune.  

Deşi imperfect, sistemul actual de evaluare permite o ierarhizare a elevilor în clase după criterii 
reale de competenţă, oferă informaţii edificatoare asupra nivelului de cunoştinţe al fiecărui elev, 
stimulează elevul la învăţătură. 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ISTORIE: ADRIAN LĂZĂROIU 

 
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. 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, 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. 

Maria Montessori numeşte copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se poate 
încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt 
ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”. În cadrul învăţării şcolare trebuie să 
se urmărească valorificarea plenară a potenţialului uman prin antrenarea pe toate planurile a forţelor 
energetice ale elevului, declanşarea şi dirijarea mecanismelor învăţării, cu acordarea treptată a unei 
libertăţi crescânde până la autoinstruire şi autoînvăţare.  

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. 

Strategiile didactice urmăresc formarea şi stabilizarea relaţiilor optime între activitatea de predare 
a profesorului şi cea de învăţare a elevului, în strânsă legătură cu particularităţile psihologice de vârstă 
şi individuale ale elevilor, precum şi cu condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea didactică. 
Alegerea strategiilor didactice trebuie să ţină cont de dezvoltarea psihică a elevului, de faptul că 
adolescentul are gândirea predominant abstractă, logică, înţelege esenţa fenomenelor, este la vârsta 
redescoperirii teoriilor ştiinţifice prin efort propriu şi se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui 
scop.Ţinând cont de dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de particularităţile 
individuale, profesorul, urmărind multiple scopuri instructive şi educative, alege şi foloseşte diferite 
strategii didactice, urmărind să asigure o învăţare independentă, creatoare care determină o eficienţă 
sporită procesului de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.   

Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, 
profesorul foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea metodelor se 
face ţinând cont de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei respective 
precum şi de mijloacele de învăţământ care-i sunt la dispoziţie. 

În concluzie ,prin folosirea la oră unor metode interactive care stimuleaza elevul şi îl fac să 
descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o mai multă eficienţă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” BACĂU 

PROF. LEAHU ANTONELA 
 
“Evaluatorul are o obligație morală de a menține obiectivitatea sarcinii primite și de a aborda etic 

procesul de evaluare. Evaluarea este activitatea, desfasurata de cadrul didactic, prin care se determina 
nivelul si calitatea pregatirii elevilor pe parcursul programelor de studii, precum si competentele de care 
absolventii dispun la finalizarea studiilor. Ansamblul metodelor, formelor, tipurilor si criteriilor de 
evaluare si notare formeaza sistemul de evaluare a performantelor profesional-stiintifice ale studentilor. 
Formele de verificare prevazute in planul de invatamant sunt: examen, , verificare pe parcurs si proiect.” 

Evaluarea initiala este tipul de evaluare care se efectueaza la inceputul unui nou proces de 
invatamant (al unui semestru, al unui an scolar, al unui ciclu de studii). Prin evaluare se realizeaza: 
Evaluarea predictiva (initiala) – aprecierea nivelului de pregatire inainte de inceperea unui ciclu scolar, 
semestru, a unei discipline noi – stabilirea nivelului de la care trebuie sa pornim, Evaluarea sumativa 
(cumulativa) – evaluarea la sfarsitul unei activitati didactice pe o anumita perioada (dupa un capitol, la 
sfarsitul semestrului, anului scolar) la care elevul primeste nota, Evaluarea continua (formativa) – 
apreciere la fiecare lectie (verbala sau exprimata cu un calificativ), realizata pe parcursul orei. 

Abordarea teoretică a procesului evaluativ în actul educativ impune cu prioritate evidenţierea 
funcţiilor evaluării. Necesitatea şi însemnătatea evaluării decurg, pe de o parte, din rolul educaţiei în 
viaţa socială, iar pe de altă parte din însăşi funcţionalitatea procesului instructiv – educativ. Astfel, se 
disting: 

A. Funcţii sociale (evaluarea în învăţământ confirmă sau infirmă acumularea de către cei instruiţi 
a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei activităţi social utile): 

- funcţia de validare socială a produselor sistemului de învăţământ, la diferite niveluri de integrare 
şcolară şi profesională; 

- funcţia de orientare socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de decizie care angajează 
responsabilitatea tuturor factorilor educaţiei; 

- funcţia de selecţie socială, şcolară şi profesională la diferite niveluri de clasificare şi ierarhizare 
a rezultatelor activităţii didactice, de formare iniţială şi continuă, exprimate în termeni de proces şi 
produs. 

B. Funcţii pedagogice (care privesc participanţii la procesul educativ): 
În ce priveşte elevii, evaluarea: 
- influenţează dezvoltarea psihică a elevilor; 
- asigură trăinicia cunoştinţelor acumulate, fixate prin verificare; 
- influenţează latura afectiv – voliţională a personalităţii (obişnuinţa de a munci sistematic, 

conturarea aspiraţiilor, intereselor). 
 În ce priveşte cadrele didactice, evaluarea:  
- îi ajută pe profesori să cunoască nivelul de pregătire al claselor, atunci când este aplicată înainte 

de derularea programului instrucţional;  
- asigură înregistrarea continuă a progreselor în învăţare, atunci când se aplică pe parcursul 

procesului instrucţional;  
- îi ajută, la sfârşitul derulării programului instrucţional, să aprecieze rezultatele obţinute, în lumina 

obiectivelor.  
Funcţiile pedagogice sunt funcţii specifice ale actului educativ. Între acestea, funcţiile esenţiale ale 

evaluării sunt:  
1) de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare: se bazează pe verificarea rezultatelor la anumite 

intervale de timp, pe criterii prioritar constatative;  
2) de diagnosticare: se bazează pe verificarea şi interpretarea rezultatelor la diferite intervale de 

timp pe criterii calitative;  
3) de prognosticare: oferă sugestii pentru deciziile ce urmează a fi luate în scopul ameliorării 

procesului instructiv – educativ. 



 

 

Evaluarea rezultatelor şcolare este influenţată de multe circumstanţe, care diminuează gradul de 
obiectivitate al notării. Situaţiile generatoare de erori în evaluare provin din mai multe surse: 

- activitatea profesorului 
-  personalitatea elevilor; 
- natura disciplinei de învăţământ; 
- specificul metodelor de evaluare utilizate; 
-  circumstanţele sociale în care se realizează evaluarea etc. 
Din perspectiva profesorului docimologia identifică două categorii de variabile 
care afectează obiectivitatea evaluării: 
-  intraindividuale (particularităţile individuale ale examinatorului); 
-  interindividuale, când intervin examinatori diferiţi. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

PROF. LEANCA MARIA, GRĂDINIŢA M.AP.N. NR.2,  
SECTOR 1, BUCUREŞTI 

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? 
TEMA PROIECTULUI: PRIETENII NATURII 
SUBTEMA: ZVON DE PRIMĂVARĂ 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA+ADE 
TEMA ACTIVITĂŢII: În ţinutul Primăverii 
TIPUL ACTIVITATII: mixtă- transmitere, verificare de cunoştinţe 
CATEGORII DE ACTIVITATE:  
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, calendarul naturii; 
ADE: DŞ (MATEMATICĂ): Joc didactic,, Ghiceşte unde sunt?”(poziţii spaţiale) 
 DOS: Plantare de flori de primăvară 
ALA: ARTĂ: Copacul înflorit (ştampilare cu ajutorul peturilor şi dopurilor de la pasta  
 de dinţi, tuburi de tempera, etc.) 
 ŞTIINŢĂ: Trenul fulgului de zăpadă şi trenul Soarelui – sortare imagini de iarnă/primăvară 
 CONSTRUCŢII: Podul- aşezarea formelor geometrice (cerc şi pătrat) pe o suprafaţă plană, într-

un spaţiu dat. 
 JOC DE MASĂ: - Jocul umbrelor- insecte 
 - Din jumătate – întreg-insecte 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
• Cunoaşterea unor aspecte specifice anotimpului iarna/primăvara; 
• Verificarea cunoştinţelor despre poziţii spatiale; 
• Formarea priceperilor şi deprinderilor copiilor de a utiliza diferite materiale : unelte, tehnici de 

lucru in rezolvare unor sarcini date; 
• Formarea deprinderilor copiilor de a lucra individual şi în echipă. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
• Să picteze prin tehnica ştampilării, florile copacilor ; 
• Să sorteze imagini de iarnă / primavară, aşezând imaginile de primavară în trenul soarelui şi 

imaginile de iarnă în trenul fulgului de zăpadă,  
• Să aşeze formele geometrice (pătrat, cerc) de culori şi mărimi diferite, realizând podul spre 

palat;  
• Să reconstituie întregul din jumăţăţi, obţinând imaginea unor insecte;  
• Să recunoască insectele, asociindu-le cu umbra potrivită;  
• Să-i aşeze pe Rotunjilă / Pătraţilă în diferite poziţii spaţiale: sus-jos,în faţa- în spate, pe-sub;  
• Să planteze bulbi în ghivece respectând indicaţiile date;  
METODE ŞI PROCEDE DIDACTICE : conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, 

jocul, surpriza, Turul Galeriei. 
MATERIALE DIDACTICE : suport pentru pictură, sticle de plastic, dopuri de sticlă, pastă de 

dinti,tempera, imagini de iarnă / primavară,trenul soarelui, trenul fulgului de zapadă,imagini  
insecte umbre, forme geometrice, suport carton,pietre realizate din expandat, nuferi , chei, 

mosoare, râu realizat din hârtie creponată, nuferi, castel, dragon din plus, personajele Rotunjilă şi 
Pătrăţila, ghivece, bulbi, pământ,lopaţele, stropitori 

DURATA :1h 
SCENARIUL DIDACTIC 
 Copiii sunt întâmpinaţi de educatoare cu un cadru de poveste: un castel păzit de un dragon. Aceştia 

vor merge la întâlnirea de dimineaţă în locul deja cunoscut lor unde se salută, se completează panoul de 
prezenţă şi calendarul zilei. Se poartă o scurtă discuţie :cum e vremea astăzi? În ce anotimp suntem? În 
ce zi? Educatoarea le spune copiilor că ,Zefir, vântul de dimineaţă, aduce o veste: un dragon, prieten bun 
cu iarna, a intrat în palatul primăverii şi i-a închis în turn pe cei doi prieteni ai ei: Pătrăţilă şi Rotunjilă. 
A culcat la pământ copacii din jurul palatului, a suflat vânt rece peste grădină şi a facut ca insectele să 



 

 

se ascundă de frig. Copiii trebuie să o ajute pe primavară să-l învingă pe dragon şi să-i scoată din turn pe 
Pătrăţilă şi pe Rotunjilă. Pentru a ajunge la palat trebuie să treacă de câteva probe. Se fixează tema zilei 
şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate. 

 Tranzitii: Pe malul lacului, care împrejmuieşte palatul, copiii vor găsi nişte mosoare. Cu ajutorul 
lor vor scoate cheile necesare deschiderii centrelor de lucru.Fiecare centru este marcat printr-un lacăt de 
culoare(roşu, galben, albastru,verde şi mov) şi forma diferită (pătrat şi cerc). În funcţie de culoarea cheii 
pe care au găsit-o , copiii se vor aşeza la centrele de lucru. Se intuiesc materialele de la centre şi se 
explică sarcinile de lucru.  

 La centrul ,, Artă “ copiii încercă să refacă copacii distruşi de dragon şi să aducă iar culoarea în 
gradina din jurul palatului, ştampilând (cu ajutorul unei sticle de suc, dopuri de la pasta de dinţi) florile 
copacilor. 

 La centrul ,,Construcţii’’, copiii trebuie să construiască un pod pentru a ajunge la palat, folosindu-
se de forme geometrice şi beţişoare colorate. 

 La centrul ,,Joc de masă”,copiii trebuie să gasească insectele care s-au ascuns, aşezându-le pe 
umbrele potrivite şi să potrivească imaginile pentru a reconstitui întregul. 

 La centrul ,,ŞTIINŢĂ”, copiii vor sorta imaginile de iarnă/ primavară, aşezându-le în trenul / 
vagonul potrivit. 

 După ce au fost trecute aceste probe copiii primesc cheia palatului, dragonul este învins iar 
ajutoarele primăverii sunt scoase din turn. Drept mulţumire Pătrăţilă şi Rotunjilă le propune copiilor 
jocul : ,,Ghiceşte unde sunt?(poziţii spaţiale) 

 Pătrăţilă şi Rotunjilă observă că dragonul a pârjolit toate florile din grădina palatului aşa că le 
propune copiilor să planteze flori de primăvară în ghivece şi apoi să le aşeze în grădina palatului. 

 Urmează jocul de mişcare ,,Primavara în grădină”. Se fac aprecieri individuale şi generale asupra 
desfăşurării întregii activităţi.  

 
Primăvara stă să vină Si apoi,ce sa mai face ? Si frumoasa sa-nfloreasca 
Hai cu toţii în grădină. Ce sa mai facem ? Soare, soare, domn cel 

mare 
Ce să facem ?Ce să facem ? Incalzeste mandra floare ! 
Să săpăm cu voie bună Ploita de primavara 
Pământul să-l pregătim Te rugam acum coboara 
Cu grebla să-l mărunţim  
Ca să uzi sămânţa mică  Sa-ncolteasca fara frica. 
Şi apoi ce să mai facem ? Pic,pic, pic, pic, pic,pic 
Ce să facem ?  
Că pământul e săpat Si apoi, ce sa mai facem? 
Hai cu toţi la semănat! Ce sa facem? 
Sămânţa s-o semănăm Sa-l rugam pe mandrul soare 
Şi-n pământ s-o aşezăm. 
 



 

 

EVENIMEN
TUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEG
II 
DIDACTIC
E 

EVALUAR
E 

Moment 
organizatoric 

 Se vor asigura conditile optime pentru buna 
desfaşurare a activităţii: 
- se va aerisi sala de grupă; 
- mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în 
fiecare sector. 
 Întâlnirea de dimineaţă 
,,Dimineaţa a venit 
Toţi copiii au sosit 
În cerc să ne adunăm 
Cu toţii ne salutăm.” 
 Copiii sunt îndrumaţi să-şi caute fotografia, să o 
asezese la panoul de prezenţa, şi să se salută.  
Calendarul naturii  
Se stabileşte: în ce anotimp suntem acum? În ce zi? 
Cum este vremea asatazi?  
Noutatea zilei: personajele Pătrăţilă şi Rotunjilă.  

conversaţia 
explicaţia 
surpriza 

-capacitatea 
de a raporta 
fenomene din 
natură la 
imaginea care 
le ilustrează 

Captarea 
atenţiei 
 

 Zefir, vantul de dimineata, aduce o veste: 
un dragon,prieten bun cu iarna, a intrat in palatul 
primaverii si i-a inchis in 
turn pe cei doi prieteni ai ei: Patratila si Rotunjila. A 
culcat la pamant 
copacii din jurul palatului, a suflat vant rece peste 
gradina si a facut ca 
insectele sa se ascunda de frig. Trebuie sa o ajutam 
pe primavara si pe 
prietenii ei, Rotunjila si Patratila sa-l invinga pe 
dragon 

conversaţia 
surpriza 

 

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 Se anunţă tema: În ţinutul Primăverii” şi obiectivele 
pe înţelesul copiilor. 
 

conversaţia  

Dirijarea 
învăţării 

 Tranziţii  
Copiii vor scoate cheile aruncate de dragon în apă 
din faţă palatului, ajutându-se de mosoare, trebuie să 
bobineze aţă pe mosor până vor ajunge la cheie.  
Împărţirea pe echipe la centrele de lucru se face 
astfel: fiecare copil se va aşeza la centrul al cărui 
lacăt este de aceeaşi culoare cu cheia să.  
Se intuiesc materialele de la centre şi se explică 
sarcinile de lucru.  
 
• ARTĂ – Copacul înflorit  
- să picteze florile copacului utilizând tehnici 
specifice picturii şi materiale diferite.  
 
• ŞTIINŢă – Trenul fulgului zăpadă/  
Trenul soarelui  
- să aşeze în vagoanele fiecărui tren imagini cu: 
obiecte de îmbrăcăminte de iarnă/primăvară, jocurile 
copiilor iarnă/ primăvară  

 
conversaţia  
explicaţia  
exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- capacitatea 
de a bobină;  
 
 
- capacitatea 
de a se grupa 
după culoare;  
 
 
 
 
- deprinderea 
de a picta 
utilizând 
tehnici 
specifice 
picturii;  
- capacitatea 
de a sorta 



 

 

fenomene ale naturii,insecte, flori de primăvară.  
 
• CONSTRUCŢII – Podul de la palat  
- să aşeze formele geometrice (pătrat,cerc), de 
mărimi şi culori diferite marcând ,drumul spre palat.  
• JOC DE MASĂ  
Jocul umbrelor  
- să aşeze insectele descoperite peste umbrele 
potrivite  
Din jumătate – întreg  
- să aşeze bucăţi din imagine pentru a reconstitui 
întregul.  
După relizarea lucrărilor se realizează evaluarea 
folosindu-se Metodă Turul Galeriei.  
După rezolvarea sarcinilor de la centre copiii 
primesc cheia palatului, cu ajutorul căreia îi 
eliberează pe Patratila şi pe Rotunjila din turnul 
pălătui.  
Se trece la DS- activitatea matematică.  
Drept răsplată pentru fapta lor, cei doi prietenii îi 
invită pe copiii să se joace împreună jocul :,,Ghiceşte 
unde sunt?”  
Se stabilesc regulile jocului:  
Rotunjila se va aşeza în diferite locuri din jurul 
palatului, iar copiii trebuie să ghicească unde s-a 
aşezat.  
Se realizează jocul de proba, după care se trece la 
realizarea propriu-zisă a jocului.  
Se va urmări respectarea regulii jocului, antrenarea a 
cât mai mulţi copiii, participarea efectivă a copiilor 
la joc şi crearea bunei dispoziţii.  
Varianta 2:  
Patratila va chema la el doi copii,unul se va aşeza în 
diferite locuri(poziţii spaţiale), iar celălalt trebuie să 
răspundă la întrebarea: Ghiceşte unde s-a aşezat?  
După terminarea jocului copiii sunt lăudaţi de cei doi 
prieteni, care ,deodată s-au întristat după ce au 
observat că dragonul a pârjolit toate florile din 
grădinapalatului şi le propune împreună să planteze 
altele.  
- se trece la DOS: Plantare  
- se face intuirea materialelor  
- se prezintă o floare plantată în ghiveci,  
- se demonstrează etapele de lucru.  
După realizarea acestei activităţii, ghivecele cu flori 
se vor aşeza în mijlocul sălii de grupa şi se trece la 
jocul de mişcare: Primăvară în grădina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turul 
Galeriei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- explicaţia  
- 
demonstraţi
a  
- exerciţiul  
-
problematiz
area  
 
 
 
 
 
-explicaţia  
demonstraţi
a  
- exerciţiul  

imagini şi de 
a le aşeza în 
trenul/vagon
ul potrivit;  
 
 
 
- deprinderea 
de a construi 
utilizând 
diferite 
materiale 
puse la 
dispoziţie.  
- capacitatea 
de a aşeza o 
imagine peste 
umbră 
potrivită ei  
 
- capacitatea 
de a asambla 
o imagine din 
jumătate- 
întreg  
 
 
 
 
 
-capacitatea 
de a aşeza 
obiectele în 
funcţie de 
poziţia 
spaţială 
denumită  
 
 
 
 
 
 
- deprinderea 
de a plantă 
bulbi,respect
ând 
indicaţiile 
date;  
 
-deprindrea 
de a execută 
mişcări 
sugerate de 



 

 

 
  

textul 
cântecului  

Încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a 
activitatitilor, a comportamentului copiilor în cadrul 
grupului 

-conversatia  



 

 

 
EVALUAREA-COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A PROCESULUI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

MOROȘAN LENUȚA, C.N.ANDREI MUREȘANU,BISTRIȚA 
 
 Alături de predare şi învăţare,evaluarea este o componenta esenţială a procesului de 

învăţământ,deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia.Informaţiile 
obţinute în urma evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare. 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 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 şi formatoare trebuie să fie făcută pe tot parcursul procesului de 
predare-învăţare. Aceasta are rolul de a contribui la 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,a conştientiza elevul asupra a ceea ce trebuie să înveţe şi de 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,un ceritificat sau diplomă.(evaluarea certificativă).Ea este realizată la sfărşitul unui proces de 
educaţie,iar aceasta nu mai poate influenţa cu ceva ameliorarea rezultatelor şi refacerea procesului deja 
parcurs,dar oferă învăţăminte pentru desfăşurarea unei viitoare activităţi didactice.În vederea eficentizării 
procesului de evaluare,evaluatorul trebuie să răspundă la întrebări precum: Ce evaluǎm?,De ce 
evaluăm?, Pe cine evaluǎm?,Când evaluǎm?,Cum evaluăm? și să aleagă o metoda de evaluare adecvată 
care să genereze informaţii valide şi credibile.Metodele pot fi clasificate din punct de vedere istoric în 
metode tradiţionale şi metode moderne sau alternative.Sunt numite metode tradiţionale,deoarece au fost 
consecrate în timp şi sunt utilizate frecvent,iar aceastea asigură cadrului didactic un control asupra nivelului 
de pregătire a clasei,o apreciere amănunţită,o ierarhizare,dar şi o sancţionare.(de exemplu evaluarea 
orală).Utilizarea metodelor alternative de evaluare,încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat.(de exemplu proiectul permite elevilor să îşi dezvolte abilităţile de a lucra în echipă, să-şi gestioneze 
eficient timpul de lucru și să-și dezvolte abilităţi solicitate din ce în ce mai mult pe piaţa muncii). 

 Așadar, folosirea metodelor alternative îmbinate cu cele tradiționale contribuie la stimularea 
capacităţilor creatoare ale şcolarului,având ca obiectiv educarea emoţiei,educarea stimei de sine, 
dezvoltarea solidarităţii,a raţionamentului schematic,a capacităţii de administrare a gândurilor în situaţii de 
tensiune,însă conduita cadrului didactic trebuie corelată cu vocația și conștiința.  

 
Bibliografie: 
Ion T. Radu ,Evaluarea în procesul didactic,Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2000. 
Mihai Stan (coord.), Ghid de evaluare.Limba şi literatura română,Bucureşti,Ed.Aramis,2001. 
 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. LEON MARICICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂUNEŞTI, JUD. VRANCEA 

 
 Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate.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. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau 
ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

 Cunoasterea rezultatelor,criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai constienți și îi motivează să se 
implice in sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare.O posibilitate de a spori eficiența 
evaluărilor școlare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acțiunilor 
valorizatoare și pe stimularea capacității de autoevaluare. 

 Invățătorul trebuie să stăpâneasca toate metodele și instrumentele de evaluare și să le aplice în funcție 
de particularitățile clasei de elevi.Utilizarea eficientă a strategiilor,metodelor si instrumentelor de evaluare 
va pune in valoare aspectul creativității,al gândirii critice,al manifestării individuale,proprii fiecarui 
elev,rezultatul finalizat fiind formarea,la nivelul individului,a culturii generale,formarea 
abilitații,atitudini,competențe,priceperi si deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

 Opțiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute:metode tradiționale(evaluarea 
orala sau probe scrise),metode complementare(portofoliul, proiectul, observarea sistemica a 
comportamentului elevului) constituie rezultanta mai multor factori:scopul si obiectivele 
evaluarii,specificul conținuturilor supuse aprecierii,achizițiile cadrelor didactice privind experimentarea 
diverselor modalități de procedare 

 Procesul de evaluare necesita demersuri si atitudini metodologice .Alegerea celor mai potrivite 
metode si instrumente de evaluare reprezinta o decizie importanta in vederea realizarii unui demers 
evaluativ util. 

 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. 

. 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 diferentiata a elevilor,selectia continuturilor,imbinarea eficienta si 
alternarea foemelor de activitate(frontal,individual,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. 

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 învata nu doar pentru nota ci în primul rand din dorinta de a ști ,a cunoaste ,este un real progres în 
dezvoltarea psihica și activitatea școlara a elevului! 
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EVALUAREA INIŢIALĂ - NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR. LEONTE CARMINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAVENI, JUD. BOTOSANI 
 
 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. 

 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 evaluarii este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi 
să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluarii școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a sarcinilor de lucru. 

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. 

Datele obținute prin evaluările inițiale oferă învătătorului posibilitatea de a-și alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului continut, dar și de a gândi modalități de instruire diferențiată. 

 La elevii de clasa pregătitoare este important și necesar colectarea de date referitoare la 
caracteristicile elevilor (personal, familial, social). Toate acestea vor servi la cunoasterea elevilor. 

Evaluarea initiala trebuie să se concretizeze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiente. Activitățile initiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple 
întrebări adresate clasei sau unui elev, care reflecta abilitățile de baza ale cursurilor anterioare, într-un mod 
simplu și direct. 

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 deza-vantaje: 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 
infor-maţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi even-tual a unor 



 

 

programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei 
ierarhii.  

Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu – zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele lor nu se consemnează in 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). 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. Asiguraţivă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: LEZEU COSMINA ANCA 

GPN NR. 3 PONIȚA, ROȘIA, JUD. BIHOR 
 
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. 
  
  



 

 

EVALUĂREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. LORINȚIU ANA-MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU”, MAIERU, JUD. B-N 

 
 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 ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LOW DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS, JUD. ALBA 

 
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. 

 Pentru ca 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. 

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 EDITIA 2019” 

 
PROF. LUCA CARMEN MARIA 

 
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 - consta in atribuirea unor simboluri menite sa cuantifice 

achizitionarea unor comportamente de catre elevi. 
• aprecierea - semnifica emiterea unei judecati de valoare privitor la un comportament observabil 

raportat la un cadru de referinta. 
• decizia - prelungeste actul aprecierii intr-o nota, caracterizare, etc. si recomanda masuri de 

ameliorare a activitatii didactice ulterioare. 
Aceste 3 momente sunt strans relationate intre ele, fapt ce reiese si din etapizarea procesului evaluarii, 

propusa de Tyler: 
• 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  
Evaluarea este o componenta a procesului instructiv – educativ.  
A evalua inseamna deci a determina masura in care obiectivele programului de instruire au fost atinse 

precum si eficienta metodelor de predare-invatare folosite. 
Termenul de evaluare scolara desemneaza actul prin care - referitor la o prestatie orala, scrisa sau 

practica - se formuleaza o judecata prin prisma unor criterii. Evaluarea si notarea scolara alcatuiesc o 
modalitate de codare numerica - insotita de aprecieri calitative - a rezultatelor obtinute de elevi, servindu-
se de scara de la 1 la 10. 

Evaluarea in invatamantul special are caracter multidisciplinar si include:evaluarea medicala, 
psihologica. pedagogica si sociala in scopul stabilirii tipului si gradului de deficienta din perspectiva 
dominant psihopedagogica - evaluare curriculara, psihodiagnoza si predictie scolara. 

O evaluare eficienta ajuta profesorii si elevii sa aprecieze gradul in care au fost atinse obiectivele, 
precum si progresele referitoare la dificultatile de invatare. In contextul educatiei speciale profesorul trebuie 
sa aiba in vedere: 

• cunoasterea copilului, elevului deficient; 
• evaluarea cunostintelor pe care le poseda copilul/elevul; 
• cum va putea sa invete copilul/elevul in conditiile existentei deficientei sale. 
Aceste trei aspecte pot constitui o baza a unei actiuni educative care se centreaza pe doua axe 

fundamentale: evaluare//interventie. 
In contextul educatiei speciale evaluarea devine un concept riguros care necesita stapanirea 

procedurilor de evaluare cu referinte concrete asupra naturii activitatii de evaluat si a utilitatii sale 
pedagogice. 

Evaluarea psihopedagogica are ca obiectiv fundamental cunoasterea nivelului de dezvoltare a 
copilului. Aceasta cunoastere ne permite noua, psihopedagogilor organizarea unor clase omogene, 
stabilirea unor programe educative si corectiv compensatorii adecvate, estimarea achizitiilor si progreselor 
inregistrate, si in plus reorientarea celor care nu fac fata nivelului solicitarilor stabilite initial, dar si 
stabilirea noilor directii terapeutice in activitatea de lucru cu copilul. 

Rezultatele la probele psihologice alaturi de informatiile provenite din alte surse, contribuie la 
conturarea deciziei echipei formate din specialisti si parinti, privind orientarea copilului si includerea sa 
intr-un curent educativ. 

Testarea, ca metodologie, deriva din psihologie. Precautiile sesizate de psihologi, privitoare la 
exigente de dimensionare si de aplicare a testelor, trebuie asumate si in practica didactica. Se stie ca, in sens 



 

 

larg, testul reprezinta o proba bine definita, ce implica indeplinirea unor sarcini identice pentru toti subiectii 
de examinat, in conformitate cu o strategie precisa. De aici decurge marele avantaj al folosirii testelor: 
sistemul de raportare valorica este unic. 

Evaluarea prin teste docimologice. Testul de cunostinte sau deprinderi este o proba complexa aplicata 
oral, scris sau practic, cu ajutorul caruia se masoara cu mai mare precizie performantele scolare in raport 
cu obiectivele si continutul. Testele au un grad mare de fidelitate, pot fi corectate si repetate oferind 
posibilitatea de a controla conditiile de aplicare. Daca se are in vedere momentul interventiei teste pot fi 
initiale, de progres si finale. 

Testele initiale sunt folosite in scopul realizarii unei evaluari initiale, fiind administrate la inceputul 
unui program de instruire. 

Testele de progres sau formative se administreaza pe tot parcursul procesului de predare-invatare, 
dupa fiecare capitol sau dupa un numar de lectii mai dificile, dar importante pentru intelegerea celor care 
urmeaza. Rezultatele obtinute dau profesorului informatii cu privire la eficienta metodologiei aplicate, 
permitand reluarea unor probleme neintelese, organizarea unor activitati didactice diferentiate. 

Teste finale sau de sinteza sunt folosite dupa parcurgerea unui capitol, la incheierea unui semestru 
sau an scolar. Intrebarile din cadrul lor vor fi centrate pe obiectivele didactice majore ale programului de 
instruire, vizand mai multe elemente esentiale si capacitatea elevilor de a opera cu cunostintele asimilate: 
sa calculeze, sa demonstreze, sa rezolve, sa utilizeze, sa combine, sa creeze, sa argumenteze, sa analizeze.  

Testul docimologic este o alternativa si o cale de eficientizare a examinarii traditionale. Testul este o 
proba standardizata care asigura o obiectivitate mai mare in procesul de evaluare. Testarea se refera la 
probarea masurii satisfacerii cerintelor scolii, exigent circumscrise de scopurile si obiectivele educatiei. 

Profesorii trebuie sa cunoasca, foarte bine continutul de verificat si posibilitatile elevilor. Selectia 
operata este data de specificul fiecarei materii de invatamant. Aceasta operatie poate fi mai usoara sau mai 
dificila, de la un continut problematic la altul. 

Evaluarea constitue piatra de temelia a procesului instructiv educativ. Fara o evaluare corecta, concisa 
si obiectiva nu putem clădi etapa instructiva sau de recuperare. 

 
Bibliografie : 
Cucoș, Constantin,1996 Pedagogie,Editura Polirom, Iasi 
Gherguţ, Alois, 2005 Sinteze de psihopedagogie specială Polirom, Iasi 
 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR,  LUCA ELENA-GABRIELA 
 
Evaluarea este considerată astăzi parte componentă integrantă a procesului de învăţământ, aceasta completând 

ciclul de intervenţie al cadrului didactic asupra elevului şi furnizând acestuia şi elevilor, informaţiile necesare 
desfăşurării optime a acestui proces.  
Este important să se aplice metode de evaluare cât mai atractive care să-i determine pe elevi să-și 

modifice strategia de învățare, iar profesorul cea de predare, astfel încât evaluarea să ofere informații despre 
ce știe și ce poate să facă elevul cu ceea ce a învățat. 

De aceea evaluarea fiind o componentă importantă a procesului de învățământ , stabilirea unei metode 
eficiente de evaluare se impune de la sine. Din necesitatea de orientare a evaluării către elevi, profesorul 
trebuie să-și adapteze demersul didactic în funcție de nevoile reale ale acestora, să selecteze activitățile 
didactice din ansamblul metodelor de evaluare doar pe acelea care eficientizează procesul instructiv-
educativ și pune accentul pe activizare, antrenând elevii spre autoevaluare și făcându-i parteneri în educație.  

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și obiectivele ei privesc cunoașterea 
capacităților generale de învățare ale elevilor, a nivelului dezvoltării psihice a lor, a nivelului de pregătire al acestora 
încă de la începutul programului de instruire, a faptului ca aceștia stapânesc acele cunoștinte și abilități necesare 
înțelegerii conținuturilor programului ce urmează. 
În ceea ce mă privește, am realizat evaluarea inițială la toate clasele la care predau, cu elevi care fie 

sunt la inceput de ciclu, fie sunt de mai multi ani elevii mei , aceasta oferindu-mi o imaginea de ansamblu 
a pregătirii elevilor, a golurilor și nevoilor lor în ceea ce privește cunoștințele, astfel încât să pot lua măsurile 
necesare pentru a avea rezultatele corespunzătoare.  

În vederea redresării situației unor elevi cu rezultate slabe și a motivării în continuare a celor cu 
rezultate bune , evaluările inițiale au fost discutate, rezultatele acestora fiind aduse la cunoștință elevilor, 
diriginților, părinților și conducerii școlii, pentru a fi centralizate. 

În urma testelor inițiale, cu bareme de corectare riguros stabilite și cunoscute de către elevi, am 
realizat urmatoarea analiză swot: 

2. A N A L I Z A S W O T A TESTĂRILOR INIȚIALE 
LIMBA FRANCEZA 
 

PUNCTE TARI 
 
 
• majoritatea elevilor au reușit să identifice sensul 
global al unui mesaj 
•  majoritatea elevilor au reușit să redea ideile 
esențiale dintr-un text, pe baza unor intrebari de sprijin 
 
 
 

PUNCTE SLABE 
 
 
• majoritatea elevilor nu au reușit să 
redacteze mesaje scrise 
• lipsa noțiunilor elementare de gramatică 
și de vocabular, mai ales la elevii din clasa a 
IX-a 
• dezinteresul unor elevi tinând cont că 
nota nu se trece in catalog 
 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 
• Se poate utiliza un model de interpretare comun, 
care să ilustreze clar obiectivele evaluării, numărul de 
elevi testați, din care să se specifice câți au obținut 
calificative de......,rezultate convertite procentual, 
constatări și planuri de ȋmbunătățiri personalizate. 

 
• Datorită programei prea ȋncărcate este 
posibil să apară și alte teme/ unități de ȋnvățare 
care vor necesita programe de remediere. 

 
3. MODALITĂŢI CONCRETE DE REMEDIERE 
• lucru individual 



 

 

• teme suplimentare pentru elevii care au noțiuni de recuperat 
• folosirea fișelor de lucru si acasă 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LUCA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN LUCA”, FARCAȘA, NEAMȚ 
 

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. 

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 și 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. 

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 expresasupra rezolvării itemilor 
propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile 
unei noi învățări.  

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

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



 

 

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

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. LUCA MARIA ALEXANDRA, 

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 DARMANESTI, JUD. BACAU 
 
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. 

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 cadrele didactice, deoarece prin intermediul acesteia 
acestiapot afla 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 le ajuta pe 
cadrele didactice sa is idea 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., se poate atesta nivelul la care a ajuns clasa şi 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. Aceasta metoda le ajuta pe cadrele didactice sa structureze o diagnoză a înţelegerii lecţiei 
precedente, să recapituleze cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte importantă pentru 
formarea 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.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de 
elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională 
şi, totodată, cea mai des întrebuinţată este testul. Acesta se foloseste la sfârşitul fiecărei unităţi sau a unui 
modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi.. De 
exemplu, pot exista 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 
exista itemi subiectivi. Testele pot ajuta la depistarea eventualelor 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. 

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. De exemplu, pot exista două tipuri de eseuri 
folosite în predare şi evaluare: eseul de opinie şi eseul pro şi contra. Acestea sunt eseuri structurate, ambele 
având un anumit număr de paragrafe. De exemplu, la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după 



 

 

care 2 paragrafe trebuie să includă părerea lor despre subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere 
opus celui prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

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 cadrele didactice. Acestia 
le pot cere elevilor 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 , 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. Astfel, abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi 
mai productive. 

 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROFESOR, LUCACIU ADRIANA-LIVIA 
 
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 
 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 sau a unor aspecte ce necesită corectare ori îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor elevilor sau ierarhizarea acestora 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA LICEU 
 

LUCAN ANA 
 
“Evaluarea inițială nu are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în 

procesul de învățare (Yvan Abernot in “Teoria și practica evaluării educaționale”, Marin Manolescu și Stan 
Panțuru, Polirom, 2008, p.315 ) 

Evaluarea inițială reprezintă un tip de evaluare care este o parte esențială a procesului de învățământ, 
alături de predare și învățare. Prin funcțiile ei de diagnoză și prognoză se individualizează față de evaluarea 
sumativă și formativă, fiind considerată absolut necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, Evaluarea în 
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). Astfel, ea are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire al 
elevilor la începutul unui ciclu școlar sau al unui an școlar, sau poate fi extrem de util în momentul în care 
un profesor preia o clasă nouă. Pe baza proiectării unor obiective care să vizeze cunoașsterea stadiului atins 
de elevi într-un anumite moment, fie în cazurile menționate anterior, fie chiar și la începutul unei simple 
activități de instruire precum o lecție sau un nou capitol, ne putem da seama de nivelul atins de elevi în 
termeni de conținuturi, deprinderi sau competențe, bineînțeles ținând cont și de disciplina studiată sau de 
vârsta elevilor. “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” (Sorin Cristea, 
Strategia de evaluare inițială, Tribuna Învățământului). 

Astfel, pe baza acestor informații, putem organiza mult mai eficient proiectarea didactică în vederea 
atingerii obiectivelor propuse pentru anul școlar respctiv sau pentru simplul modul care urmează a fi 
parcurs. De asemenea, pot fi puse la punct mult mai eficient programele de recuperare acolo unde sunt 
identificate cazuri speciale sau chiar a unor planuri de intervenție specializate. Este prin urmare extrem de 
important ca atât elevii cât și profesorii că acest tip de evaluare nu are rolul de verificare, de control, fiind 
stabilit chiar faptul că notele rezultate în urma evaluării nu se trec în catalog, eliminând astfel stresul aferent 
pentru elevi. Profesorul se va asigura că elevii sunt motivați și tratează cu seriozitate această evaluare în 
vederea stabilirii atingerii obiectivelor propuse prin rezolvarea sarcinilor de lucru. Se impune astfel și 
asigurarea unui feedback, pentru ca atât elevul cât și profesorul să aibă o finalitate în acest proces.  

În acest sens, evaluarea inițială pe care am ales să o aplic la începutul clasei a XII-a este o opțiune 
personală. Majoritatea elevilor urmează ca la finalul anului să susțină examenul de Bacaluareat, una dintre 
probele incluse in acest examen fiind cea de certificare a competențelor lingvistice într-o limbă străină. În 
calitate de profesor de limba engleză, mi se pare necesar ca pe parcursul anului școlar să mă asigur că elevii 
sunt pregătiți pentru această probă. În acest sens, la începutul anului evaluarea inițială a cunoștințelor 
elevilor se desfășoară în mai multe etape, una dintre ele fiind o testare scrisă care să cuprindă parte din ceea 
ce se verifică la proba de evaluare a competențelor scrise, iar alta o evluare orală și audiție. Testarea scrisă 
se bazează pe verificarea înțelegerii unui text citit, în acest sens aleg un text folosit chiar la proba din anul 
anterior, cu aceleași sarcini de lucru, și pe redactarea unui eseu, din nou alegând un subiect propus de 
Minister, pentru partea de producere a unor mesaje scrise. Această parte elevii o rezolvă ca pe o testare, 
individual, urmând ca eu să o verific individual și să o notez (au fost și ani în care am ales să notez doar un 
punctaj, fără a îl transforma în notă, ci în calificativ, însă am observat că elevii sunt oarecum derutați, ei 
fiind obișnuiți să își verifice rezultatul concret, printr-o notă). Partea a doua, cea care include verificarea 
exprimării libere oral, prin producere de mesaje orale și participare la conversație, precum și proba de 
verificare a înțelegerii unui text audio, o fac împreună cu toți elevii, fie prin lucru frontal, fie individual. De 
fiecare dată le ofer elevilor feedback pentru această evaluare, discutând cu ei punctele tari dar mai ales pe 
cele slabe, și evident punând la punct o strategie de lucru pentru ameliorarea problemelor descoperite. 
Reacția elevilor este întotdeauna una pozitivă, felul în care abordează subiectele propuse pentru exersare 
fiind mult mai deschis și mai relaxat ulterior.  

Se poate concluziona, astfel, că evaluarea inițială, indiferent de forma sub care este realizată, este 
utilă atât profesorului, cât și elevului, în vederea conceperii și punerii în aplicare a unui program de 
recuperare a noțiunilor de utilizat, în diagnosticarea pregătirii elevilor și în emiterea unei predicții asupra 
modului în care elevii își vor insuși aceste noțiuni.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞ. LUKA SIMONA 
G.P.N. NR. 3 – HUSASĂU DE CRIŞ, JUD. BIHOR 

 
 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 copiilor 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 iniţială se efectuează la începutul anului scolar, la integrarea copilului 
în grupa respectivă sau la începutul unui program de instruire. Ea realizează cele trei funcţii generale dar în 
primul rând funcţia de constatare, permiţând cunoaşterea stării de primire a copilului(nivel de dezvoltare 
cognitivă, interese, cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale) şi de predicţie – sugerează strategii 
adecvate care să permită copilului obţinerea performanţei, constituie deci premise pentru eficienţa activităţii 
viitoare. 

 De aceea, 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 ei, 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 la grupa de copii, 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 preşcolară 
şi psihologică. 

 Evaluarea inițială nu are deci un rol de control, ci este utilizată pentru a reuși cunoaşterea 
comportamentului cognitiv al copilului, 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 copii au anumite carenţe, cadrul didactic care predă la grupa 
respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul an de studiu etc., un așa numit modul 
de recuperare pentru întreaga grupă sau doar cu acei anumiţi copii 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. 

 În ultimii ani, după bunele practici europene, au fost adoptate metode şi tehnici de evaluarea tot mai 
diversificate, grille cu diferiţi itemi sau metode alternative, solicitante. 

 În învăţământul preşcolar nu se dau note sau calificative, şi, ca atare, notarea numerică a rezultatelor 
copiilor nu poate avea rol de clasificare nici în cadrul probelor de evaluare. Educatoarele pot ţine pe tipuri 
de activităţi evidenţa lacunelor înregistrate în pregătirea fiecărui copil, ca premisă pentru o diferenţiere şi 
individualizarea a instruirii, cu focalizare pe ameliorarea acestei pregătiri. 

 Jocul, convorbirea, povestirea, activitatea practică deţin ponderea cea mai mare în arsenalul de 
forme şi metode utilizate de educatoare. Observarea directă, convorbirea, chestionarea orală, fişa de 
lucru, analiza lucrărilor efectuate de copii în cadrul activităţilor se constituie, astfel, în metode de evaluare 
la îndemâna tuturor educatoarelor. 



 

 

 Ca o preocupare constantă a educatoarelor o constituie alegerea metodelor si tehnicilor de evaluare 
potrivite, de a le adapta nivelului individual şi de vârstă al copilului. Pornind de la specificul evaluărilor la 
preşcolari, deosebit de utile sunt metoda proiectelor şi metodele interactive de grup în evaluarea 
interdisciplinară. 

 În virtutea teoriilor şi consideraţiilor didactice expuse şi pentru verificarea lor în practică am 
desfăşurat activităţi de evaluare interdisciplinară pe baza metodelor de creativitate: Brainstorming, 
tehnica 6/3/5, Brainwriting, de rezolvare de probleme, explozia stelară, de cercetare şi evaluare de grup, 
jurnalul grafic, turul galeriei, experimentul, metoda proiectelor. 

 Ca o concluzie, un specialist în domeniu(R. Ausubel), referindu-se la importanţa acestei forme de 
evaluare, 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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. LUKÁCS KINGA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KICSI ANTAL”, TURIA 

 
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. 

 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 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 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. 

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. 

 Pentru ca 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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MODALITĂȚI ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

ÎNV. LUNGU LUNICA 
 
Școala este unul dintre mediile sociale de dezvoltare și educație principale pentru un individ. Le sunt 

implementate principii morale, cunoștințe bază despre variate domenii și arii de interes, precum și norme 
de conduită morală. Datorită importanței marcate pe care o are școala în pregătirea individului în societate, 
este nevoie de o serie de metode de evaluare a eficacității metodelor, materialelor didactice, a nivelului de 
dezvoltare psiho-motorie a școlarului în funcție de programă și obiecte de studiu.  

 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 e emoții și reacții.  

 Cel mai frecvent folosite metode alternative de evaluare sunt 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 metodele convenționale. 

 Observarea comportamentului elevului pe parcursul activităților didactice oferă un flux natural de 
manifestări și comportamente, interese, motivația de învățare, atitudini sociale.  

 Referatul permite evaluarea modului și gradului de însușire a elevului a unei porțiuni de materie mai 
complexă, poate și despre aptitudini redacționale ale școlarului. Oferă posibilitatea de a realiza conexiuni 
intercurriculare, având un caracter integrator. 

 Portofoliul oferă date despre performanța elevilor pe durate mari de timp, progresiv.  
 O altă metodă ceva mai complexă o reprezintă proiectul, fie ca este făcut individual sau l nivel de 

grup de școlari. Permite abordarea mai pe larg a unei teme și cuprinde de obicei și o parte experimentală. 
Oferă date despre abilitatea elevului de a selecta informații utile în sensul finalizării proiectului, de a 
sintetiza, de a identifica și ulterior de a utiliza metode potrivite pentru a ajunge la rezultatul dorit.  

 În concluzie, evaluarea este o parte importantă a procesului de învățare. Sunt metode inovative și 
eficiente de a măsura eficiența și eficacitatea actului didactic ce trebuie să se îmbine cu metode care nu au 
dat greș în trecut. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. LUNGU MONICA 
G.P.N OPRIȘENEȘTI, JUD.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. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o 
funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ, furnizând informații despre calitatea și 
funcționalitatea acestora.Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

 În invățământul preșcolar, evaluarea iniţială constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării 
copilului la intrarea în grădiniţă, când trebuie să i se completeze Fișa pentru aprecierea progresului 
individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar(Anexa 4 a Curriculumului pentru educație 
timpurie) sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii. 

 Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar, pe parcursul primelor două-trei săptămâni, 
pentru a culege date despre copii.În planificarea evaluării inițiale vor fi avute în vedere domeniile de 
dezvoltare și indicatorii comportamentali din Fișa pentru aprecierea progresului individual al 
copilului.Educatoarea observă copiii în diferite momente ale programului zilnic și dialoghează atât cu 
părinții, cât și cu preșcolarii pentru a obține o imagine cât mai aproape de realitate, cu privire la dezvoltarea 
psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează.Toate aceste 
informații pot fi consemnate în Caietul de observații a copiilor.Aceste date vor sta la baza eleborării 
Caracterizării grupei și, ulterior, a planificării calendaristice anuale. 

 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 forme de evaluare.În acest sens, se pot folosi metode 
precum: jocul liber, jocul dirijat, observația sistematică a copilului, conversația, analiza produselor 
activității, analiza procesului de integrare socială, etc. Modalitățile alternative de evaluare care valorizează 
copilul și în baza cărora se apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuțiile individuale cu preșcolarii, 
autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, jocuri de rol, lucrările practice.  

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

 În concluzie, evaluarea inițială 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, constituind o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a 
reuşitei acesteia. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ŞI METODE ALTERNATIVE FOLOSITE ÎN 
APLICAREA EI 

 
PROF. INV. PRESCOLAR LUPU GEORGIANA 

G.P.P ,,LICURICI” OVIDIU 
 
În vederea realizării unui învăţământ modern s-a impus o organizare a procesului instructiveducativ 

care să exprime trecerea de la centrarea activităţii pe ceea ce trebuie să facă educatoarea , la precizarea şi 
analiza a ceea ce trebuie să fie capabil să facă un copil în urma instruirii. Pentru aceasta ,a şti să faci , a şti 
să înţelegi înseamnă să stabilească relaţii între diferite domenii de cunoaştere , ori verificarea acestor 
capabilităţi ale copilului presupune o abordare interdisciplinară a activităţii de evaluare . Jocul este 
activitatea dominantă în grădiniţă şi în tripla sa calitate de metodă,mijloc şi procedeu didactic se justifică 
utilizarea pentru activitatea de evaluare. Aşa cum spunea profesorul I.Nicola în lucrarea 
“Pedagogie”evaluarea este de trei feluri:evaluare iniţială,evaluare cumulativă,evaluare continuă-care este o 
operaţie complexă şi parcurge mai multe etape. Avantajele evaluării continue pot fi private prin prisma 
celor doi colaboratori ai demersului didactic:preşcolarul şi educatoarea. Atât preşcolarii cât şi educatoarea 
au avantaje în aplicarea evaluării interdisciplinare. Evaluarea interdisciplinară prin joc reprezintă o bogată 
sursă de date privind atât dezvoltarea preşcolarului din punct de vedere formativ şi informativ cât şi calitatea 
activităţii didactice desfăşurate. În general prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex , 
integrat acestui proces care asigură evidenţierea cantitativă a cunoştinţelor şi valoarea nivelului , 
performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat –în mod periodic şi final- oferind soluţii de 
perfecţionare a activităţii de predare-învăţare. Învăţământul preşcolar nu face din transmiterea de cunoştinţe 
un scop în sine , ci se foloseşte de cunoştinţe pentru a uşura şi optimiza procesul integrării copilului în 
mediul social şi pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea potenţialului biopsihic de care dispune , native 
copilul .Evaluarea se face în cadrul tuturor tipurilor de activităţi dar pentru a avea rezultate corecte şi o 
apreciere justă a copilului trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului 
Astfel în cadrul activităţilor de educare a limbajului se pot folosi tehnici de evaluare a progreselor 
preşcolarilor atât a aspectului fonetic, lexical , a structurii gramaticale, a comunicării orale cât şi a 
expresivităţii vorbirii.Astfel în cadrul temei” Ce fac ,mă mir sau întreb ?” am dat copiilor fişe cu imagini 
suggestive temei .Sub fiecare imagine de pe fişă era scrisă o propoziţie . După ce am citit fiecare propoziţie 
, copiii aveau ca sarcină să pună la sfârşit semnul de punctuaţie :”.” ; ”?” ; “!” . Apoi , copiii au făcut 
reprezentarea grafică a propoziţiei : o linie mare reprezentând propoziţia . Sub ea prin cerculeţe erau scrise 
cuvintele (atâtea cerculeţe câte cuvinte are propoziţia). După ce copiii şi-au însuşit o serie de cunoştinţe 
despre anotimpuri, fenomene putem folosi pentru evaluare metoda ciorchinelui . Am evaluat astfel : - 
capacitatea copiilor de a enumera cât mai multe cuvinte pornind de la un cuvânt sugerat; - capacitatea de a 
asocia cuvinte , în funcţie de sens , pentru a formula enunţuri. În cadrul proiectului “ De unde venim, încotro 
ne îndreptăm?” am ales ca subtemă “ Pămîntul ,casa noastră “ . Prin această subtemă copiii şi-au consolidat 
cunoştinţe acumulate anterior despre: frumuseţi, bogăţii, relief, plante, animale, pericole de distrugere, 
mesaje transmise oamenilor pentru salvarea pământului .Utilizând metoda proiectelor s-a putut lucra cu 
copiii diferenţiat în funcţie de nivelul lor de abilităţi şi competenţe , s-a aplicat interdisciplinaritatea şi 
transdisciplinaritatea. O altă metodă folosită în cadrul activităţii de educare a limbajului este învăţarea prin 
cooperare. Pentru a verifica dacă toţi copiii ştiu poveştile am aplicat această astfel:am aşezat copiii în 
perechi , primesc cuvinte cheie care se referă la personaje, după care discută în perechi, încercînd să-şi 
imagineze împreună despre ce ar fi vorba în povestire După ce discută între ei unul dintre copii va da 
răspunsul. Astfel se pot face evaluării din poveşti precum: Albă ca zăpada, Fata babei şi fata moşneagului, 
Ciripel cel lacom . Am desfăşurat acest tip de evaluare în cadrul poveştii “Fata babei şi fata moşneagului” 
. Activitatea a avut un character competitiv . Copiii s-au întrecut să raspundă corect , să redea cît mai 
expresiv raspunsurile personajelor din poveste ( cum a raspuns fata babei sau fata moşneagului părului , 
căţeluşei, fântânei, cuptorului ). La sfârşit copiii au rezolvat prin cooperare şi o fişă . Echipele care au 
rezolvat corect fişa au fost appreciate , celelalte echipe au fost încurajate.  

 Toate activităţile desfăşurate în grădiniţă au o importanţă deosebită în formarea personalităţii 
copilului iar aplicarea principiului interdisciplinarităţii creează condiţii propice de manifestare a creativităţii 
şi favorizează dezvoltarea gândirii. Apelând la o mare varietate de forme de evaluare , îmbinîndu-le pe cele 
tradiţionale cu cele moderne , educatoarea primeşte informaţii despre activitatea desfăşurată, oferindu-i 



 

 

posibilitatea adaptării acestuia în raport cu posibilităţile copilului , asigurându-i o perspectivă limpede a 
nivelului de începere şi a progresului înregistrat. Prin evaluare se urmăreşte aşezarea învăţământului pe 
baze programatice ,pregătind integrarea copiilor într-o societate democratică , a pluralităţii punctelor de 
vedere şi a concurenţei ideilor.  
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ROȘIA-DE-AMARADIA, GORJ 

 
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. 

După momentul plasării evaluării în raport cu secvenţa învăţării, se disting următoarele tipuri de 
evaluare didactică:  

 iniţială (predictivă, parţială, diagnostică, de plasament)  
 continuă (formativă, de progres, pe parcurs, permanentă)  
 sumativă (certificativă, cumulativă, globală, finală, de bilanţ)  
Evaluarea iniţială se efectuează în contextul unui program de instruire şi este menită să stabilească 

nivelul de pregătire al elevilor la începutul unui ciclu sau perioade de instruire, condiţiile în care aceştia se 
pot integra în programul stabilit. Ea constituie chiar una din premisele conceperii programului de instruire. 

Evaluarea continuă presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic, realizată 
pentru secvenţe mici, precum şi optimizarea pe parcurs, continuă, a procesului curricular. Trecerea la 
secvenţa educaţională următoare se realizează numai după ce se cunosc modul de desfăşurare, eficienţa 
educaţională a secvenţei evaluate, rezultatele obţinute de elevi, o dată cu adoptarea de măsuri ameliorative 
pentru procesul curricular. 

Evaluarea sumativă implică o estimare globală a rezultatelor la finele unei perioade mai lungi de 
instruire, o apreciere finală a unei activităţi educaţionale. Datorită acestui fapt, ea nu poate oferi informaţii 
complete cu privire la măsura în care toţi subiecţii cunosc conţinutul ce trebuie asimilat, însă permite 
selectarea, compararea, clasificarea şi ierarhizarea elevilor. 

Practic, evaluarea poate avea la bază standarde curriculare de performanţă, descriptori de 
performanţă, obiectivele operaţionale ale activităţii didactice, obiective de evaluare şi criterii de evaluare. 

Strategiile de evaluare sunt manierele operaţionale, flexibile şi creatoare de selectare şi îmbinare, 
într-un anumit context evaluativ, a metodelor, tehnicilor şi probelor de evaluare a randamentului şcolar şi 
de stabilire a modalităţilor şi momentelor în care ele se aplică, pornind de la obiectivele educaţionale 
urmărite şi de la conţinuturi. 

Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalităţi de acţiune, cu ajutorul cărora, evaluatorul 
obţine informaţii în legătură cu randamentul şcolar al elevilor, cu performanţele acestora, cu nivelul de 
stăpânire a cunoştinţelor, de formare a abilităţilor etc., prin raportare la obiectivele propuse şi la 
conţinuturile ştiinţifice.  

O posibilă clasificare a metodelor de verificare şi evaluare este următoarea: 
  Metode de evaluare tradiţionale  
  Metode de evaluare orală 
 Metode de evaluare scrisă 
 Metode de evaluare practică 
 Metode de evaluare moderne/alternative/complementare  
 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă  
  Investigaţia 
 Proiectul 
 Portofoliul 
 Autoevaluarea 



 

 

Probele orale constau, de regulă, în realizarea unei conversaţii prin care învăţătorul urmăreşte în ce 
măsură şi-au însuşit elevii cunoştinţele, atât sub aspectul cantităţii, dar mai ales al calităţii, performanţele 
şi progresul intelectual al elevilor, capacitatea de aplicare a noului în diferite situaţii.  

Probele scrise se numără printre formele clasice ale evaluării şi presupun tratarea în scris a sarcinilor 
de lucru. Principalele forme ale evaluării scrise sunt: evaluarea cu ajutorul testelor, evaluarea pe baza 
lucrărilor scrise, evaluarea cu ajutorul chestionarelor, temele scrise efectuate acasă.  

Probele practice se pot realiza cu deosebire la disciplinele din anumite arii curriculare: ştiinţe, 
tehnologie. Luând în considerare însă utilitatea practică a unor lucrări, se poate aprecia că şi la limba română 
există posibilităţi de a folosi probele practice. Este vorba de acele conţinuturi care vizează scrierea 
funcţională: biletul, scrisoarea, cartea poştală, jurnalul şi altele.  

Autoevaluarea reprezintă actul psihopedagogic prin care o persoană "îşi apreciază, verifică, 
analizează critic şi evaluează propriile cunoştinţe, abilităţi, competenţe, comportamente, conduite şi 
atitudini în conformitate cu un model, cu un standard, prin raportare la un obiectiv.  

Observarea sistematică a elevilor este una dintre metodele cu o largă arie de aplicabilitate. Constând 
în observarea elevului într-un mod sistematic, nu întâmplător, deci în observarea continuă şi orientată spre 
anumite aspecte, această metodă dezvăluie comportamentele afectiv-atitudinale ale elevilor, la oricare din 
disciplinele de învăţământ. 

Îmbinarea metodelor de evaluare asigură creşterea eficienţei învăţării şi dezvoltă motivaţia pentru 
lectura suplimentară astfel: 

► prin utilizarea metodelor alternative de evaluare se pot evidenţia şi chiar evalua atitudini, trăsături 
de personalitate care nu pot fi evaluate prin metodele tradiţionale ; 

► folosirea metodelor de evaluare complementare duce la formarea unor deprinderi de muncă ( de 
învăţare ) care facilitează atitudinea activă a elevului ; 

► lucrul în echipă are efecte benefice, atât pe planul învăţării, cât şi pe planul climatului psiho-social; 
► învăţarea activ-participativă, învăţarea interactivă, învăţarea urmată imediat de evaluare şi inter-

evaluare a început să-şi pună amprenta pe stilul de învăţare al fiecărui elev, stil aflat în proces de cristalizare. 
În concluzie, rolul îmbinării strategiilor de evaluare tradiţionale cu cele complementare/alternative, 

ajută elevul în pătrunderea şi dezlegarea tainelor cărţilor, pentru a putea face corelaţii cu propriile experienţe 
de viaţă, ducând la dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a gândirii, inteligenţei, intereselor, atitudinilor. 

De asemenea, formele variate de muncă cu elevii, de măsurare şi apreciere a rezultatelor muncii, îi 
atrag pe elevi mai mult, îi determină să muncească cu conştiinciozitate, îi fac mai receptivi şi astfel 
cunoştinţele însuşite sunt durabile şi pot fi aplicate în situaţii variate. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MACARIE ADRIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION POP RETEGANUL”, SÎNCEL, JUD. ALBA 

 
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.  

Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. 
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). 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea oferă 
profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a 
formula cerințele următoare. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai 
ușor să previi decât să vindeci”. 

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. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ –ETAPĂ IMPORTANTĂ PENTRU FORMAREA 
COMPETENȚELOR LA CHIMIE 

 
PROF. MĂCIUCĂ SIMONA-ANTOANELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU”, TG.-JIU 
 
După modul de integrare a evaluării în desfășurarea procesului didactic se disting: 
evaluarea inițială sau predictivă, evaluarea cumulativă (sumativă) și evaluarea continuă (formativă).  
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, în cazul chimiei, 
evaluarea inițială se dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei a VIII-a, pentru cunoașterea de către cadrul 
didactic a nivelului de pregătire al elevilor cu care va lucra, fiind realizată mai ales prin probe scrise. Este 
firesc ca acelaşi test, aplicat la două colective de elevi, să ducă la rezultate diferite, ceea ce va necesita 
abordări variate, selectarea unor metode potrivite nivelului fiecărei clase. Informațiile obținute de profesor 
prin intermediul acestui tip de evaluare îl ajută pe acesta să identifice nivelul achizițiilor elevilor, ce 
cunoștințe dețin aceștia, ce abilități au, dar îi oferă și un punct de plecare în planificarea activităților de 
predare și învățare viitoare. Așadar, 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. Pe lângă funcția diagnostică pe care o îndeplinește (aceea de a 
depista eventualele deficiențe în pregătirea elevilor și dificultățile de învățare), evaluarea inițială are și o 
funcție prognostică care „sugerează profesorului condițiile probabile ale desfășurării noului program şi îi 
permite acestuia anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării inițiale, se pot stabili: 
obiectivele programului viitor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităților de învățare ale 
elevilor, ritmul convenabil de desfășurare. 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 chimie, la începutul clasei a VIII-a, profesorul va ține 
seama de programa pentru clasa a VII-a. 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 inițială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se află elevii, permite atât profesorului, cât și elevului să-și formeze o reprezentare cât mai corect 
posibilă asupra situației existente și asupra cerințelor cărora urmează să le răspundă. Necesitatea realizării 
evaluării inițiale este determinată de: existența unei eterogenități în ceea ce privește pregătirea elevilor; 
asigurarea continuității în asimilarea unui conținut; nevoia de a anticipa un proces de predare–învățare 
adecvat posibilităților de învățare ale elevilor. Se știe că nivelul motivației și al învățării anterioare 
influențează calitatea unui proces nou de învățare. De aici rezultă că la momentul inițial trebuie să știm 
exact ce știe să facă elevul. Evaluarea inițială a competențelor reprezintă o activitate de colectare a 
informațiilor despre achizițiile prezente ale elevilor, cu accent pe capacitatea de rezolvare a problemelor şi 
sarcinilor noi, în raport cu obiectivele curriculare. Pentru a evalua competențele la chimie la începutul unei 
noi etape de instruire, este necesară elaborarea și aplicarea unui test predictiv / de evaluare inițială, care 
constituie o sarcină destul de complicată pentru cadrele didactice. În primul rând, noțiunea de competență 
presupune elaborarea unor teste, care integrează cunoștințele, capacitățile și atitudinile elevilor în situații-
problemă. Dacă vor fi formulați itemi complicați, care depășesc obiectivele curriculum-ului gimnazial, 
elevii nu vor fi capabili să realizeze sarcina propusă. Dacă în astfel de situații profesorii vor nota elevii 
nesatisfăcător, se poate întâmpla ca o bună parte dintre ei să-și piardă din start motivația de învățare a 
disciplinei. Testul inițial este un instrument de identificare a nivelului de realizare a obiectivelor în gimnaziu 
și de anticipare a posibilităților de realizare a curriculum-ului de liceu. Un test de evaluare inițială este: 

 • valid, dacă măsoară competențele elevilor, iar itemii acoperă obiectivele curriculare prin rezolvarea 
sarcinilor problematizate și integrarea cunoștințelor științifice de bază, a capacităților de cunoaștere și 
atitudinilor cognitive;  



 

 

• fidel, dacă fiind aplicat în situații analoge sau identice, evidențiază aceleași performanțe și lacune 
în instruire; 

 • relevant, dacă verifică esențialul întregii materii parcurse și nu doar unele părți sau elemente ale 
materiei studiate anterior; 

 • eficient, dacă identifică exact nivelul de performanță de care este capabil elevul și toate lacunele 
esențiale, care au intervenit în instruirea anterioară a elevului; 

 • aplicabil, dacă oferă date utile atât elevului, cât şi cadrelor didactice, asigurând feedback-ul. Înainte 
de a aplica un test predictiv unei clase, cadrul didactic are obligația de a face elevilor cunoscute obiectivele 
urmărite. Elevii sunt încurajați să lucreze independent pentru a-și crea o imagine adecvată despre 
competențele la chimie, pe care le posedă la momentul dat în rezolvarea sarcinilor și depășirea dificultăților. 
Este importantă asigurarea unui climat de muncă fără stres, de a preveni emoțiile exagerate manifestate de 
unii elevi, anunțându-i că nota primită se va pune în catalog la decizia fiecărui elev. Itemii trebuie să fie 
însoțiți de punctajul acordat, iar analiza rezolvării să se realizeze, folosind un barem de evaluare detaliat. 
După evaluarea testului de către profesor, este foarte important ca elevii să-și examineze erorile, apoi să 
completeze un chestionar de autoevaluare inițială a nivelului competențelor. Elevii vor fi rugați să-și 
autoaprecieze cu o notă, pe scala de la 1 la 5, nivelul competențelor proprii la chimie, la etapa actuală.  

Următorul pas, în urma analizei rezultatelor elevilor la test, este elaborarea de către profesor a unui 
plan de măsuri pentru remedierea și recuperarea cunoștințelor și abilităților absente. Elevii vor avea 
nevoie de realizarea de sarcini suplimentare diferențiate, iar profesorul va elabora o fișă de monitorizare 
și observare a elevilor în care va nota datele testului predictiv și ameliorările care se produc în 
comportamentul de învățare. 

O problemă actuală este schimbarea atitudinii profesorilor și elevilor față de procesul de evaluare, 
care mai des este asociată cu eșecul, sancțiunea sau controlul, decât cu progresele pentru etapa următoare 
a învățării.  

În concluzie, rolul cadrelor didactice este definitoriu în corelarea evaluării inițiale cu posi- bilitatea 
de reflectare asupra rezultatelor învățării și cu formarea unei imagini cât mai corecte a elevilor despre 
competențele proprii la început, precum și în dezvoltarea lor continuă pe tot parcursul studiului chimiei. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR MACOVEI ADRIANA LILIANA 

 
Evaluarea este unul din instrumentele eficiente care regleaza procesul de invatamant,fie ca vorbim 

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 profesor, deoarece prin intermediul acesteia afla 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 ajută profesorul să isi dea seama la fiecare oră 
dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor sumative, care se pot manifesta prin 
teste de progres la sfârşitul unorunitati de invatare care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajuta la 
consolidarea finala a informatiei. 

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 . 

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 este testul.Se folosescâte 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 de scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de 
asemenea, rapid de corectat şi de conceput,  

 
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 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR 
MACOVEI ANA-MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10, BACĂU 
 
În reforma educaţională intreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa activităţii de 

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

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 masurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional .În acelaşi timp ,evaluarea urmareşte 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 preprimar a următoarelor tipuri 
de evaluare : 

• evaluare iniţială – predicativă 
• evaluare cumulativă- sumativă, certificată 
• evaluare formativa- continuă 
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 capacităţile de 
învăţare ale copiilor, concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea predicţiei – stabilirea 
coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare , a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera 
performanţei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienţa procesului de 
învăţământ 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 conţinut ; 
• organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii ; 
• aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii copii din grupă , fie de sprijin şi recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii supradotaţi. 
Evaluarea formativ - continua este una din formele cele mai des utilizate în grădiniţa 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 copii le obţin. Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajută atât educatoarea , dar in special copilul la reglarea activităţii. Pentru a avea rolul pozitiv care l-am 
menţionat anterior , evaluarea formativa trebuie să respecte unele cerinţe : 

• aprecierile educatoarei să fie făcute la momentul potrivit ; 
• aprecierile verbale : „Foarte bine”, „Bravo” să reflecte cu adevărat performanţa copilului , prin 

urmare să aibă acoperire în fapte ; 
• criteriile de acordare a recompenselor să fie cunoscute de copii înainte de acordarea lor . 
Avantajele utilizării acestei forme de evaluare sunt multiple, dintr acestea amintim : 
• sesizează imediat lacunele, rămânerile în urmă a unor copii şi, impicit, educatoarea acţionează 

pentru recuperarea acestora ; 
• se verifică, la fiecare copil în parte, întregul continut al domeniului de cunoastere selectat pentru 

evaluare. 
 Evaluarea formativă are câteva caracteristici esenţiale care o deosebesc de celelalte forme de 

evaluare şi care, în esenţă , sporesc impactul pe care îl are asupra copilului ,personalităţii acestuia şi asupra 
procesului de învăţare şi formare. 

 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 cunoştinţelor 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 şi continuu este văzut nu atât prin prizma aspectului temporal ,cât mai ales prin 
faptul că se reîntroduc permanent şi cu promtitudine constatările şi informaţiile dobândite prin evaluarea în 
procesul curricular şi prin urmare , educatoarea poate adopta măsuri ameliorative immediate . 

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. 

Oferă posibilitatea corectării promte a erorilor, precum şi a reglării rapide a demersurilor curriculare, 
graţie informaţiilor, corecturilor, ameliorărilor pe care le sugerază sistematic. 

 Face posibilă modificarea, reorientarea procesului de învăţământ, inclusiv pe secvenţe mici, 
replanificarea unor teme. 

 Evaluarea sumativa ,cumulativa se realizează de regulă la sfârşitul unui semestru, al unui an şcolar, 
urmareşte să realizeze un sondaj despre cunoştinţele şi achiziţiile copiilor în urma participării la un anumit 
program educaţional. Rezultatele obţinute se raportează la obiectivele programei prescolare, 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 prizma 
metodelor şi strategilor de lucru, ca imediat să urmeze decizia în adoptarea unor programme educaţionale, 
care să conducă la cresterea performanţei copiilor. Dintr-o altă perspectivă şi anume din aceea a 
obiectivităţii şi gradului de certitidine, se disting evaluare empirica ( subiectivă ) si evaluare obiectivă. 

Evaluare empirică este atunci când cadrul didactic apelează la intuiţia proprie; este considerată mult 
mai facilă şi la indemâna fiecăruia. Acest tip de evaluare are însă multiple dezavantaje : este nesigură , are 
un grad de obiectivitate redus ; rezultatele pot fi fluctuante, fiind influenţate de factori subiectivi( dispozitia 
celor implicaţi, atmosfera existentă în sala de grupă etc.); este fragmentară, surprinde elemente de moment, 
fără relevanţă ; face necesara intocmirea unor liste de trasaturi , comportamente , performante sau rezultate 
ce trebuie sa fie mereu in atentia evaluatorului ; face necesară elaborarea unor scale grafice , cu ajutorul 
cărora să se inregisreze sistematic dacă o anumită trăsătură performan’a este prezentă , precum şi gradul în 
care ea a evoluat sau nu intr-un anumit interval de timp. 

 Evaluarea obiectivă se caracterizează prin folosirea unor tehnici speciale de măsurare a unor 
trăsături, a unei performanţe, a unei prestaţii, a unei experienţe. Ea necesită crearea unor instrumente de 
culegere a datelor şi de comparare deliberată a comportamentului copilului cu un anumit standard acceptat. 
Acest tip de evaluare presupune realizarea următoarelor 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 în care se utilizează evaluarea, desfăşurată în scopul de reglare şi autoreglare a 
activitatii didactice , este un proces complex, dar în acelaşi timp firesc şi normal, integrat procesului de 
invăţământ. Ea furnizeaza date importante despre capacităţile de învăţare a copiilor, pentru că , în deplina 
cunostintă de cauza, să se stabilească obiectivele activităţii următoare şi să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MACOVEI SIMONA- MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ARLECHINO 

LOC. DEJ, JUD. CLUJ 
 
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. Ee 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. 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. 

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

Evaluarea inițială oferă copilului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. 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”. Evaluarea inițială oferă educatoarei 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 aspecte: 

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

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. 

Importanța evaluării inițiale 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 epreșcolarilor 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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CU SPERANTA LA TEST? 
 

AUTOR : MADALINA MARCU POPESCU 
 
Începe școala!  
Sentimentele sunt mai mult decât amestecate, atât pentru elevi,cât și pentru cadrele didactice, fiindcă 

o lume a necunoscutului se deschide pentru fiecare, indiferent cât de blazat vrei să te afișezi în fața celorlalți. 
Să începem cu elevii! “Ce îi așteaptă?” Ar fi frumos să răspundem cu: –“10 luni de aventură intelectuală!” 
Însă, acesta este doar răspunsul oficial, în esența începe o luptă, o luptă cu ceilalți -fiindcă nu e atât de 
important cât de multe știi,ci doar să știi la fel de mult sau , poate, un pic mai mult decat ceilalți pentru a-ți 
asigura o stare de minim confort- ,dar și o luptă cu sineși- fiindcă vor sa fie apreciați la scoală, însa fară a 
renunța prea mult la starea de bine cu care s-a obișnuit in vacantă, respectul pentru timpul de relaxare trebuie 
menținut la aceleași cote, oricat de greu pare să fie de realizat in noua schemă școlară. Apoi, vin profesorii. 
Bucuria,satisfacția de a o lua de la capăt cu alte noi promoții, de a cocheta cu sentimentul de reînnoire a 
firii se erodeaza din ce in ce mai mult, an dupa an. Cine-și mai dorește să lupte cu programe în continuă 
schimbare, cu copii din ce în ce mai energici, care nu mai pot fii captivați de omnisciența profesorului de 
la catedra, să lupte cu sine petru a deveni mult mai tehnologizat, mai detașat de partenerii săi de lucru.  

CÂND...?Cu astfel de sentimente se pornește la drum! Un drum care se preconizeaza anevoios,dar 
alimentat de un combustibil autoregenerator: SPERANȚA. Și, ca această speranță să fie întemeiată se vor 
administra testări inițiale. În principiu, aceste testări se vor aplica în prima sau a doua săptamâna de curs, 
rolul lor fiind esențial în stabilirea traseului pentru anul in curs. Totuși, un singur test nu va putea să 
înglobeze cunoștiintele acumulate în cei 6 ani de studiu precedent. În opinia mea testul inițial trebuie să se 
desfașoare pe întreaga perioada a celor două săptămâni inițiale, fiindcă fiecare oră ar trebui gândita ca o 
evaluare a unei singure abilitați, astfel evaluarea ar fi globala și ar oferi profesorului și elevului un tablou 
clar al punctelor forte și al celor slabe. 

CUI...?Tot mai adesea am auzit comentarii între colegi cu privire la clasele care trebuiesc să fie 
evaluate la început de an scolar, iar printre acestea cel mai pregnant se disting voci care susțin evaluarea 
doar a claselor nou formate, sau nou preluate in încadrare. În majoritatea țărilor europene nu se recunoaște 
această noțiune de testare inițială, pentru că sistemul de învățământ este gândit diferit, toți copiii trec printr-
un test de nivel care le stabilește locul într-o clasă sau alta, fapt care în școala românească este trecut cu 
vederea. Indiferent că o clasă sau alta a fost sub îndrumarea aceluiași profesor doi ani consecutivi, de cele 
mai multe ori elevii care au pornit cu lacune și nu au urmat cursuri de remediere, vor rămâne cu lacune, vor 
avea un ritm mult mai lent de înțelegere a noilor concepte și vor necesita atenție sporită. Relevanța testului 
inițial ar fi cu totul alta în condițiile în care rezultatul ar conduce la categorizarea nivelului elevului, plasarea 
lui într-o clasă cu alții de același nivel și, astfel ,s-ar elimina situația de disperare a profesorului care nu știe 
către cine să-și îndrepte atenția mai întâi: către elevii buni ai clasei care muncesc pentru performanță,sau 
către elevii slabi ai clasei ,care vor mai adăuga un capitol la numărul de necunoscute. Nici situația elevilor 
nu este plăcută, fiindcă de fiecare dată când elevii buni sunt activi și implicați în demersul didactic, elevii 
slabi nu vor putea ingera informația și ,din moment în moment, atenția va fi captată de o alta activitate mai 
facil de efectuat; de asemenea, atunci când elevii slabi sunt în centrul atenției, iar noțiunile asupra cărora 
se insistă în predare și evaluare sunt conforme cu un nivel mai scăzut de pregătire, vor genera automat 
dezinteresul elevilor buni, pentru care ora va fii catalogată drept”pierdere de vreme”. În ciuda faptului că 
elevii la început de ciclu școlar, sau la începutul fiecărui an școlar vor susține teste de evaluare, acestea nu 
vor conduce spre o schimbare a situației la nivelul clasei, a încrederii în sine a elevului, ci doar va trasa, în 
linii destul de generale, nevoia unui numar majoritar de elevi dintr-o clasă spre atenția profesorului. 

CE...?Aspectul concreteței materiei este poate cel mai ușor de stabilit, dat fiind că fiecare cadru 
didactic ar trebui să se orienteze după programa de studiu a anului anterior, fiindcă ceea ce trebuie verificat 
la începutul noului an școlar este temeinicia însușirii cunoștiințelor din anul/anii anteriori. Foarte adesea 
tipul de test administrat este cel cu alegere multiplă fiind nu numai obiectiv ,dar și destul de ușor de corectat. 
Impedimentul vine din faptul că numai anumite competențe pot fi evaluate prin acest tip de test-reading, 
use of english-, iar celelalte trec mai puțin observate. Un test inițial corect ar trebui, în opinia mea, să 
acopere fiecare abilitate în parte. 

CAT...?Cantitatea este aproape întotdeauna o problemă atunci când se face vorbire despre teste si 
evaluare. Dozajul este extrem de important, întrucât timpul trebuie analizat în raport cu capacitațile 



 

 

intelectuale ale adolescentului/copilului supus unei situatii de stres. Preferabil este ca un test să nu conțină 
niciodată mai mult de 30 de întrebări, și fiecare tip de exercițiu să se limiteze între 5 si 10 itemi. Testul 
trebuie prezentat elevilor explicând fiecare cerință și ce se așteaptă de la ei, evitând astfel situațiile confuze 
în care elevii nu înțeleg cerința și sunt nevoiți să perturbe liniștea și concentrarea celorlalți pentru a cere 
lămuriri. 

Ca o concluzie, pot afirma că testele inițiale au o importanță destul de mare atât pentru elevi, dar mai 
ales pentru cadrul didactic ,care face în felul acesta cunoștiintă cu nivelul clasei pe care a preluat-o. Alegerea 
manualului ar trebui de asemenea să fie in directă relatie cu acest aspect, întrucât elevii sunt evaluați doar 
la limba româna și matematică înainte de admiterea la liceu, celelalte discipline fiind adesea trecute pe un 
plan secundar sau terțiar. Prin urmare, aceste aspecte concrete ar trebui să dicteze ce anume are de facut 
profesorul cu clasa pe parcursul anului școlar și nu doar o programă standard ,ce nu poate fi aplicată în cele 
mai multe cazuri. 
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MADARASZ ANNAMARIA PROFESSOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 
Procesul de evaluare este una dintre cele mai importante laturi sau părți al procesului instructiv-

eductiv, pentru că dă un feedback profesorului despre cunoștințele dobândite al elevului sau chiar despre 
stadiul de însușire a cunoștințelor predate.  

Cuvântul de “evaluare” în general dar și în rândul elevilor are o conotație negativă, pentru că acesta 
implică note sau calificative; procesul de evaluare în todeauna ne dă o imagine cu plusuri și minusuri despre 
persoana evaluată și dacă suntem sinceri, trebuie să admitem faptul că nu ne place să ne confruntăm cu 
radiografia competențelor noastre. Nici elevii nu diferă din acest punct de vedere și de cele mai multe ori 
procesul de evaluare este sursa unor stări stresante în viața școlarilor.  

Este stresant dar totuși este important să evaluăm procesul de educație chiar dacă ne confruntăm cu 
probleme și cu protestul elevilor în acest sens. Este important să alegem cele mai bune tehnici și metode 
pentru evaluare. Dar ce înseamnă cele mai bune tehnici și metode de evaluare în cazul clasei noastre? 
Metodele și tehnicile cele mai bune sunt în todeanuna cele mai potrivite pentru clasa noastră. Învățătorul 
prin tehnicile și metodele de cunoaștere trebuie să aibă o imagine clară despre capacitățile și competențele 
clasei sale. Profesorul sau învățătorul în acest sens este un professional care prin feedbackul primit de la 
elevii săi este competent să aleagă metodele potrivite pentru evaluarea cunoștințelor elevilor săi. Este bine 
dacă înainte de a evalua elevii definim și ceea ce propun prin acest process de evaluare. Care este scopul? 
Ce răspunsuri aștept? Care sunt competențele care vreau să le analizez? Oare mă interesează ce știe elevul 
sau ce nu știe elevul? 

La început de an școlar este important să evaluăm elevii, să avem o imagine clară despre tot ce știe și 
tot ce nu știe elevul. Trebuie să știm care sunt competențele care trebuiesc dezvoltate și îmbunătățite, deci 
tot ce am făcut anul școlar trecut trebuie să reînprospătesc, să reașez în structura de cunoștințe al elevilor. 

 Metode și tehnici utilizate la claele primare:  
 Testul inițial – este tehnica cea mai răspăndită în școli. Este ușor de utilizat, se poate structura pe 

competențe și ne dă o imagine obiectivă despre cunoștințele însiușite. 
 Evaluarea orală – acestă metodă are multe forme și se poate utiliza la toate disciplinele. Poate avea 

forme neconvenționale când evaluarea elevului se efectuează pe baza unor imagini sau filmulețe, studiul 
de caz sau pe dramatizarea unor situații sau întîmplâri. Elevii au prilejul să evalueze și să exprime opiniile 
lor proprii despre diferite teme, comportamente etc. Dezavantajl acestei metode este faptul că învățătorul 
trebuie să ia notițe în cursul folosirii acestei metode. Putem spune că este o metodă care se bazează pe 
observare pedagogică.  

 Evaluarea unor lucrări elaborate de elevi – și această metodă este una nonconvențională prin care 
elevul dovedește competențele sale prin elaborarea unor lucrări de artă sau unor afișe care au fost elaborate 
de un singur elev sau chiar o echipă.  

 Evaluarea prin jocuri didactice – este metoda cea mai potrivită să evauăm competențele social și 
civice. Profesorul/învățătorul primește răspunsuri referitoare la viața socio-emoțională al elevilor.  

 Evaluarea prin competiție – este forma cea mai creativă a procesului de evaluare, când elevii 
trebuie să se confrunte cu diferite situații sau provocări care trebuie să le reolve elevul singur sau în echipe. 
Prin aceste activități putem evalua spiritul și competența de anteprenoriat al elevilor precum și competenț 
de colaborare și de cooperare.  

Indiferent ce metode și tehnici folosește profesorul/învățătorul pentru a evalua elevii săi, important 
este să definească ce anume, care este scopul evaluării și cum vrea să îmbunățățească competențele elevilor 
dacă este cazul. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, PUNCT DE PLECARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF.ÎNV.PREȘC. MAGDĂU CRISTINA ANETA 

 
 În cadrul procesului instructiv-educativ, evaluarea reprezintă alături de predare și învățare, o 

componentă deosebit de importantă, operațională și indivizibilă a activităților desfășurate în grădiniță.Din 
perspectiva corelațiilor existente între cele trei componente ale procesului instructiv-educativ, evaluarea ne 
informează asupra rezultatelor obținute pe parcursul activităților de învățare , ne oferă informații asupra 
modului, a gradului de atingere a obiectivelor, dar și asupra eficinței metodelor folosite pe parcursul 
activităților instructive-educative desfășurate. Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea 
iniţială, continuă şi finală.  

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului 
adecvat de predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, 
şi adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 Pentru realizarea unei evaluări reale, cât mai realiste, în cadrul activităților desfășurate în 
grădiniță,educatoarea poate utiliza cu succes atât metode tradiționale, cât și alternative.În ceea ce privește 
metodele tradiționale, amintim fișe de lucru, probele practice sau orale, care conțin sarcini clar formulate 
de către educatoare, cu un grad de complexitate adaptat dezvoltării psiho-sociale ale copilului preșcolar.O 
altă metodă de evaluare utilizată des în grădiniță este metoda jocului, datorită predispoziției naturale a 
preșcolarului spre joc.Pentru o realizare cât mai atractivă, se pot îmbina metodele tradiționale cu cele 
alternative, îmbinând în acest sens momentele de mișcare cu cele statice, pentru a acoperi necesitatea 
naturală de mișcare a preșcolarului.Metodele alternative determină educatoarea să facă apel la creativitate 
și informare dar și la prelucrare și adaptarea metodelor alternative deja cunoscute și consacrate, deoarece 
preșcolarul este la primul contact cu elementele procesului instructiv-educativ, neposedând încă abilități 
necesare școlarității. 

 Din acestă perspectivă,activitatea educatoarei, în cadrul evaluării inițiale desfășurate la grădiniță în 
primele două săptămâni în care se desfășoară evaluarea copiilor, se realizează efectiv prin 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..  

 Observarea copiilor în timpul programului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii variate. Astefel putem afirma că activitatea de evaluare inițială presupune 
stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea 
acestora din punct de vedere psihopedagogic. Între strategiile adoptate de educatoare pentru efectuarea 
evaluării inițiale, amintim convorbirea, testul, studiul produsului finit realizat de către preșcolar în urma 
activității desfășurate. 

 Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor,scopul acesteia fiind buna cunoaștere a preșcolarului, obținerea de 
informații despre interesele copilului dar și cunoașterea nivelului de dezvolare intelectuală a cestuia. 

 Testul este o probă standardizată care furnizează date concrete, măsurabile despre caracteristici 
psihofizice din diverse planuri, pretându-se folosirii in diverse domenii experiențiale valorificate în 
procesul instructiv-educativ desfășurat în grădiniță. 

 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 

 Îmbinarea tuturor metodelor, tehnicilor și strategiilor, într-un mod armonios, fluent și coerent, 
asigură cunoașterea copilului preșcolar sub diferite aspecte, reliefează potențialul de dezvoltare si creare de 
dispune copilul, constituind punctul de pornire în actul didactic, celula de baza a întregului proces 
instructiv-educativ atât în grădinițe cât și în alte nivele de învățământ. 
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MODALITĂŢI DE AUTOEVALUARE ÎN ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MAGHERCĂ ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „N. IORGA”, PAŞCANI, JUD. IAŞI 

 
Conceptul de autoevaluare se referă la un complex de strategii care au ca scop educarea capacităţii elevilor de a 

se autocontrola şi autoaprecia, atât în raport cu sine, cât şi cu membrii grupului din care fac parte. Când elevul are 
deprinderi de autocontrol şi autoapreciere, el se implică printr-un efort susţinut în ameliorarea rezultatelor sale şi se 
mobilizează mai uşor pentru a progresa. 
În formarea capacităţii de autoevaluare la elevi sunt necesare a fi îndeplinite următoarele condiţii: 
- prezentarea obiectivelor pe care elevii trebuie să le atingă, 
- stimularea elevilor în a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru şi de 

efectele formative ale acesteia(exemple de întrebări pe care ar trebui să şi le pună elevii: Există şi un alt 
mod de a rezolva această sarcină?, Am rezolvat sarcina destul de bine?, Ce ar trebui să fac mai departe?; 
Ce produs care mă reprezintă ar trebui să-l pun în portofoliul personal?) 

- încurajarea evaluării în cadrul grupului; 
- completarea la sfârşitul unei sarcini importante a unor propoziţii de genul: Am învăţat…; Am fost 

surprins de faptul că….; Am descoperit că…; Am folosit metoda… deoarece…; În realizarea acestei sarcini 
am întâmpinat următoarele dificultăţi… . 

 Urmărind investigarea şi interpretarea faptelor şi proceselor istorice la elevii ciclului primar, am 
apelat la tehnici variate în scopul educării aptitudinii de autoapreciere, utilizând mijloace „tradiţionale” 
de educare a capacităţilor de autoevaluare, precum: 

 Notarea în colaborare cu elevii - copiii trebuie să fie familiarizaţi într-un mod accesibil cu criteriile 
de apreciere care să le permită să emită ei înşişi judecăţi şi aprecieri referitoare la propria prestaţie sau a 
prestaţiei colegilor(„e bine”, „am greşit mult”, „am greşit puţin”, „am răspuns foarte bine”). 

 Autocorectarea controlată – în cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-şi acorde un calificativ 
care este negociat apoi cu învăţătorul sau împreună cu colegii. Învăţătorul are datoria de a argumenta şi a 
evidenţia corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor formulate. 

 Aceasta se poate realiza în următoarele variante: autocorectarea după model (planşă, manual, etc), 
autocorectarea prin discuţii frontale dirijate de către învăţător, autocorectarea după ce s-au purtat discuţiile 
frontale. 

 Corectarea reciprocă – procedeul presupune schimbarea caietelor, fişelor între colegi în vederea 
depistării reciproce a greşelilor. Efectul constă în creşterea simţului de răspundere şi a gradului de 
obiectivitate. Depistarea lacunelor proprii sau a celor ale colegilor, chiar dacă nu sunt sancţionate prin 
calificative, constituie un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor în mod independent. 

 Corectarea în grup – are ca scop o autoapreciere dirijată, controlată, bazată pe ideea că o cunoaştere 
obiectivă a rezultatelor se poate realiza prin completări reciproce de informaţii şi aprecieri, obţinute în urma 
antrenării elevilor.  

 Am apelat pentru dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare a elevilor la instrumente ca: grilele de 
autoevaluare, scări de clasificare, liste de control, chestionare de atitudini. 

Grilele de autoevaluare – permit elevilor să se situeze în raport cu diferite capacităţi, să ţină cont de 
progresul realizat şi de blocajele de înlăturat. Elevul trebuie să ştie „încotro merge”, să cunoască obiectivele, 
să se poată situa personal în raport cu exigenţele de învăţare, să conştientizeze progresele şi achiziţiile sale. 

De exemplu: urmărind dezvoltarea capacităţii Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului 
istoric am realizat o grilă de autoevaluare în care am reprezentat subcapacităţile, rezultatele pozitive şi 
negative obţinute la probele de evaluare sumativă. 

Capacitatea: Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului istoric 
Nr. 
crt. 

Subcapacităţi  Rezultate pozitive 
 F.B. B. S.  

Rezultate negative 
F.B. B. S. 

1.  Descrierea unui fapt/proces istoric, 
folosind surse istorice indicate 

  

2.  Observarea şi compararea faptelor 
istorice punând în evidenţă schimbările 
survenite 

  



 

 

 3.  Folosirea unor termeni istorici în 
formularea unor enunţuri 

  

Scara de clasificare – pune elevii în situaţia de a aprecia frecvenţa cu care apare în comportamentul 
lor o anumită atitudine. Am urmărit atitudinea elevului faţă de o sarcină de lucru, după parcurgerea unei 
unităţi de conţinut – Figuri de voievozi şi domni, de exemplu- completând o scară de clasificare în care să-
şi autoevalueze atitudinea faţă de activităţile de învăţare realizate: 

 
Nr.  
crt. 

Indicatori slab mediu bine f. bine excelent 

1.  Participarea la lecţii      
2.  Corectitudinea răspunsurilor      
3. Originalitate/creativitate      
4.  Modul de exprimare      
5.  Înţelegerea cerinţelor      
6. Disciplina în timpul lucrului      
7. Comportamentul general în 

clasă 
     

Lista de verificare – elevul se autoapreciază utilizând acest instrument, mai ales în urma rezolvării 
unei sarcini de lucru în echipă. Prin afirmaţii pozitive sau negative, elevii îşi înregistrează prezenţa sau 
absenţa unui comportament referitor la: urmarea indicaţiilor, solicitarea/oferirea unui ajutor, cooperarea cu 
ceilalţi, folosirea materialelor informative solicitate, respectarea regulilor, propunerea unor noi activităţi, 
finalizarea activităţii, respectarea ordinii şi disciplinei în timpul lucrului. 

Chestionarul – se aplică în urma rezolvării unei sarcini de lucru în scopul conştientizării rolului 
exerciţiului, a perceperii de către elev a punctelor lui forte precum şi a autoevaluării activităţii lor. 

Exemple de întrebări ce pot face obiectul unui chestionar de atitudini: 
 - Ce m-a atras mai mult studiind domnia lui Ştefan cel Mare? 
 - Ce dificultăţi am întâmpinat în însuşirea cunoştinţelor legate de luptele purtate de Ştefan Vodă? 
 - Ce aş mai putea realiza în vederea îmbogăţirii nivelului de cunoştinţe referitor la viaţa şi domnia 

acestui domnitor? 
 - Ce m-a impresionat pozitiv şi negativ în urma studierii epocii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt? 
 - Cu ce calificativ îmi apreciez activitatea? 
O problemă importantă este aceea a utilităţii pe care o dăm informaţiilor obţinute în urma 

autoevaluării. Pentru a căpăta o semnificaţie reală, servind formării elevului, ele trebuie integrate şi 
valorificate prin modalităţi diverse: 

* compararea lor cu informaţiile obţinute de către învăţător prin intermediul altor metode alternative 
de evaluare; 

* inserarea acestora în portofoliul elevelor; 
* prezentarea periodică părinţilor, alături de alte informaţii pentru a oferi o imagine cât mai completă 

asupra evoluţiei elevului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA GRĂDINIȚĂ 
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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.  

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

copilului; 
- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

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

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

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

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
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Evaluarea școlară reprezintă o acțiune psihosocială complexă, bazată pe operații de măsurare și 

apreciere a rezultatelor activității instructiv-educative, care reflectă calitatea variabilelor de sistem angajate 
operațional la nivelul corelației dintre profesor și elev (după S. Cristea, „Dicționar de pedagogie”, 2000). 

Pentru evaluarea performanțelor școlarilor mici, profesorii de învățământ primar pot folosi diverse 
forme de evaluare, precum și un registru bogat de metode de verificare. Indiferent de metoda aleasă, 
evaluarea presupune întotdeauna utilizarea unor itemi variați ce trebuie adaptați obiectivelor urmărite. 

Pentru a putea evalua obiectiv performanțele elevilor, învățătorul trebuie să interacționeze afectiv cu 
elevul, să clădească o relaţie interpersonală dascăl-elev, care să permită fiecăruia dintre partenerii actului 
educațional să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. În acest sens, dascălul 
folosește un sistem metodic de evaluare ce cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de 
evidenţiere a performanţelor elevilor, după cum urmează: 

a. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, fiind folosită, de 
regulă, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul procesului de instruire. Este o acţiune proprie, 
particulară, specifică situaţiilor în care performanţa de învățare trebuie exprimată prin comunicare orală. 
Verificarea orală se realizeaza prin forme și tehnici multiple cum sunti:  

- conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);  
- cu suport vizual (povestire după imagini);  
- descrierea şi reconstituirea ( puzzle);  
- completarea unor dialoguri incomplete. 
Această metodă de evaluare are avantajul că feed-back-ul se realizează imediat. 
b. Evaluarea scrisă este un mijloc de realizare a verificării unui număr mare de elevi, intr-un timp 

scurt, limitat, Elevii pot să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în același timp un grad mai 
mare de obiectivitate în notare.  

În cadrul acestui tip de evaluare, elevii trebuie să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, 
ce verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor.  

Evaluarea scrisă poate fi utilizată sub diferite forme, cum ar fi:  
-lucrarea scrisă neanunțată sau extemporalul; 
- munca independentă în clasă;  
- lucrarea de control; 
-testul; 
- tema pentru acasă 
c. Evaluarea practică pune la dispoziţia elevilor şansa de a aplica în practică informațiile și 

cunoştinţele teoretice însuşite, de a le aplica în diverse situații noi, realizând astfel concomitent şi o evaluare 
a gradului de însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective.  

Formele prin care această metodă se realizează sunt: 
- confecţionarea unor obiecte; 
- executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
- întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
- interpretarea unui anumit rol; 
-trecerea unor probe sportive. 
Pentru evaluare, profesorul poate utiliza și alte metode complementare cum ar fi: 
-observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor 
-investigaţia; 
-proiectul; 
-portofoliul; 
-autoevaluarea; 
- evaluarea colegială 



 

 

Dar, trebuie să recunoaștem că toate aceste metode sau tehnici de evaluare prezintă avantaje şi limite 
și nu putem vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor stabilite decât printr-o îmbinare a acestor 
metode și tehnici. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
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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” 

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. 

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 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 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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ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE ÎN GEOGRAFIE 
 

PROF. MAGYAROSI LASZLO-ZOLTAN 
COLEGIUL TEHNIC “C. D. NENIŢESCU” BAIA MARE 
 
Evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune managerială prin care rezultatele obținute într-o activitate 

sunt raportate la criterii specifice pentru luarea unei decizii optime. Evaluarea este activitatea profesorului 
de geografie prin care se prelucrează informațiile obținute prin verificare, în sensul întăririi, aprecierii și 
corectării cunoștințelor, priceperilor și 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 școlare 
ale elevului obținute prin verificare, o descriere calitativă și cantitativă a comportamentului, corelată cu 
obiectivele.  

În funcție de intervalul temporal din desfășurarea procesului de învățământ din care face parte 
evaluarea, se diferențiează ”evaluarea în trei timpi” (Ch. Delorme, J. Danieu): evaluarea inițială; evaluarea 
pe parcursul desfășurării propriu-zise a programului respectiv (evaluarea dinamică), caracterizată de două 
forme sau modele: evaluarea continuă (formativă) și evaluarea sumativă; și evaluarea finală.  

Evaluare iniţială integrează demersurile sau operaţiile specifice oricărui act apreciativ în intervalul 
temporal ce poate fi numit generic “începutul”, “debutul”, “introducerea” unui program de instruire. 
Evaluarea iniţială oferă posibilitatea colectării datelor minime care pot facilita formularea diagnosticului 
aferent cât mai realist, cât mai corect, pe baza acestuia cadrul didactic urmând să-şi 
construiască/reconstruiască strategia oportună condiţiilor pe care le-a indentificat. Evaluarea iniţială este 
foarte importantă în cazul în care cadrul didactic începe o nouă relaţie pedagogică cu grupuri/clase de elevi 
pe care nu le cunoaşte. Prin evaluarea iniţială profesorul se informează în legătură cu nivelul/potenţialul 
fiecărui elev şi/sau al clasei, cu cel al achiziţiilor sau al rezultatelor dobândite de elevi pe baza potenţialului, 
a intereselor, a aspiraţiilor, a expectanţelor elevilor corelate tipurilor de conţinuturi care se vehiculează în 
activităţile evaluative. În urma evaluării iniţiale vor fi alese elementele metodologice/strategiile de instruire 
practicate în etapa anterioară de pregătire, preferinţele elevilor din prespectiva stilurilor sau a naturii 
strategiilor didactice propuse de profesor. 

Evaluarea iniţială prin teste. Testele de cunoștință sunt instrumente de evaluare care cuprind un 
ansamblu de itemi variați ca mod de formulare (întrebări, exerciții, probleme) cu care se verifică calitatea 
și cantitatea cunoștințelor și capacitățile de a opera cu ele, dezvăluind ce știe elevul ca informație și ce știe 
elevul să facă (deprinderi, priceperi, operații). Fiecare test de cunoștințe cuprinde itemi și un barem. Testele 
inițiale aplicate la începutul semestrului, anului, ciclului școlar au ca scop verificarea însușirii materiei din 
anii interiori, identificarea lacunelor, formarea grupelor pentru recuperarea materiei sau pentru organizarea 
adecvată a predării și învățării.  

Tehnici de testare scrisă  
a. Tehnicile de testare cu întrebări sau enunțuri închise abordează un singur aspect cognitiv, relevant, 

precis delimitat, izolat din volumul de cunoștințe. Prin acești itemi este eliminată influența judecății 
subiective a evaluatorului.  

• Tehnica alegerii duale solicită subiectului să asocieze enunțul cu una dintre componentele unor 
cupluri de alternative duale: adevărat/fals, corect/greșit, da/nu, acord/dezacord.  

Exemplu: Citește cu atenție enunțul. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește Da; dacă 
apreciezi că este falsă, încercuiește Nu.  

Carpaţii Meridionali sunt presăraţi cu lacuri de origine glaciară Da/Nu  
• Tehnica perechilor solicită stabilirea unor corespondențe între cuvinte, propoziții, fraze, numere, 

litere sau alte categorii de simboluri distribuite pe două coloane paralele. Elementele din prima coloană, 
pentru care urmează a se identifica elementele corespondente din coloana a doua, sunt de obicei numite 
premise, iar cele din coloana a doua sunt frecvent numite răspunsuri.  

• Tehnica alegerii multiple solicită alegerea unui răspuns dintr-o listă de alternative oferite pentru o 
singură premisă. Acest tip de itemi se utilizează pentru măsurarea rezultatelor învățării sub formă de 
cunoștințe memorate anterior sau abilități de interpretare a relațiilor, de a argumenta metode/proceduri, de 
a identifica aplicații ale principiilor.  

Exemplu: Orașul Sighetu Marmaţiei este situat în: a.Carpații Orientali; b.Carpații Meridionali; c. 
Depresiunea Colinară a Transilvaniei; d. Depresiunea Baraolt.  



 

 

b. Tehnicile de testare cu întrebări sau enunțuri deschise conțin indicații care ghidează elevul către 
performanța cerută. 

• Tehnica răspunsului scurt solicită construirea unui răspuns în totalitatea lui sau o parte 
componentă a unei afirmații, astfel încât aceasta să dobândească sens și semnificație. Itemii cu răspuns 
scurt necesită formularea unui răspuns scurt, liber ca formă și conținut, dar limitat cifric. 

Exemplu: Care sunt asemănările și deosebirile dintre mediul de savană și mediul subtropical. 
• Itemii de tip eseu solicită construirea unui răspuns liber conform unor cerințe date. Se evaluaeză 

abilități multiple: evocarea, organizarea și integrarea ideilor, exprimarea în scris, interpretarea și aplicarea 
datelor, abordarea globală a unei sarcini de lucru. 

Exemplu: Caracterizați mediul pădurilor ecuatoriale, precizând poziţia geografică, elementele 
climatice, speciile de vegetaţie şi faună, tipul de sol şi gradul de intervenţie al omului. 

 
Bibliografie 
1. Dulamă, Maria Eliza, Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, cu aplicaţii în geografie, 

Editura CLUSIUM, Cluj Napoca, 2002; 
2. Dulamă, Maria Eliza, Elemente din didactica geografiei, Editura CLUSIUM, Cluj Napoca, 2001; 
3. Stan, Liliana (coordonator), Steva, D.-E., Dragu, V., Vlasov, D.,V., Elemente de didactica 

geografiei, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
 

  



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂIMĂSCU MIHAELA-LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRCEA VODĂ 

JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
 Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale elevilor noștri. 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 tehnicile 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. 

Metodele pot fi clasificate, din punct de vedere istoric, în metode tradiţionale şi metode moderne sau 
alternative. Sunt numite metode tradiţionale deoarece 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. 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. 

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale, metodele 
complementare sau metode activ-participative) 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.  

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util.  

 În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice din 
învățământul primar au la dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare:  

A. Metode şi instrumente tradiţionale –caracterizate prin următoarele aspecte: 
-Centrate pe profesor (sursă de informație) 
-Comunicare unidirecțională 
-Transmitere de cunoștiințe 
-Evaluarea-reproducere 
-Pasivitatea elevului 
-Autoritatea profesorului 
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) 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. Metodele alternative de evaluare –caracterizate prin următoarele aspecte: 
-Centrate pe elev și activitate; 
-Comunicare multidirecțională; 
-Accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor, deprinderilor;  
-Evaluare formativă; 
-Încurajează participarea elevilor, inițiativele lor, împlicarea și dezvoltarea creativității; 
-Se creează un parteneriat deschis profesor-elev. 
Exemplificări: 
 Dezbaterea 
 Problematizarea 
 Jocul de rol 
 Brainstorming-ul 
 Studiul de caz 
 Învățarea prin cooperare (ex. Mozaicul, Cubul, Pălăriile gânditoare, Ciorchinele, Activitatea în 

perechi etc. ) 
 Conversația euristică 
Cele mai frecvent folosite la ora actuală în învăţământul românesc sunt:  
 Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice;  
  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 față 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 
subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor 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. 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 mai mare de tip 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 (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 susţinerea 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.  

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. 

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. 

Utilizarea acestei metode 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. 
Totodată permite evaluarea competenţelor şi a cunoştințelor dobândite de elevi în urma procesului didactic. 

Un mare dezavantaj al acestei metode îl reprezintă faptul că evaluatorul nu poate ştii exact care este 
contribuţia fiecărui elev la proiect. 

Utilizarea metodelor alternative de evaluare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţarea. 

Deoarece şi metodele de evaluare moderne au anumite lipsuri, dezavantaje, propun combinarea 
acestora astfel încât evaluarea să ofere o imagine cât mai reală a cunoştințelor şi competenţelor pe care le 
deţin elevii. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ PENTRU GIMNASTICĂ AEROBICĂ LA 
PALATUL COPIILOR CRAIOVA 

 
MĂLĂIESCU-UDREA ALINA-MIHAELA 

PALATUL COPIILOR CRAIOVA 
 
Gimnastica aerobică, ca orice activitate sportivă, care se desfășoară în mod organizat și ritmic, 

respectând principii metodice, fiziologice pedagogice şi psihologice, a realizat acumulări metodice 
deosebite.  

Popularitatea largă de care se bucură gimnastica aerobică în special în rândul sexului feminin, rezidă 
din accesibilitatea mijloacelor folosite, cadrul de desfășurare şi în special a efectelor benefice asupra 
armoniei corporale şi asupra componenţei psihologice ce se realizează prin concordanţa dintre mişcare, 
ritm si linia melodică ce o însoţeşte.  

Gimnastica aerobică, pe lângă aspectul recreativ, are ca scop, dezvoltarea capacităţii de efort a 
organismului, prin folosirea în regim aerob a exercițiilor. Aceasta are un conținut variat, care cuprinde pași 
de dans, exerciții de gimnastică de bază, exerciții analitice pentru dezvoltarea calitățiilor motrice, folosind 
atât exercițiile libere cât și cele cu obiecte portative. 

Gimnastica aerobică se desfășoară cu acompaniament muzical, efectele pe care le produce fiind 
multiple și benefice în plan fiziologic, psihologic și estetic.Crează o excitabilitate optimă a sistemului 
nervos, ușurând procesul de învăţare și exersare, stimulând activitatea aparatelor circulator și respirator, 
crează o ambianţă emoţională de bună dispoziţie , combate senzația de oboseală, provoacă emoții 
superioare, dezvoltă fantezia și creativitatea, conferă mișcărilor o expresivitate crescută, o ținută estetică 
deosebită, apropiind gestul corporal de artă.  

Aceasta ramură sportivă oferă copiilor posibilitatea de a petrece timpul liber cât mai benefic sănătății 
organismului și cât mai plăcut în cadrul cercurilor de la palatele și cluburile copiilor.  

Palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică, specializate 
în activități extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se 
aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se 

dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber 
al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 

Activitatea cu o grupa de copii se desfășoară 100 de minute/săptămâna, programate în aceeași zi. 
Evaluarea inițială presupune următorele testări: 
I.CALITATI MOTRICE 
 1. Viteza 
 - de execuție pe 15m. Efectuând knee lift alternariv înainte 
 2. Mobilitatea articulației coxo-femurale: 
a)Așezat,cu trunchiul îndoit inainte,brațele sus mâinile apucă tălpile 
NOTA: - se apreciază unghiul dintre trunchi și coapsă 
 - se apreciază distanța dintre piept și coapsă 
b)Sfoara înainte cu piciorul îndemanatic 
NOTA: - se apreciază distanța de la sol până la bazin 
 3. Echilibrul 
a)Pe loc stând, pe vârfuri brațele sus 
NOTA: - se măsoară timpul de menținere a poziției ( 10 sec. pentru nota 10). 
 4. Forța 
a)De pe genunchi sprijin pe palme flotări cu coatele în exterior – 10 repetări 
b)Din culcat dorsal ridicarea genunchilor la piept – 10 repetări; mențineri în poziția echer – 10 sec. 
c)Din stând costal sprijin la perete balansări spre înapoi, lateral, înainte cu un unghi mai mare de 90 

de grade – 10 repetări; mențineri de picioare – 10 sec. 
NOTA: 10 repetări (10 sec.) pentru nota 10. 
II. TEHNICA DE EXECUTIE 
- Combinați între pașii de bază și legătură 16 – 32 timpi 
- Structuri variate de pași specifici în combinație cu câte un element din fiecare grupa de mișcare 

32 – 64 timpi 



 

 

NOTA: - se apreciază compoziția artistică și execuția tehnică. 
III. PROBA PRACTICĂ 
Concursuri,spectacole.demonstrații. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Ordinul MECS nr. 4624/2015 - modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul unităților care oferă 

activitate extrașcolară 
  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA JUDO 
 

PROF. MĂLĂIESCU-UDREA DUMITRU-CEZAR 
PALATUL COPIILOR CRAIOVA- STRUCTURA BĂILEȘTI 

 
Judo este un sport din categoria artelor marțiale originar din Japonia, care se practică purtând un 

Judogi (cu alte cuvinte, kimono). Sportul se axează pe prinderea adversarului, obiectivul fiind de a-l face 
pe acesta să se prăbușească pe spate într-un cadru stabilit, pe tatami. Sportul trebuie să respecte regulile 
Judogi (denumite în mod obișnuit Kumi kata). 

Lecţia de judo este o creaţie a fiecărui cadru didactic de specialitate, ce trebuie să reflecte 
competenţele sale profesionale, capacitatea, deosebit de importantă, de a se adapta condiţiilor concrete de 
desfăşurare a activităţii didactice şi particularităţilor elevilor. 

În permanență, în cadrul lecțiilor de antrenament, se vor desfășura activităţi de selecţie a copiilor şi 
elevilor cu aptitudini, prin observare şi evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecţi, acordând 
atenție componentelor fizico-motrice cu un pregnant caracter de determinare genetică, cum ar fi 
dimensiunile longitudinale ale corpului, conformaţia scheletului, indicii de viteză de reacţie şi de execuţie, 
capacităţile coordinative şi predominanţa unor caractere temperamentale; 

La Palatul Copiilor profesorii pot stabili pentru fiecare grupă şi pentru fiecare semestru instrumente 
de evaluare inițială (probele de control) care să vizeze calităţile motrice dominante în disciplina sportivă 
judo, raportate la probele de selecţie, nivelul de stăpânire a unor procedee tehnice şi după caz a acţiunilor 
tactice, cât şi capacitatea globală de performanţă, astfel încât să poată acorda câte patru calificative pe 
semestru. 

După câteva luni de practică constantă și asiduă, tânărul judoka va fi supus unui examen despre 
cunoștințele pe care le-a dobândit și va putea să-și schimbe centură albă cu o centură galbenă (sau alb-
galben dacă este încă tânăr). Acest moment important din viața unui judoka face posibilă aprecierea muncii 
depuse și înțelegerea faptului că își pot schimba centura dacă sunt perseverenți și participă activ la lecții. 
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B. PROBE SPECIFICE 
1. Execuţia a trei procedee Kyul 5 Nage – waza 
2. Execuţia a două procedee Kyul 5 Ne – waza 
 Se va aprecia corectitudinea şi viteză de execuţie a procedeelor respective. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ DIN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. MANCIU ADRIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL „ TRAIAN LALESCU ” REȘIȚA / 
GRĂDINIȚA P.N. DOMAN- STRUCTURĂ 

 
Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la 

norme de grup ( relative), iar progresul copilului trebuie monitorizat cu atenție, înregistrat, comunicat și 
discutat cu părinții, cu o anumită periodicitate. O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică , 
în timpul diferitelor momente ale programului zilnic , pe dialogul cu părinții și pe date confirmate de 
portofoliul copiilor. 

La începutul fiecărui an școlar , primele două-trei săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre 
copiii, evaluării inițiale. Educatoarea observă copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și 
dialoghează atât cu părinții, cât și cu copiii , în vederea obținerii unei imagini cât mai aproape de realitate, 
cu privire la dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care 
lucrează. 

Toate aceste informații se consemnează în Caietul de observații a copiilor și Fișa de apreciere a 
progresului individual a copilului , înainte de intrarea în învățământul primar și vor sta la baza elaborării 
Caracterizării grupei, apoi a planificării calendaristice anuale. 

Educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare inițială . În educația 
timpurie principala formă de învățare este jocul. Pentru evaluarea activității preșcolarilor , educatoarea 
poate folosi următoarele metode : jocul liber, jocul dirijat, observația sistematică a copilului, conversația, 
analiza produselor activității, analiza procesului de integrare socială. 

Modalitățile altenative de evaluare, care valorizează copilul , evidențiază aspectele formative ale 
jocului, în baza cărora se apreciază progresul înregistrat de copil și care pot fi folosite și la evaluarea inițială 
sunt : discuțiile individuale cu copiii, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, prin 
ecusoane, jocuri evaluative, jocuri de rol, lucrările artistico-plastice și practice, afișarea lucrărilor, serbările, 
activitățile în aer liber, vizitele, excursiile. 

O evaluare iniţială, urmată de o evaluare continuă , constituie un autentic instrument de lucru al 
educatoarei, cu ajutorul căruia se perfecţionează activitatea pusă în beneficiul educaţiei preşcolare. 

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, educatoarea scoate la iveală o modalitate de a moderniza 
procesul de învățământ, de a spori rolul educației în formarea personalității și de a pregăti preșcolarul pentru 
viață . 

 
Bibliografie: 
• Curriculum pentru educația timpurie , Ministerul Educației Naționale, 2019 
• Scrisoarea metodică metodică 2019-2020 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

EDUCATOARE:MĂNCUȚ MARINELA 
GRĂDINIȚA P.P NR.3 MANGALIA 
JUD CONSTANȚA 
 
 Tipurile de evaluare utilizate de către cadrele didactice în învăţământul preşcolar sunt: 
- evaluarea iniţială 
- evaluarea continuă şi 
- evaluarea sumativă  
 Evaluarea iniţială este realizată de către cadrele didactice la începutul anului şcolar sub forma unor 

teste sau a unor aplicaţii, pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru 
a determina, în funcţie de profilul grupei, ritmul desfăşurării activităţilor, în baza căruia îşi proiectează 
planificarea săptămânală şi semestrială. 

 Între metodele utilizate în învăţământul preşcolar predomină metodele alternative, fără a fi excluse 
cele clasice precum aprecierea performanţelor prin atribuirea de calificative sau teste individuale de 
cunoştinţe şi/sau deprinderi, ce iau forma unor fişe cu sarcini. Sunt folosite fişele de evaluare şi 
calificativele, deşi acestea sunt foarte apropiate de învăţământul obligatoriu. 

Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate pot fi amintite: 
- lucrările practice, 
- portofoliile cu produsele copiilor, 
- aprecierile verbale, 
- autoevaluarea, 
- serbările, 
- discuţiile individuale cu copiii, 
- afişarea lucrărilor, 
- aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi), medalii, 
- „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi preferinţe. 
 Modalităţile de evaluare cele mai utilizate sunt cele specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu 

simboluri şi evaluările verbale. Cu toate acestea, evaluarea cu calificative deţine un procent destul de mare, 
mai mare decât cel al metodei portofoliilor sau cel al autoevaluărilor. Acest fapt se datorează dorinţei 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar de a pregăti copilul pentru sistemul de evaluare utilizat în 
învăţământul primar şi, totodată, faptului că utilizarea portofoliilor este o metodă insuficient explorată în 
sistemul formării iniţiale şi cel al formării continue, o modalitate mai elaborată de evaluare, mai rafinată, 
care solicită o interpretare a unor rezultate de diverse tipuri, în baza unor criterii foarte bine formulate – 
altfel spus, solicită mai mult timp şi mai mult efort. Eficienţa ei este însă mult mai mare în privinţa reflectării 
progreselor realizate de către copil. O mică, dar semnificativă, diferenţă în utilizarea metodei portofoliului 
a fost sesizată între mediul urban şi cel rural. 

Ceea ce este demn de remarcat este faptul că, 39,5% dintre cadrele didactice, indiferent de mediul 
unde lucrează, utilizează această metodă care, ulterior, în clasele primare nu mai este folosită. 

 Relaţia cadru didactic-copii în contextul evaluării 
Majoritatea cadrelor didactice au apreciat că, în momentul evaluării sunt transmise cu claritate 

sarcinile pe care copiii le au de îndeplinit, criteriile de evaluare a rezultatului şi finalitatea întregii sarcini. 
Comunicarea rezultatelor evaluării este considerată a avea un rol foarte important pentru că: 
- stimulează interesul copilului pentru a veni la grădiniţă; 
- evită formarea unui tip de judecată socială bazată pe etichetare; 
- ajută copilul să îşi formeze o imagine corectă despre sine. 
Ce trebuie să facă educatoarea? Iată câteva dintre opiniile educatoarelor: 
- „Să explice foarte bine, clar şi pe înţelesul celor mici, sarcinile pe care le au de îndeplinit şi, mai 

ales, cu ce consecinţe şi pentru ce, ca şi finalitate”. 
- „Să evite să spună unui copil că nu a făcut nimic bine, pentru a nu-l inhiba”. 



 

 

- „Copiii nu trebuie supraapreciaţi sau subapreciaţi. Ceilalţi copii din jurul lui observă şi trebuie 
învăţaţi să îl încurajeze, iar copilul trebuie să înţeleagă ce a greşit şi să accepte că a greşit.” 

- „Să vadă dacă este mulţumit sau nemulţumit copilul de lucrarea lui şi să găsească ceva bun, chiar 
dacă este nemulţumit copilul („N-am lucrat frumos„). Efortul copilului trebuie apreciat.” 

- „Copilului i se comunică unde a greşit şi ce trebuie să facă pentru a cunoaşte rezultatele muncii lui 
şi a şti cum să procedeze pentru a-şi îmbunătăţi performanţa”. De asemenea, cadrele didactice au accentuat 
în unanimitate ideea necesităţii comunicării evaluării „începând cu aspectele izbutite”, pozitive, pentru a 
avea un efect stimulativ pentru învăţăre şi au subliniat că este de preferat „evitarea criticii care 
demobilizează”. 

- O condiţie extrem de importantă a unei evaluări, cu efect benefic asupra progresului în învăţare a 
fost considerată nuanţarea aprecierilor verbale („Şi tu poţi!”) şi tonul cald, „sfătuitor” al vocii educatoarei 
în situaţia identificării greşelilor. „Nu trebuie ascuns copilului că are lacune, trebuie să ştie ce a greşit, dar 
totul trebuie făcut cu zâmbet şi stimulativ: ”Şi tu ai făcut bine, dar poţi şi mai bine!”. 

Relaţia cadre didatice-părinţi în contextul evaluării 
În privinţa părinţilor, opiniile cadrelor didactice au pus în lumină atitudini diferite ale acestora în 

raport cu evaluarea copiilor. 
 Părinţii acceptă mai uşor aprecierile educatoarei la adresa copilului lor, dacă informaţiile evaluative 

le sunt comunicate individual, decât dacă le sunt comunicate în grup, când reacţionează emoţional; 
 Unii părinţii nu acceptă rezultatele negative ale evaluării copiilor lor. 
Ce li se comunică părinţilor în privinţa evaluării copiilor lor: 
• Rezultatele reale în urma aplicării diverselor instrumente de evaluare cu comentariile aferente – fişe 

de lucru, obiecte ale activităţii la grupă, mapa de lucru a copilului; • Aspectele legate de comportarea 
copiilor, uneori, în special când aceasta este neadecvată. 

• „Se arată părinţilor caietele, lucrările copiilor şi se discută cu ei toate aspectele pozitive şi negative, 
cu tact, menţionându-se golurile pe care le au copiii”. 

• Aprecierea rezultatelor copiilor pentru a-i informa privitor la ce ne-am propus şi ce am realizat, unde 
au întâmpinat greutăţi copiii şi cum ar putea să-i ajute. 

• „Ceea ce a învăţat copilul şi ce dificultăţi a întâmpinat în învăţare, pentru a-şi înţelege şi evalua 
corect copilul”; „unde a greşit la fişele de evaluare, pentru a şti la care aspecte să mai lucreze cu copilul 
acasă”. 

Ce îi interesează cel mai mult pe părinţi în opinia cadrelor didactice: 
• „Ce a învăţat în ziua respectivă”; „Ce ştie şi ce nu ştie copilul”; „Dacă a fost atent la activităţile 

zilnice”; „Dacă a fost activ”; „Dacă a fost cuminte”; „Dacă a mâncat tot şi s-a simţit bine fizic”; „Dacă s-a 
jucat şi a cooperat cu alţi copii”; „Poziţia ocupată de propriul copil în ierarhia clasei”. 

• Cum să îi ajute pe copii acasă (Unii părinţi vin săptămânal, sunt consiliaţi, vin să înveţe cum se 
rezolvă fişele de lucru ale copiilor, pentru a-i ajuta pe copii acasă). 

• Metodele de joc folosite în grădiniţă (În multe cazuri, educatoarele au început să le explice jocul ca 
metodă de învăţare). 

• Evoluţia dezvoltării personalităţii copilului 
• Informaţii evaluative referitoare mai puţin la comportamentul cognitiv al copilului şi mai mult la 

comportamentul social al acestuia în microgrup. Părinţii valorizează în mare măsură aspectele care ţin de 
disciplină, de supunere în faţa autorităţii („v-a creat probleme?”, „a fost cuminte?”). 

• Aspectul didactic al activităţilor derulate în grădiniţă şi pregătirea copilului pentru înscrierea în clasa 
I, în special este cazul părinţilor care au copiii în grupele terminale. 

• Cunoştinţele asimilate de copii, dacă au învăţat poezii, dacă ştiu să numere, să scrie. Probleme 
ridicate de părinţi privind evaluarea: 

• O tendinţă puternică a părinţilor, identificată de cadrele didactice, a fost aceea de a evalua 
performanţelor propriului copil prin raportare la performanţele colegilor de grupă. 

• Supraaprecierea sau subaprecierea copiilor de către părinţi unii devenind prea exigenţi sau prea 
indulgenţi; sunt şi părinţi dezinteresaţi sau care consideră că nu are rost străduinţa de a învăţa mai mult, dar 
care au plăcere să afle lucruri bune despre copiii lor. 

• Aşteptările prea înalte privind grădiniţa, considerând că dacă învaţă multe lucruri la grădiniţă, copiii 
vor înregistra mai multe reuşite în şcoala primară. („Doresc să înveţe ca la şcoală copiii, să scrie în fiecare 



 

 

zi”). Sunt părinţi foarte exigenţi, care doresc să-i verifice ce au făcut, ce trebuie să facă şi acasă (aşteaptă 
teme), aşteaptă aprecieri pozitive superlative. 

• Situaţii de discrepanţă între ce îi învaţă educatoarea şi ce îi învaţă părinţii acasă pe copii. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN GRĂDINIȚĂ - METODE ȘI 
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PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: MANDACHE DANIELA 
GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU P.P ȘI P.N. ,,LICURICI”, POIEȘTI 

  
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. 

În învăţământul preşcolar, evaluarea performanţelor de 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 finală care adună informații, la finalul anului școlar sau al unui ciclu de învățământ, cu 

privire la achiziționarea cunoștințelor și a depriderilor de-a lungul acelei perioade. 
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. Ea 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: 
-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 copilului; grila de evaluare / autoevaluare; fişa de  
 evaluare individuală; portofoliul. 
-interactive: - piramida; ghicitorile; tehnica fotolimbajului; ciorchinele, examinarea; turnirul  
 întrebărilor; R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează).  
Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc, prin observare sistemică, aplicarea de teste/fișe, 

probe orale, practice, probe care 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 premergător școlii, 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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MANDRA ILEANA 
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG 

 
 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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. MANEA DELIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 BRAȘOV 

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

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

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi (Ausubel): 
- Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
 - Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
- Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
- Evaluarea rezultatelor.  
A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 

de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică 
cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

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, diferită de categoria metodelor 
tradiționale. Este vorba de metodele alternative de verificare și evaluare, care au valențe formative mai 
pronunțate. 

În cadrul învățământului preșcolar se utilizează metode de evaluare și verificare adaptate specificului 
acestui nivel de învățământ, metode combinate astfel încât să valorifice avantajele și să înlăture 
dezavantajele, în vederea obținerii unei evaluări cât mai obiective și mai științifice. 

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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MANEA TATIANA 
GRĂDINIȚA NR.5 PP - BUFTEA, JUD. ILFOV 

 
 „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 este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare și învățare, 

deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
Informaţiile pe care le obţinem în urma evaluării ne ajută să îmbunătăţim activităţile de predare-învăţare. 

 Metodele de evaluare reprezintă calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor și 
identifică punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

 Datorită schimbărilor petrecute în învățământul românesc în ultimii ani, pe lângă metodele 
tradiționale de evaluare au apărut și metode moderne/ alternative de evaluare. 

Evaluarea inițială – importanța ei în activitatea didactică 
 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. 

 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 acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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 
prescolarilor 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 prescolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării prescolarilor 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 prescolar  

 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 a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

 
 
Valențe formative ale metodelor alternative de evaluare : 
 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. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. 

 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.  

 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. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂNEȚOIU MARIA CRISTINA 

GRĂDINIȚA NR.218 ,BUCURESTI ,SECTOR 6 
 
 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. 
 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. 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 enunțateAlături 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 se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

 Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

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

Metode și tehnici de evaluare: 
Tradiționale: probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 
Alternative: 
- lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea,jocurile 

didactice, de rol și serbările; 
-obervările directe/sistematice în timpul activității și înregistrarea; 
-discuții individuale;afișarea lucrărilor; 
-consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale; 



 

 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor.  

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

 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 INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR : MANG FLORICA 
SCOALA PRIMARĂ BERECHIU, JUD. 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. 

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). 

 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 . 

 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 . 
 „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 si 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. 

 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 se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 



 

 

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 

 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 INIȚIALĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR MANOLACHE SILVIA 
ŞCOALA "MIHAI VITEAZUL"- GALAŢI 

 
Rezumat: Actul de evaluare la matematica urmareste sa masoare si sa aprecieze progresele elevilor 

in materie de cunostinte ,priceperi, si deprinderi matemetice, ca rezultate ale procesului de instruire, precum 
si aspectele educative ale activatii scolare la matematica, materializate in atitudinile si comportamentul 
elevilor. 

Evaluarea rezultatelor la matematica se relizeaza prin metode traditionale (evaluare orala, evaluare 
scrisa , probe practice ,teste docimologice)cat si cu ajutorul metodelor alternative(investigatia, proiectul , 
portofoliul, autoevaluarea) . Prin realizarea cercetarii psihopedagogice am avut ca obiectiv :investigarea 
eficientei utilizarii unei metode de evaluare in cadrul lectiei de matematica. In vederea atingerii acestui 
obiectiv am aplicat o proba de evaluare cuprinzand diferiti itemi cu obiectivele propuse. 

Cuvinte cheie: evaluare , elev, itemi de evaluare, metode de evaluare , stiinte ale educatiei, sistem 
de invatamant.  

 Abstract: The mathematical assessment tool aims to measure and assess students 'progress in 
mathematics knowledge, skills and mathematics as a learning outcome, as well as behaviour. Mathematical 
results are evaluated using traditional methods (oral evaluation, written assessment, practical tests, 
docimological tests) and alternative methods (investigation, project, portfolio, self-evaluation). By realizing 
the psycho-pedagogical research we had as objective: investigating the efficiency of using an evaluation 
method in the mathematics lesson. In order to achieve this goal, we applied an evaluation test comprising 
different items with the proposed objectives. 

 Keywords: assessment, student, evaluation items, assessment methods, education sciences, 
education system 

 Evaluarea în educaţie reprezintă procesul sistematic de colectare, analiză şi schimb de date privind 
procesele educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor, pentru a facilita învăţarea la nivelul 
tuturor părţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor să se bazeze pe evidenţe. Evaluarea 
este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat structural şi 
funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din 
ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi tehnici 
referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a 
tehnologiei didactice. 

• Evaluarea 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 sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor școlare, realizând 
un sondaj atât în ceea ce privește elevii, cât și materia a cărui însușire este supusă verificării; 

• Evaluarea formativă (continuă) - ,,marchează faptul că evaluarea face parte din procesul 
educativ normal, ‹‹erorile›› fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni 
ale elevului sau manifestări patologice” ( G.Landsheere, 1979).  

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 de instructive și educație se obține prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

"Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” ( Etienne Brunswic). 

Pentru a-și putea îndeplini rolul care i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii și metode care, puse 
în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate a procesului de evaluare și în același timp ușurează munca 
evaluatorului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ PRIN JOC ȘI TEHNOLOGIE EDUCAȚIONALĂ 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR MANOLE CARMEN 
 
 Evaluarea este, pentru noi, cadrele didactice, 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. 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 le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 Evaluarea iniţială: 
 ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit); 
 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 prin joc și tehnologie educațională, utilizând calculatorul, tableta sau telefonul 
mobil 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.  

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. 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. 

 ,,Kahoot!”, platformă educațională gratuită, de învățare bazată pe joc și tehnologie este accesibilă la 
clasele primare, pentru orice disciplină de studiu. Această aplicație este folosită în mod obișnuit pentru a 
revedea cunoștințele elevilor și pentru evaluarea inițială/ formativă sau ca o modalitate de a schimba 
activitățile tradiționale ale clasei.  

 Aplicația Kahoot! este una dintre aplicațiile pe care le folosesc cu succes în activitatea cu elevii, la 
orice disciplină de studiu, ca evaluare inițială, prin înlocuirea activității tradiționale de teste scrise. Nu 
trebuie să mai corectez zeci de teste, nu trebuie să mai xeroxez zeci de teste, în schimb nimeni nu poate 
copia și câștig mult, mult timp, pe care îl pot folosi la pregătirea lecțiilor sau la perfecționarea mea 
profesională.  

 Avantajele utilizării aplicației ,,Kahoot!” sunt: 
 • oferă feed-back imediat pentru elev și profesor (Folosirea acestor aplicații asigură corectarea 

imediată a răspunsurilor, elevul realizând ce parte a disciplinei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate 
proiecta mult mai rapid activitățile.); 

 • se reduce factorul stres (Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de 
evaluare incitant și plăcut.); 

 • se centralizează și se stochează rezultatele (Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și 
interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de 
cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevilor pe 
o perioadă mai lungă de timp. Profesorul economisește timpul pregătirii testelor xeroxate, apoi corectate și 
centralizate. Folosind aplicația ,,Kahoot!” sunt eliminate aceste etape și totul se face automat prin 
descărcarea rezultatelor.); 

 • se diversifică modalitățile de evaluare (Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, 
evitând monotonia și rutina.); 

 • se evidențiază obiectivitatea evaluării rezultatelor (Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu 
va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.).  
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IDENTIFICAREA METODELOR DE EVALUARE OBIECTIVĂ 
 

PROF. MANOLE DELIA MAGDALENA 
 
 Consider ca nu poate exista învățare fără evaluare și autoevaluare. Elevul are nevoie să se 

autocunoască, fapt cu multiple implicaţii în plan motivaţional. Este necesar ca elevul să aibă un program 
propriu de învăţare, să-şi autoaprecieze şi valoreze şi să-şi pună în valoare propriile atitidini.  

Sarcina cadrului didactic este de a pregăti elevii pentru autoevaluare, de a-i face să înţeleagă criteriile 
după care îşi apreciază propria activitate. Informaţiile obţinute în urma autoevaluării pot fi folosite pentru 
a le compara cu cele ale colegilor, pentru a le prezenta periodic părinţilor şi pentru aşi completa portofoliul 
său. 

 Autoevaluarea poate să pornească de la autoaprecierea verbală şi autonotarea supravegheată eventual 
de profesor. Pentru perfecţionarea practicilor de evaluare, urmează o centrare pe obiective mult mai bine 
determinate. Trecerea de la evaluarea produsului la evaluarea procesului modifică însaşi funcţiile evaluării. 
Evaluarea procesului devine un moment central şi permite un demers circular sau în formă de spirală, prin 
care se asigură ameliorarea din interior a întregului sistem.  

 În timp ce evaluarea tradiţională, menită a garanta obiectivitatea, este pusă în situaţia de exterioritate 
în raport cu ceea ce urmează a fi evaluat, demersul sistemic se bazează pe autoevaluare, ea însăşi asociată 
unei deschideri. La limită se poate ajunge la o evaluare fără judecare, fondată numai pe constatări. Altfel 
spus, obiectivul evaluării nu constă în a raporta o acţiune educativă la un ansamblu de valori, mai mult sau 
mai puţin absolute, în vederea unei condamnări sau aprobări, ci de a ajunge la o deschidere suficient de 
sistematică pentru a putea percepe legăturile între diferite elemente şi, în caz de necesitate, de a acţiona 
asupra unora dintre ele pentru a le modifica pe altele. 

 Elevul îşi va dezvolta abilităţile de autoevaluare, în cazul în care profesorul va demonstra o atitudine 
binevoitoare faţă de el, încredere în forţele lui, dorinţa de a-l ajuta să înveţe pe toate căile posibile. Este 
important ca elevul să poată să-şi dea o caracteristică succintă, să-şi poată autoregla activitatea de instruire. 

 Baza activităţii de autoevaluare include: dezvoltarea unei atitudini critice faţă de sine, activizarea 
proceselor de gândire, organizarea eficientă a activităţii mintale şi practice. 

 Educarea nivelului realist de cerinţe a elevilor, a abilităţilor de autoevaluare necesită un nivel înalt 
al acestui proces, a cărui formare cere eforturi şi timp.  

 Efectele implicării elevilor în autoevaluare permit elevilor să aprecieze rezultatele obţinute şi să 
înţeleagă eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, cultivă motivaţia interioară faţă de 
învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă, faţă de propria activitate, profesorul obţinand confirmarea 
aprecierilor sale în opinia elevilor, referitoare la rezultatele constatate iar elevul exercită rolul de subiect al 
acţiunii pedagogice, de participant la propria sa formare. Reusind sa se autoevalueze ,elevul isi cultivă 
motivaţia interioară faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă, faţă de propria activitate.  

 În învăţământul formativ este necesară substituţia notei în sensul tradiţional al ei cu mecanismul de 
autoevaluare. Conţinutul autoevaluării elevului este determinat de caracterul şi formele de evaluare ale 
activităţii profesorului. 

 Nivelul format de autoevaluare a elevilor este diferit. Profesorul trebuie să observe etapele de trecere 
a elevilor de la orientarea pentru notă spre autoevaluare şi insistent să-i dirijeze în această direcţie. Merită 
atenţie deosebită funcţia de proiectare a autoevaluării, care permite elevului de sine stătător să determine 
conţinutul etapei ulterioare. Formarea deprinderilor de autoevaluare cere o muncă insistentă din partea 
profesorului în educarea elevilor, în scopul determinării nivelului realist al cerinţelor.  

 Referitor la funcţiile autoevaluarii amintim: functia de constatare (ce ştiu bine din conţinuturile 
învăţate şi ce ştiu mai puţin bine?), de mobilizare (eu am reuşit să fac mult, dar la tema respectivă mai am 
rezerve...) , de proiectare (ca să nu am probleme în continuare, trebuie să repet următoarele...)  

 Autocorectarea sau corectarea reciprocă este una din caile de formare şi de educare a spiritului de 
evaluare obiectivă este un prim exerciţiu pe calea dobândirii autonomiei în evaluare. Elevul este solicitat 
să-şi depisteze operativ unele erori, scăderi, în momentul realizării unor sarcini de învăţare. În acelaşi timp, 
pot exista cazuri de corectare a lucrărilor colegilor. Depistarea lacunelor proprii sau pe cele ale colegilor, 
chiar dacă nu sunt apreciate prin note, constituite un prim pas pe drumul conştientizării în mod independent 
a rezultatelor obţinute în procesul de învăţare.  



 

 

 O alta cale este autonotarea controlată. În cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-şi acorde o 
notă, care este negociată apoi cu profesorul sau împreună cu colegii. Profesorul are datoria să argumenteze 
şi să evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor propuse.  

 Exista de asemenea notarea reciprocă atunci cand elevii sunt puşi în situaţia de a se nota reciproc, fie 
la lucrări scrise, fie la răspunsurile orale. Aceste exerciţii nu trebuie neapărat să se concretizeze în notare 
efectivă.  

 Cand antrenam întregului colectiv al clasei, în vederea evidenţierii rezultatelor obţinute de elevi prin 
utilizarea a cât mai multe informaţii şi aprecieri – eventual prin confruntare – în vederea formării unor 
reprezentări complete despre posibilităţile fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc vorbim despre metoda 
de apreciere obiectiva a personalitatii. 

Astfel elevii sunt nevoiti sa-si pună intrebari de genul: Există un alt mod (metodă) de a rezolva această 
sarcină? Am rezolvat sarcina suficient de bine? Ce ar trebui să fac în pasul următor? Ce produs, care mă 
reprezintă, ar trebui să-l valorific? 

 Condiţiile necesare pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi sunt prezentarea 
obiectivelor pe care elevii trebuie să le atingă; încurajarea elevilor în a-şi pune întrebările de mai sus şi de 
a da răspunsul în scris; încurajarea evaluării în cadrul grupului; completarea, la sfârşitul unei sarcini 
importante, a unor propoziţii de genul:Am învăţat...? .Am fost surprins de faptul că... ?. Am descoperit 
că...? Am folosit metoda... deoarece... În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele dificultăţi... 

 Grilele de autoevaluare permit elevilor să-şi determine, în condiţii de autonomie, eficienţa 
activităţilor realizate. Valenţele formative ale activităţilor de autoevaluare pot fi sintetizate astfel: ajută 
elevul să se implice în procesul evaluării şi în felul acesta să conştientizeze criteriile specifice de evaluare, 
ceea ce îl face să înţeleagă şi să aprecieze eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor, să înţeleagă 
semnificaţia calificativelor acordate de profesor; încurajează elevul să-şi dezvolte procesele metacognitive, 
de autoreglare a proceselor de construire a propriilor cunoştinţe; contribuie la formarea reflexivităţii asupra 
propriei activităţi, la conştientizarea conduitei şi a gradului de adaptare a acesteia la cerinţele învăţării şi 
activităţii şcolare; devine disponibilitate în raport cu învăţarea, fiind privită ca un proces de autoreglare care 
accelerează învăţarea; dezvoltă o atitudine critică faţă de sine, ajutând elevul să-şi dea seama singur de 
limitele sale, de poziţia pe care se situează în raport cu colegii săi; dezvoltă capacitatea de identificare a 
propriilor progrese şi de ameliorare a performanţelor proprii.  

 Prin noile metode de evaluare se urmăreşte diversificarea controlului activităţii şcolare, având ca 
finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai multe domenii. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

MÁNTÓ MONICA EMESE, PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ˮMOLNÁR JÓZSIÁSˮ 

TG. SECUIESC 
 
În literatura pedagogică actuală conceptul evaluării este definit „ca activitate de emitere a unor 

judecăți de valoare.” (D. Potolea, I. Neacșu, R. B. Iucu, I.-O. Pânișoară, Pregătirea psihopadagogică, 
Polirom, 2008, pag. 308). 

În cadrul evaluării tradiționale verificarea se realizează ca moment separat de activitate de predare-
învățare și se finalizează cu clasificarea. Exclude din evaluare domenii ca atitudini, comportamente, 
trăsături de comportament, este centrată doar pe cunoștințe. 

Evaluarea modernă se efectuează pentru a lua niște decizii și măsuri ameliorative, se pune accentul 
pe problemele de valoare. Reprezintă parte integrantă a procesului didactic care dezvoltă funcția de feed-
back pentru elevi. Se centrează pe rezultate pozitive oferind transparență și rigoare metodologică. 

În pedagogia actuală românească distingem trei tipuri de strategii evaluative: evaluarea inițială, 
evaluarea formativă și evaluarea sumativă. 

După caracterizarea lui Ivan Abernot evaluarea inițială este diagnostică și indică planul de urmat în 
procesul de învățare (1996). Este necesară pentru cunoașterea nivelului de realizare a învățării, a nivelului 
comportamentului cognitiv inițial. După realizarea acestei evaluări putem realiza planificările folosind 
strategiile de predare-învăţare adecvate elevilor. Este foarte utilă la intrarea copiilor în clasa pregătitoare și 
se realizează prin examinări orale. 

Evaluarea formativă se realizează pe tot parcursul demersului didactic. Acesta este util atât pentru 
elev cât și pentru învățător. Pentru elev îi oferă feedbackul învățării, îl ajută să depisteze dificultățile și să 
le depășească, îi sugerează proceduri de remediere. 

Evaluarea sumativă este de fapt o valoare de bilanț care intervine la sfârșitul unui ansamblu de 
sarcini de învățare. În clasele mai mari se încheie cu atribuirea unei calificative. 

Evaluarea competențelor 
În procesul didactic modern de azi predarea se desfășoară punând accent pe dezvoltarea diferitelor 

competențe, iar evaluarea este centrată pe evaluarea acestora. Deci este important cum aplică elevul cele 
învățate, ce comportamente noi a însușit. În clasa pregătitoare în cazul ariei curriculare Limbă și comunicare 
evaluăm competențe specifice limbii și comunicării. De exemplu evaluăm dacă elevii au achiziționat 
receptarea mesajelor orale în contexte de comunicare cunoscute, sau se pot exprima oral în diverse situații 
de comunicare. 

Evaluarea competențelor de limbă și comunicare se desfășoară după criterii bine definite și această 
evaluare face parte integrată a portofoliului educațional realizat de învățător începând cu clasa pregătitoare. 
Astfel se poate monitoriza evoluția elevului.  

În cadrul orelor de comunicare în limba română putem evalua folosind strategii de evaluare 
tradiționale (probe orale, scrise, practice) sau complementare (observarea, investigația, proiectul, 
portofoliul, tema pentru acasă, autoevaluarea). 

În clasa pregătitoare cele mai frecvente strategii folosite pentru evaluarea competenței comunicării 
orale sunt proba orală, proba scrisă, observarea sistematică a comportamentului elevilor. Verificarea orală 
constă în identificarea cantității și calității instruirii. Se realizează o comunicare între învățător și elev. 
Folosind această metodă învățătorul are posibilitatea de a corecta imediat erorile sau neînțelegerile ale 
elevului. Există o interacțiune directă care stimulează și încurajează elevul, și permite evaluarea 
comportamentului afectiv-atitudinal. Dezavantajul acestei metode constă în consumul mare de timp pentru 
că elevii sunt evaluați separat. 

Ca strategie complementară de evaluare prefer observarea sistematică a comportamentului elevilor 
folosind ca instrument scara de clasificare. 

Dezvoltarea limbajului și comunicării are o mare importanță în formarea și dezvoltarea copilului 
pentru că de limbaj se folosește pe tot parcursul vieții. În clasa pregătitoare acordăm importanța de a asigura 
condițiile necesare însușirii și srierii ce vor urma în clasa I.  

La realizarea testului inițial urmăresc competenţa elevilor de a utiliza modalităţi de comunicare într-
o varietate de situaţii. Testul l-am structurat după următoarele criterii: pronunția corectă a sunetelor, a 



 

 

cuvintelor și a propozițiilor, utilizarea unui vocabular potrivit vârstei, formarea și punerea în valoare a 
deprinderilor de exprimare, formarea și punerea în valoare a deprinderilor de comunicare receptivă. 

Metodele moderne active valorifică jocul ca modalitate de abordare a activităților de învățare. Aceste 
metode valorifică caracteristici de dezvoltare cognitive la copilul în vârstă de 7/8 ani, memoria este 
condiționată de încărcătura emoțională – copilul reține ceea ce l-a impresionat. 

Pe parcursul activităților didactice de comunicare în limba română am asigurat elevilor o atmosferă 
corespunzătoare, am stabilit nivelul minim de performanță. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROFESOR: MARCOCI DANIELA 
COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA ”BACĂU 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 

judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii.  
Este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini luarea deciziilor pe 
procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice 
procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor a grupului. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
− se face la începutul cursului. 
− corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
− este indicator. 
− servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
− fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
− permite ajustarea strategiilor de predare. 
− permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 

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, 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. 

In 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 

Avându-se în vedere aceastã cerintã, mãsurarea si aprecierea rezultatelor efectuată 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 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 alelevilor 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 precădere 
profesorului, care are posibilitatea sã constate situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clădi” 
viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãtii operatiilor gândirii, abilitãtilor,etc.  

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 -IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICA ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚA 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MARCU DAMARIS 

GRĂDINIȚA P.P. SÂNMICLĂUȘ 
JUD ALBA 

 
 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). 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 la îmbunătăţirea performanţelor cu condiţia însă să se 
respecte anumite cerinţe psihopedagogice: 

 Formele şi metodele de măsurare şi apreciere a rezultatelor copiilor La începutul fiecărui an şcolar, 
primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru cunoaşterea fiecărui copil. Metodele utilizate 
de educatoare sunt: • observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, 
consemnarea în protocoale individuale sau fişe 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, model e.t.c. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

AUTOR: PROF. MĂRCUȚ ANA-MARIA LOREDANA 
 
Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui program de instruire și vizează, printre altele, să 

identifice condiţiile în care elevii 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 pregătirea optimă a oricărui program instructiv-educativ.  

Evaluarea iniţială îndeplineşte, în principal, două funcţii (după M.Manolescu, 2011):  
- funcţia diagnostică - vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele 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 - vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza stabilită, acţiuni 
bazate pe condiţiile probabile ale desfăşurării noului program, ce permit anticiparea rezultatelor. 

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 profesorii reuşesc să-idetermine 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. 

Cea mai comună metodă de evaluare inițială este reprezentată de testul docimologic. Testul 
docimologic este o alternativă şi o cale de eficientizare a evaluării tradiţionale. Este o probă standardizată, 
ce asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 

Testul docimologic este o probă complexă, formată dintr-un ansamblu de sarcini de lucru (itemi), 
care permit determinarea gradului de însuşire a cunoştințelor de către elevi sau a nivelului de dezvoltare a 
unor capacități pe bază de măsurători şi aprecieri riguroase. 

Tipuri de itemi: 
a. Itemi obiectivi - solicită elevul să selecteze răspunsul corect din mai multe variante propuse. Se 

mai numesc itemi închişi, deoarece elevul nu este pus în situația de a elabora răspunsul, ci de a-l identifica 
din mai multe variante posibile. Din această categorie fac parte: itemii cu alegere duală, itemii cu alegere 
multiplă și itemii de tip pereche. 

b. Itemi semiobiectivi - solicită elevului elaborarea unui răspuns scurt sau răspunsul la întrebări 
structurate (sarcini de lucru bazate pe mai multe sub-întrebări, legate între ele printr-un element comun). 

c. Itemi subiectivi - permit evaluarea unor obiective complexe ale învățării, care vizează originalitatea 
şi creativitatea elevilor, abilitățile de evocare, organizare şi integrare a ideilor, de interpretare şi aplicare a 
informațiilor dobândite. Itemii subiectivi cuprind: 

- rezolvarea de probleme - surprinde capacitatea elevilor de aplicare a informațiilor şi exersare a 
gândirii convergente sau divergente.  

- itemi de tip eseu - solicită construirea unui răspuns liber în acord cu anumite cerințe. După tipul 
răspunsului aşteptat, se pot proiecta două tipuri de itemi: eseul structurat sau semistructurat, în care 
răspunsul aşteptat este orientat prin indicii şi cerințe clare și eseul liber, adecvat pentru obiective care 
vizează gândirea creativă, imaginația, creativitatea, originalitatea etc.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ – INSTRUMENT ȘI NECESITATE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARELE MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI, JUD. IAŞI 

 
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, 
activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp.  

Dintre cele trei tipuri de evaluări, evaluarea iniţială sau de pornire, predictivă, are rolul de a stabili 
care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o 
tehnologie didactică care să corespundă realităţilor. 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, atât profesorului, cât şi 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.  



 

 

 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 înţelege şi a descoperi, acestea 
constituind un mare pas, un adevărat progres în dezvoltarea psihică şi în cadrul activității şcolare a elevului. 
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EVALUAREA SUMATIVA LA HOTARUL 
DINTRE GRADINIŢĂ ŞI ŞCOALĂ 

 
PROF.INV.PRESCOLAR:MARES GEANINA 

SC.GIMNAZIALA SOLONT JUD.BACAU 
 
„Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente” (D. Ausubel) 
 
Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă presupune utilizarea unei varietăţi de metode, tehnici şi 

strategii de evaluare care sunt integrate sistemului de învăţământ. Mijloacele şi procedeele sunt 
asemănătoare celor utilizate în învăţământul primar dar sunt adaptate specificului vârstei, în funcţie de 
creativitatea fiecărei educatoare. Calitatea, valoarea şi eficienţa evaluării implică pricepere, corectitudine, 
obiectivitate şi responsabilitate din partea celui care o iniţiază. 

Evaluarea a fost mult timp considerată ca o metodă de control şi apreciere a cunoştinţelor la anumite 
intervale de timp: semestrial, anual, final – la terminarea unui ciclu de studiu. Pedagogia modernă o 
consideră ca un act didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, în cadrul căruia acţionează 
principiul feedback-ului.  

Evaluare sumativă(de încheiere, de bilanţ, globală, cumulativă) este una dintre formele utilizate în 
actul educaţional din grădiniţă şi are ca obiectiv principal măsurarea nivelului de cunoştinţe, a capacităţilor 
şi abilităţilor dobândite într-un anumit domeniu, într-un anumit interval de timp. 

Evaluarea sumativă trebuie să ţină cont de: obiectivele generale şi specifice ale formării copiilor, 
nivelul iniţial de dezvoltare şi posibilităţile fiecăruia, obiectivele propuse pentru un anumit domeniu de 
cunoaştere.  

Desigur că orice formă de evaluare are propriile sale limite de care trebuie să fim conştienţi. Este 
important să analizăm rezultatele şi concluziile măsurării în funcţie de competenţele pe care şi le formează 
copiii şi nu numai în funcţie de cunoştinţele acumulate. Idealul educaţional al societăţii moderne presupune 
valorificarea şi desăvârşirea potenţialului uman în vederea formării unei personalităţi armonioase şi 
creatoare capabile să se adapteze diferitelor situaţii de viaţă.  

Potrivit acestui punct de vedere am iniţiat o evaluare sumativă la sfârşit de ciclu preşcolar pentru a 
verifica parametrii generali ai dezvoltării şi sintetizării nivelului de performanţă al copiilor în baza cărora 
pot trece la un alt ciclu de şcolaritate. Evaluarea s-a desfăşurat sub formă de joc pe baza unei tematici atent 
stabilite şi a oferit copiilor posibilitatea de a se exprima degajat prin intermediul grupurilor mici, în prezenţa 
părinţilor şi a unor observatori-evaluatori. 

Am dorit să arat părinţilor, care sunt şi ei participanţi indirecţi în procesul de învăţământ, rezultatele 
educaţiei observabile în comportamentele copiilor şi calitatea desfăşurării procesului educativ din grădiniţă. 
Forma de evaluare pe care mi-am propus-o a încheiat un act educativ (cel din grădiniţă) şi a deschis un altul 
(cel din şcoala primară).  

Mi-am stabilit obiective precise pentru ca rezultatele să fie uşor observate şi interpretate. Sarcinile 
propuse (şase la număr) au fost realizate în colectiv cu ajutorul materialelor concrete şi potrivit nivelului 
lor de pregătire. 

Mi-am stabilit cu exactitate scopul, obiectivele, am formulat întrebările cu grad de dificultate 
progresiv. Am stabilit reguli de desfăşurare pentru copii, durată de desfăşurare (30-35 minute), am instruit 
evaluatorii care urmau să monitorizeze activitatea. 

Evaluatorii au urmărit reacţia copiilor la împărţirea pe subgrupe, respectarea regulilor de joc, 
rezolvarea sarcinilor individuale şi colective. 

Grupa de copii a fost împărţită în trei subgrupe (fluturi, buburuze, albine), în funcţie de ce insectă şi-
a ales fiecare. S-a urmărit ca fiecare copil să se simtă confortabil şi să-şi aleagă reprezentantul care trebuia 
să extragă întrebarea sau să formuleze răspunsul final. Sarcinile au fost din domeniul matematic (3) şi 
limbaj (3) – pentru fiecare echipă, altă întrebare pentru a se evita „furtul” de cunoştinţe de la un grup la 
altul. În funcţie de răspuns, fiecare echipă a primit o floare veselă sau tristă care a fost afişată pe panou în 
dreptul semnului fiecărei grupe.  

Sarcinile propuse spre rezolvare au fost: 
I.Aşează în şir descrescător grupele de obiecte de la 9 la 1. Ce grupă lipseşte. (item comun pentru 

poate grupele) 



 

 

II.Rezolvă sarcinile de pe planşă. (item diferit pentru fiecare grupă în parte) 
1. Numără grupele de copiii! Scrie lângă fiecare grupă cifra corespunzătoare numărului de copii. 

Uneşte fiecare grupă cu tortul care are acelaşi număr de felii cu numărul elementelor din grupă! 
2. Numără căsuţele! La ce număr locuieşte câinele? Scrie numerele vecinilor! 
3. La ce număr locuieşte fiecare animal? Scrie cifrele corespunzătoare! 

III. Compune o problemă. Efectuează operaţia de adunare sau scădere utilizând simbolurile matematice. 
(item diferit pentru fiecare grupă în parte) 

IV. Scrie în etichetă câte cuvinte au una, două sau trei silabe. (item diferit pentru fiecare grupă în parte) 
V. Numeşte copiii din imagine. Numele fiecăruia să înceapă cu sunetul indicat. (item individual) 

VI. Scrie în pătrate primul sunet din cuvânt. Citeşte cuvântul nou format. (item diferit pentru fiecare 
grupă în parte) 

Derularea activităţii a evidenţiat următoarele aspecte: 
– copiii au acceptat regulile de formare a grupelor (cu o singură excepţie); 
– regulile de joc au fost înţelese corect şi acceptate; 
– comunicare şi colaborarea la nivelul grupelor a fost bună (două excepţii); 
– timpul de lucru a fost utilizat în mod util; 
– copiii au demonstrat că au capacitatea de a selecta, analiza şi sintetiza date şi informaţii; 
– copiii au capacitatea de a acţiona şi judeca individual şi în grup; 
– preşcolarii posedă deprinderi intelectuale, capacităţi cognitive, trăsături de voinţă şi caracter, 

conduită civilizată (in proporţie de 98 %); 
– înţeleg şi prelucrează informaţiile, fac transferuri de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi în situaţii 

noi; 
Evaluarea sumativă astfel desfăşurată a generat conduite care vor duce la integrarea cu succes în 

următorul ciclu educaţional – şcoala primară. 
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FORME ALE EVALUĂRII DIDACTICE. METODE ȘI TEHNICI DE 
EVALUARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MAREȘ TITIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ 
JUDEȚUL BACĂU 

 
Evaluarea reprezintă un element esenţial în cadrul triadei ,,învăţare- predare- evaluare” ce compune 

procesul de învăţământ. Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţilor desfăşurate, pentru ca pe 
baza informaţiilor obţinute, această activitate didactică să poată fi ameliorată în timp. 

În practica evaluării, diferitele determinări şi funcţii ale evaluării îşi găsesc expresia concret-
aplicativă în ceea ce se numeşte tipul sau forma de evaluare. Stabilirea şi alegerea formei sau formelor de 
evaluare sunt direct dependente de obiectivele şi de obiectul acesteia. Clasificarea tipurilor de evaluare are 
la bază mai multe criterii: cantitatea şi calitatea informaţiei, axa temporală şi sistemul de referinţă. Din 
combinarea acestor criterii rezultă cele trei tipuri de evaluare: evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi 
evaluarea sumativă. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire, este necesară şi asigură o 
pregătire optimă a unui nou program de instruire. Această formă de evaluare este necesară pentru: 

• cunoaşterea nivelului de învăţare prealabilă realizată, a nivelului comportamentului cognitiv 
iniţial; 

• determinarea liniei de pornire la început de program de instruire (an şcolar, intrarea în clasa I etc.); 
• stabilirea existenţei pregătirii necesare în vederea creării de premise favorabile unei noi învăţări; 
• refacerea şi remedierea unei stări de fapt, pentru a omogeniza oarecum fondul de cunoştinţe şi 

abilităţi necesare unui nou program de instruire. 
Ea se realizează prin examinări scrise şi orale, realizând un diagnostic al pregătirii 
elevilor şi îndeplinind o funcţie predictivă privind indicaţii referitoare la condiţiile în care elevii vor 

putea asimila noile conţinuturi. 
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. Conceptul acesta are câteva caracteristici care se impun: 

• se bazează pe obiectivele învăţării şi semnifică faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal; 

• ,,nereuşitele” elevului sunt considerate ca momente ale rezolvării unei probleme şi nu ca slăbiciuni 
ale acestuia; 

• intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 
• informează asupra gradului de stăpânire a obiectivelor; 
• este internă procesului de învăţare şi asigură o reglare a proceselor de formare a elevului etc. 
Evaluarea sumativă sau ,,certificativă” este în corelaţie cu evaluarea formativă şi se realizează la 

sfârşitul perioadei de instruire, echivalând cu ,,calculul final al succesului”. Unii autori o consideră o 
evaluare sintetică ce se aplică în momentele de încheiere a etapelor. Ea se deosebeşte de celelalte două 
forme de evaluare prin periodicitate (fiind mai puţin frecventă) şi prin nivel de generalizare (se referă la 
cicluri sau unităţi de sine stătătoare, cu obiective proprii). Specialiştii apreciază că transparenţa este 
elementul esenţial în ameliorarea consecinţelor evaluării sumative, iar ca urmare, aceasta nu mai poate şi 
nu mai trebuie privită ca un moment punctual, determinat de timp şi de spaţiu. Acestă acţiune devine un 
proces care se construieşte pe firul evenimentelor şi interacţiunilor din clasă. 

Din anumite puncte de vedere strategiile evaluative utilizate în învăţământul primar sunt 
asemănătoare cu cele utilizate în învățământul gimnazial.  

Principalele metode de evaluate utilizate sunt: 
1. Metoda observaţiei - implică remarcarea situaţiilor care evidenţiază aspecte evolutive sau 

involutive ale dezvoltării copiilor. Acest gen de informare atrage atenţia asupra necesităţii de a se 
întreprinde intervenţii de urgenţă pentru rezolvarea unor probleme sau pentru ameliorarea altora. 



 

 

2. Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, ce implică îndosa-rierea şi 
păstrarea diferitelor lucrări rezultate din munca copiilor. Portofoliul este un dosar progresiv ce 
conţine produsele activităţilor realizate de către şcolari, considerate adevărate „ipostaze ale dezvol-
tării”. 

3. Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performantelor realizate în special 
pentru domeniul cognitiv. Acestea au câteva caracteristici fundamentale: 

- pot fi orale sau scrise; 
- sunt utilizate mai mult pentru verificări periodice; 
- acoperă o anumită arie de conţinut; 
- sunt formate dintr-un grupaj de întrebări sau din sarcini ce se pot rezolva în scris. 
Pentru învăţământul primar au fost elaboraţi descriptori de performanţă care au rolul de a 

preciza acele comportamente pe care copiii urmează să le achiziţioneze prin procesul de predare-
învăţare. 

Fişa psiho-pedagogică conţine, de asemenea, indicatori comportamentali care pun în evidenţă 
particularităţile dezvoltării psiho-fizice a copilului şi unele trăsături de personalitate. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGAN DANIELA-VIOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI-STRUCTURĂ  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRU 
 
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. 

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, UN PUNCT DE PLECARE 
 

PROF. ALINA-MAGDALENA MĂRGĂRIT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE ENESCU NĂVODARI 

 
Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat.  

Burrhus Frederic Skinner 
 
Acesta consider că reprezintă un principiu care ar trebui luat în considerație și vizavi de evaluarea 

inițială și scopul acesteia. Aspectele care ies în evidență la începutul anului școlar sau la începutul unui 
ciclu de învățământ sunt cele care ilustrează cel mai bine ceea ce a rămas în mintea copiilor după activitatea 
la clasă și în afara ei desfășurată anterior. Deprinderile de bază sunt cele care vor face diferența în demersul 
didactic care va urma. 

 Evaluarea inițială presupune un efort de memorie și de concentrare semnificativ, deoarece aceasta 
intervine după o perioadă semnificativă de repaos și ne referim acum la vacanța de vară în care preocuparea 
pentru studiu ajunge pe ultimul loc. Sunt și excepții, pentru că în vacanța de vară se mai citește, există caiete 
de vacanță foarte atractive, chiar și temele de vacanță își mai găsesc locul și rostul în această perioadă. Cred 
că este benefică pentru toată lumea această activitate care îmbină utilul cu plăcutul dacă nu este excesivă și 
are un grad de atractivitate crescut. Elevii intră în noul an școlar cu unele cunoștințe, deprinderi care au fost 
exersate, părinții sunt mulțumiți de implicarea acestora, de preocuparea față de ceea ce urmează în noul an 
școlar, iar profesorii au o bază solidă pe care să așeze noile demersuri educative – predare, învățare, 
evaluare. Scopul evaluării inițiale este, de fapt, acela de a estima nivelul de pregătire al elevilor la începutul 
unei perioade de studiu sau al unui program. Pentru cadrul didactic este foarte important să obțină indici 
relevanți vizavi de capacitatea elevilor de a se implica în noile activități care vizează acumularea de 
cunoștințe noi și formarea unor competențe. 

Evaluarea, în general, este un demers didactic utilizat cu scopul de a optimiza și a orienta activitatea 
la clasă. Aceasta are ca scop identificarea punctului de plecare, observarea progreselor care se fac și 
ameliorarea metodelor și a procedeelor utilizate în clasă pentru asimilarea cunoștințelor și formarea 
competențelor. Predarea vizează întotdeauna anumite finalități, obiective instructive și formative. Învățarea 
presupune exersarea, aplicarea în mod repetat a unor cunoștințe și deprinderi de către elev sub atenta 
supraveghere a profesorului. Evaluarea va indica măsura în care obiectivele educaționale au fost îndeplinite. 
Observând performanțele elevilor, putem aprecia dacă activitățile proiectate și-au atins sau nu scopul. 
Acestea îi arată profesorului cum să-și dozeze informația, ce trebuie reluat, ce dificultăți și lacune există în 
asimilare. Evaluarea se dovedește a avea un rol extrem de important în procesul de învățământ. 

În opinia mea, cea mai importantă funcție a evaluării este cea motivațională, deoarece are în centru 
elevul și vizează dorința de succes a acestuia, nevoia de autodepășire, de apreciere din partea profesorului 
și a colectivului de elevi. Aprecierea obținută în școală și acasă, din partea părinților, este interiorizată de 
către copil și devine un reper semnificativ de autoapreciere. Cea mai relevantă din acest punct de vedere 
consider că este evaluarea inițială. Acest tip de evaluare nu exercită o presiune deosebită asupra elevului 
din simplul motiv că rezultatele acestei evaluări nu sunt notate în catalog. Elevul depune eforturi pentru a 
obține un rezultat bun sau foarte bun cu scopul de a arăta ce știe, pentru propria imagine de sine. Evaluarea 
inițială se dovedește a avea o motivație intrinsecă în adevăratul sens al cuvântului. Se dovedește a fi un 
punct de plecare extrem de important pentru toți cei implicați în procesul didactic, elevi, părinți și profesori. 



 

 

METODE ŞI STRATEGII APLICATE ÎN EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROFESOR: MĂRGULESCU MARCELA-CARMEN 
COLEGIUL TEHNIC,,GENERAL GHEORGHE MAGHERU”, TG-JIU 

 
Temele de mare actualitate ale pedagogiei, privită ca ştiinţă implicată direct în activitatea practică a 

profesorilor, care se impun cu prioritate sunt: proiectarea pedagogică, strategiile de predare-învăţare şi 
evaluarea. Calitatea şi eficienţa procesului de învăţământ sunt dependente de o proiectare pedagogică 
raţională, de alegerea şi folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învăţare şi de aplicarea unui sistem 
de evaluare corect şi semnificativ. 

Chiar dacă e veche de când este şi şcoala, evaluarea a stârnit mereu discuţii aprinse datorită funcţiei 
sale de clasificare şi selecţie. În virtutea faptului că, într-un anumit fel, evaluatorii dau verdicte, ce pot 
influenţa în bine sau în rău, destinul multor oameni, actele evaluative au o mare încărcătură morală. 

De aceea, atât cercetătorii, cât şi practicienii din învăţământ au căutat şi caută soluţii pentru 
obiectivizarea evaluării pregătirii celor care învaţă pe diferite trepte de şcolaritate, precum şi dezvoltarea 
funcţiei motivaţionale a ei. 

Ca activitate didactică, evaluarea cuprinde următoarele etape: 
- cuantificarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, apelând la instrumente adecvate scopului 

urmărit; 
- aprecierea rezultatelor pe baza raportării la un sistem de valori, a unor criterii unitare şi emiterea 

unei judecăţi de valoare; 
- formularea concluziilor şi adoptarea unor decizii adecvate în urma interpretării rezultatelor şi 

emiterea unor judecăţi de valoare. 
Specialiştii în teoria şi practica evaluării au propus mai multe posibilităţi de clasificare a acesteia, în 

funcţie de diferite criterii pedagogice, elaborând o taxonomie a tipurilor de evaluare a performanţelor 
şcolare. 

Conform criteriului dimensiunii temporale a acţiunii evaluative, se poate vorbi de evaluarea iniţială 
şi de evaluarea continuă. 

Evaluarea iniţială (parţială, diagnostică, predictivă, de plasament) stabileşte nivelul de pregătire al 
elevului la începutul unei perioade sau etape de lucru – ciclu curricular, an şcolar, semestru, unitate de 
învăţare, capitol etc. 

,,Este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 
favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit). Prin intermediul acesteia, profesorul poate să stabilească 
potenţialul de învăţare al elevilor, dar şi lipsurile acestora, încercând corectarea sau îmbunătăţirea prin 
programe de recuperare. 

Dacă profesorul reuşeşte să-i determine pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării, 
să rezolve cu seriozitate sarcinile propuse, şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este mare. 

Deoarece sunt anunţaţi de la început că notele obţinute la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, 
elevii sunt mai relaxaţi şi se pot concentra mai bine să rezolve sarcinile propuse, evaluarea fiind considerată 
un exerciţiu util de învăţare. 

Elevul trebuie conştientizat că nu trebuie să înveţe doar pentru notă, ci pentru a cunoaşte, pentru a 
şti, acest lucru reprezentând un real progres în dezvoltarea psihică şi în activitatea şcolară a acestuia. 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe metode şi tehnici: 
 -tradiţionale: probele orale: interviul, conversaţia de verificare, verificarea realizată pe baza unui 

suport vizual, redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, situaţii prezentate oral; 
 -tradiţionale: probele scrise: testele, chestionarele; 
 -complementare: harta conceptuală, investigaţia, fişa de evaluare individuală, observarea 

sistematică a vocabularului elevului; 
- interactive: piramida, examinarea povestirii, ciorchinele. 
Evaluarea iniţială constituie o sursă de informaţie care completează şi consolidează restul evaluărilor 

pe care le face profesorul în fiecare zi. Este un proces prin intermediul căruia elevii care nu au abilităţi 
necesare pentru o nouă învăţare, sunt determinaţi să le dobândească, stabilindu-se un echilibru pentru a 
atinge obiectivele propuse. 



 

 

Legat de importanţa evaluării iniţiale, Ausubel sublinia: ,,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”. 

Profesorul trebuie să ţină seama de anumite lucruri pentru a ajunge la rezultatele dorite, prin 
intermediul evaluării iniţiale. Acestea ar fi: selecţia atentă a conţinutului învăţării, tratarea diferenţiată a 
elevilor, întrebuinţarea acelor metode şi procedee didactice care să antreneze capacităţile intelectuale ale 
elevilor. 

Dincolo de dimensiunea socială şi cea pedagogică, evaluarea are şi o reală dimensiune psihologică, 
manifestată atât prin atitudinea elevilor faţă de evaluare, dar şi prin relaţiile profesor-elev, elev-elev. 

Pentru a evita conflictele şi tensiunile ce pot apărea din acest punct de vedere, se recomandă 
accentuarea funcţiei formative a evaluării, parteneriatul, stimularea competenţei, dar şi evitarea 
supremaţiilor în clasă dată de note sau de goana după note. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR, MARIAN MELANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE” PITEȘTI, ARGEȘ 
 
 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. 

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. 

SCOPUL ȘI OBIECTUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), 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 . 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 

chestionarul, testele. 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)  

Asadar, evaluarea initiala are functie diagnostică; si funcţie prognostică, invatatorul si elevul, fiind, 
astfel, anuntati daca este nevoie de un plan de ameliorare pentru competentele vizate. 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). 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, învășătorii, 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. 

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: 
1.Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
2.Cerghit ,I., Sisteme de instruire alternative şi complemantare, Ed.Aramis, Bucureşti,2002; 
3.Radu, Ion, 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 



 

 

APLICAREA METODELOR DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. MARICA ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICULEŞTI 

 
 De vreme ce omul trăieşte sub semnul măsurării şi al comparaţiei cu alţii şi cu sine însuşi, realizând 

permanent clasificări şi ierarhizări, evaluarea reprezintă un act inerent oricărei activităţi conştiente, aceasta 
răspunzând nevoii omului de a conferi valoare lucrurilor şi evenimentelor.  

 Termenul de evaluare asociat educaţiei comportă o serie de înţelesuri, în funcţie de realităţile la 
care se raportează: sistemul de învăţământ, programele, aşezămintele de învăţământ, profesorii şi elevii. 
Evaluarea este definită ca un proces de colectare, prelucrare şi interpretare a datelor obţinute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare, în scopul adoptării unei judecăţi de valoare sau al luării unei 
decizii.  

 Datorită rolului important pe care îl ocupă în procesul de învăţământ, dată fiind tensiunea pe care 
o generează, evaluarea elevilor (curentă/finală) constituie o preocupare general a profesorului.  

 Într-un sens larg, evaluarea este ,,o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate 
informaţii despre starea, funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem ( fie acesta elev sau 
student, cadru didactic, instituţie sau sistem de învăţământ).  

 Evaluarea iniţială se efectuează la la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an 
şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). Ea este impusă de faptul că la începutul unei 
activităţi de instruire, oricare ar fi dimensiunea acesteia, există o oarecare eterogenitate în rândul elevilor 
în ceea ce priveşte cunoştinţele abilităţile în general a posibilităţilor de învăţare a noilor conţinuturi. În 
consecinţă, apare necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii anterioare a 
elevilor, a nevoilor de învăţare ca şi de creare a permiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi.  

 Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de instruire, fiind 
menită să ofere posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor la începutul unei activităţi, 
de a şti dacă sunt apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul program de instruire, dacă vor putea 
înţelege conţinutul ce va fi predat.  

 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 capitol ca şi ale fiecărei lecţii. În toate cazurile, ea premerge activităţii în 
care sunt angajaţii elevii. Rolul ei este de a permite atât profesorului cât şi elevului şă-şi formeze o 
reprezentare cât mai corectă posibil asupra situaţiei existente şi asupra cerinţelor cărora urmează să le 
răspundă. 

 Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care pot fi 
evocate: 

- existenţa unei eterogenităţi în ceea ce priveşte pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere 
 mai mare de activitate, situaţie în care ea poate sugera nevoia unor programe de recuperare sau a 

desfăşurării unui învăţământ diferenţiat, cel puţin pe durata unei perioade în care ecartul dintre elevi, sub 
raportul pregătirii, poate fi atenuat; 

- asigurarea ,,continuităţii’’ în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe şi în formarea unor 
capacităţi, când ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 

- nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 
 În concluzie, pot fi considerate ca aparţinând problematicii evaluării iniţiale mai multe idei: 
- Evaluarea iniţială este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace. 
- Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite 

pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţă. 
- Constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a programului de 

instruire. 
 Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Nu este sfârşitul procesului, ci 

mijloac de îmbunătăţire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua 
decizii care să sprijine în mod eficient elevii. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MARIN CONSTANȚA 

 
Educația este o acțiune specific umană, conștientă, deliberată, ce vizează atingerea unor scopuri si 

care necesită, pe langă toate celelalte componente studiate, încă un element esențial – evaluarea – menită 
să ofere un feed-back asupra rezultatelor obținute și a calității procesului care le-a generat. 

Evaluarea școlară reprezintă: 
 o acțiune psihosocială complexă, bazată pe operații de măsurare și apreciere a rezultatelor 

activității instructiv-educative, care reflectă calitatea variabilelor de sistem angajate operațional la nivelul 
corelației dintre profesor si elev (dupa S. Cristea, „Dictionar de pedagogie”, 2000) 

 o activitate de colectare, organizare si interpretare a datelor privind efectele directe ale relației 
profesor-elev cu scopul de a eficientiza funcționarea întregului sistem educațional („Ghid general de 
evaluare si examinare”, coord. I. Neacsu, A. Stoica, 1996) 

Prin feed-back-ul pe care îl oferă, evaluarea încheie ciclul acțiunilor didactice, asigurând o 
funcționare eficientă ca într-un sistem cibernetic dotat cu mecanisme de reglare și autoreglare. 

• 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. 

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. 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. 

Metodele și tehnicile de evaluare (care pot fi folosite și în evaluarea inițială) pot fi împărțite în: 
• Metode tradiționale cum ar fi: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• Metode alternative care oferă cadrului didactic informații suplimentare despre activitatea și nivelul 

pregătirii elevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a comportamentului elevului, 
investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; 

• Metode evaluativ – stimulative care încearcă să situeze elevul în centrul actului de predare – 
învățare – evaluare. Tipurile acestor metode se regăsesc și în cele alternative, și acestea ar fi: observarea și 
aprecierea verbală, chestionarea orală (curentă, finală), investigația, portofoliul, autoevaluarea, baremul 
(grilă de evaluare), teste docimologice (inițiale, de progres, finale – cu diferite categorii de itemi), testul de 
comprehensiune a lecturii (test de completare – pe cinci nivele de întrebări), notarea compozițiilor. 



 

 

Fiecare din metodele și tehnicile de verificare enunțate prezintă avantaje și limite. Verificarea 
completă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive și educație se obține prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

,,Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” ( Etienne Brunswic).Pentru a-și putea îndeplini rolul care 
i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii și metode care, puse în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate 
a procesului de evaluare și în același timp ușurează munca evaluatorului. 

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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TESTELE INȚIALE, O NECESITATE, DAR ȘI O PROVOCARE! 
 

PROF. ELIZA MARIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, 

COM. ȘIRNA, JUD. PRAHOVA 
 
Fiind o componentă a procesului de învățământ, evaluarea are, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia, mai precis, evaluarea este acel punct final în întreaga serie de acţiuni legate de 
proiectare, de organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-educativ. În esenţă 
evaluarea reprezintă cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunilor desfășurate, pentru ca apoi, ținînd 
cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată 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”.  

De aceea, 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, atât profesorului cât și elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (care este capacitateal de învăţare 
al fiecăruia dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate şi mai ales remediate) şi mai ales de a 
formula cerinţele pentru perioada următoare de învățare. Astfel, pe baza acelor informaţii reieșite în urma 
evaluării iniţiale se poate planifica demersul didactic 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 cu 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.). 

Predau chimie, la clase din învățământul gimnazial, mai precis, începând cu clasa a VII – a. Este o 
disciplină nouă, ca denumire, pentru elevii acestor clase, pentru că ei încă nu și-au dat seama că s-au mai 
întâlnit cu noțiuni de chimie, atât în ciclul primar, la științe, dar și la fizica de clasa a VI – a. Având în 
vedere acest lucru, am considerat că este necesar să măsor nivelul de achiziții cognitive, dar și abilitățile și 
deprinderile pe care le au la acest început de drum. De aceea, în prima oră, după ce ne cunoaștem, îi anunț 
că vor susține o evaluare inițială, dar le explic foarte clar ce urmăresc cu aceată probă (nivelul de cunoștințe, 
abilități și deprinderi), că nu se trec notele în catalog, că trebuie să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse. Elevii trebuie să înțeleagă importanța evaluării școlare, tebuie 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, 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 pe care le-o propun de obicei elevilor mei este sub forma unui test docimologic, cu itemi 
diferiți, astfel:  

 de tip grilă care le tesează cunoștințele teoretice de fizică, cunoștințe depre natură, biologie iar 
enunțurile alcătuiesc prima parte a testului, fiind de nivel mediu; 

 itemi obiectivi: de asociere, text lacunar; 
 itemi semiobiectivi: situații problemă de tip practic (din viața cotidiană: separarea zerului de 

laptele stricat – desen și ustensile folosite); eseu scurt (despre fenomenele naturii și transformările de stare 
de agregare);  

 calcule matematice cu densități, procente, aliaje, etc. 
A doua categorie de itemi se regăsesc în a doua parte a testului și le pune la încercare logica, 
imaginația, intuiția.   
Alegerea itemilor constituie, de fapt provocarea la care este supus cadrul didactic atunci când 



 

 

alcătuiește un test de evaluare inițială, mai ales că acestea trebuie să acopere o plajă vastă de 
cunoștinte și deprinderi. 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 bine 
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. 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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EVALUAREA LA NIVEL DE EDUCATIE TIMPURIE 
 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR  MARIN MONICA CARMEN 
G.P.N.MOFTINU MIC 

 
 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. 

 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. 

 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. 

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. 

Se porneşte de la o evaluare iniţială care determină nivelul şi realitatea educaţională de la care se 
începe acţiunea propusă. 

În fiecare moment educaţional, evaluarea este o componentă a procesului educaţional.Avem în vedere 
evaluarea continuă,care este un mijloc de a evidenţia pe parcursul progreselor,piedicile şi a putea schimba 
anumiţi perametri,dacă se dovedesc necorespunzători. 

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. se realizează o 
evaluare finală,care serveşte nu numai înregistrării modificărilor apărute în parametrii dezvoltării, ci şi 
continuării progresului 

.Evaluarea evidenţiează inovaţiile aduse şi schimbările pe care aceste inovaţii le produc la beneficiarii 
proiectului şi asupra domeniului de cunoaştere şi acţiune care este educaţia timpurie. 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.) 
 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MARIN VICTORIA SIMONA 
ŞCOALA GIMN. ,,VASILE VOICULESU”,COMUNA PÂRSCOV, 

JUD.BUZĂU 
 

Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire.Aceasta constă într-o 
judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii; 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 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 cadrelor 
didactice 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. 

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. 

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 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.  

Itemii care alcatuiesc evaluarea inițială trebuie alesi,ținând seama de 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 pregătirea următoare. 



 

 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: selecția riguroasă a conținutului învățarii,tratarea diferențiată a elevilor;; 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). 

 Ausubel preciza,referitor la importanţa evaluării iniţiale,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 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. 

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. 

Metodele complementare pun în valoare o serie de capacităţi sau comportamente cum ar fi: calităţile 
imaginaţiei; atitudinile de responsabilitate; predispoziţiile pentru creaţie; stăpânirea anumitor operaţii; 
aptitudinile 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. 

„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 de evaluare pot fi: orale, scrise, practice, evaluare asistată de calculator și 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. 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin: hărţile conceptuale, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I., proiectul, 
portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea, chestionare, teste etc. 

 
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: fişa de evaluare 
(calitativă); scara de clasificare; lista de control/verificare. 

Portofoliul ,,se prezintă ca o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvență 
mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate” (C. Cucoș, 2008, p.140). Scopul portofoliului este acela de a confirma că ceea ce este cuprins în 
obiectivele învăţării reprezintă şi ceea ce ştiu şi sunt capabili să facă 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 problemă teoretică sau de a realiza o activitate 
practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigație (documentare, observarea unor fenomene 
experimentare etc pe un interval stabilit” (I.T.Radu, 2008, p. 189). 



 

 

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. Din acest motiv 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. 
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EVALUAREA – O PROVOCARE A TUTUROR 
 

PROFESOR DOCUMENTARIST DANIELA MARINA 
COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TG JIU 

 
 Evaluarea educationala trebuie privita ca o parte integranta, activa si importanta a Curriculum-ului 

dezvoltand relatii specifice si semnificative in termeni de impact si efecte asupra elevilor, asupra 
profesorilor, asupra celorlalti agenti educationali, ca si asupra factorilor de decizie responsabilizati in cadrul 
procesului. 

 Evaluarea reprezinta punctul final intr-o succesiune de activitati ce urmaresc formarea la elevi a unui 
comportament corespunzator in situatii variate. 

 In sens holistic, evaluarea inseamna a confrunta un ansamblu de informatii cu un ansamblu de criterii 
avand drept scop luarea unei decizii si neaparat emiterea unei judecati de valoare. 

 Evaluarea scolara, reprezinta procesul prin care se obtin informatii privind asimilarea de 
cunostiinte, priceperi si deprinderi, informatii care permit luarea unor decizii ulterioare privind demersul 
didactic. 

Metodele traditionale de evaluare, probele orale, scrise si practice, constituie elementele principale 
si dominante de desfasurare a actului evaluativ. Pornind de la aceasta realitate, strategiile moderne de 
evaluare cauta sa accentueze acea dimensiune a actiunii evaluative care ofera elevilor suficiente si variate 
posibilitati de a demonstra ceea ce stiu si mai ales ceea ce potsa faca.  

 Evaluarea progresului scolar, creeaza conditii pentru tratarea si orientarea diferentiata a copiilor 
prin adaptarea procesului de instruire in scopul realizarii succesului scolar. 

 Evaluarea ca activitate in sine, cuprinde trei etape principale: 
- masurarea rezultatului scolar prin procedee specifice, utilizand instrumente adecvate scopului 

urmarit ( probe scrise, orale, practice, proiecte, portofolii); 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare ( bareme de corectare si notare, 

descriptori de performanta); 
- formularea concluziilor desprinse in urma interpretarii rezultatelor obtinute in vederea adoptarii 

deciziei educationale adecvate.  
 Dupa modul in care se integreaza la desfasurarea procesului didactic, evaluarea poate fi:  
 a) Evaluare initiala care se realizeaza la inceputul unui nou ciclu de invatare sau program de 

instruire in scopul stabilirii nivelului de pregatire a elevilor; 
b) Evaluarea formativa – insoteste intregul parcurs didactic, realizandu-se prin verificari sistematice 

ale tuturor elevilor asupra intregii materii; 
c) Evaluarea sumativa – se realizeaza de obicei la sfarsitul unei perioade mai lungi de instruire 

oferind informatii utile asupra niveluluide performanta al elevilor in raport cu obiectivele de instruire 
propuse. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofera elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea 

unei diversitati de instrumente adecvate scopului urmarit. 
Metode traditionale de evaluare:-probe orale, probe scrise, probe practice, teste docimologice. In 

cazul metodelor traditionale se folosesc probe de evaluare, adica orice instrument de evaluare proiectat, 
administrat si corectat de catre profesor. Printre principalele metode alternative de evaluare, al caror 
potential formativ sustine individualizarea actului educational prin ajutorul acordat elevului, contribuie la 
formarea lui.. 

Dintre acestea cele mai uzitate sunt:observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor, 
investigatia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Observatia sistematica a comportamentului elevului in timpul rezolvarii sarcinii ofera 
evaluatorului informatii privind performantele elevilor in “cursul activitatii didactice”.Ea este insotita in 
mod frecvent de “aprecierea verbala” asupra activitatii elevilor. 

Aceste informatii pot fi inregistrate folosind: fise de observatie curente; fisa de evaluare; scara de 
clasificare; lista de control sau verificare. 

Ele sunt folosite atat in evaluarea procesului, cat si a produselor realizate, cuprind atat informatii din 
domeniul cognitiv cat si din domeniul afectiv si psihomotor. 



 

 

Investigatia ofera elevului posibilitatea de a aplica in mod creativ cunostintele insusite in situatii noi, 
pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. 

Pasii care trebuie urmati in cadrul unei investigatii sunt:  
1. Fixarea problemei de investigat; 
2. Stabilirea ipotezelor, ce urmeaza a fi verificate prin actul investigativ si a resurselor de materiale 

necesare; 
3. Identificarea modului de lucru; 
4. Actiunea practica propriuzisa; 
5. Formularea concluziilor; 
6. Confirmarea sau infirmarea ipotezei propuse. 
 Activitatea didactica in cadrul acestei metode alternative poate fi organizata individual sau pe grupuri 

de lucru. Aprecierea modului de realizare a investigatiei este de tip holistic. 
 Autoevaluarea “ poate sa mearga de la autoaprecierea verbala pana la autonotarea mai mult sau mai 

putin supravegheata de catre profesor”. Capacitatea de autoapreciere obiectiva, este o trasatura esentiala a 
personalitatii umane, pe care cadrul didactic trebuie sa o dezvolte in micul scolar. 

 Proiectul este o activitate mai ampla ce permite o apreciere complexa si nuantata a invatarii, 
ajutand la identificarea unor calitati individuale ale elevilor. Este o forma de evaluare puternic motivata 
pentru elevi, desi implica un volum de munca sporit, inclusiv activitatea individuala in afara clasei(1.p.19-
20)Este recomandat sa fie folosit in clasele primare, cand elevii au formate o serie de capacitati intelectuale. 
El poate fi realizat individual sau in grup, indicata insa fiind cea de-a doua forma. Lucrul in echipa 
potenteaza invatarea prin cooperare. 

Cele trei etape fundamentale in organizarea si realizarea proiectului sunt:  
1. Anuntarea temei de cercetare, prezentarea obiectivelor si stabilirea bibliografiei; 
2. Desfasurarea activitatii de realizare a proiectului, sub indrumarea invatatorului; 
3. Sustinerea proiectului. 
Prin metoda proiectelor pot fi evaluate urmatoarele activitati: 
• cautare si utilizarea unor surse bibliografice, a dictionarului; 
• utilizarea unor strategii de studiu individual, de invatare pe echipe sau individuala cu ajutor sau 

fara; 
• utilizarea unor cai modernede informare; 
• de structurare si organizare a materialului; 
• de formulare a concluziilor ; 
• atitudinile pentru munca, pentru membrii grupului; 
• efectuarea unor experimente simple, lucrari de laborator; 
 La realizarea proiectului pot fi implicati numerosi factori educationali ca: familie, prieteni, surse de 

informare moderne, societati culturale, muzee, biblioteci, etc… 
 Aceasta metoda presupune activitatea pe grupe si pregateste elevul pentru lucrul in echipa. 
 Grupul poate fi alcatuit din 2-5 persoane, in functie de numarul elevilor din clasa, natura obiectivelor 

si experienta participantilor. Numarul ideal pentru participantii dintr-un grup este de 4-5. 
 Fiecare membru din grup are o sarcina bine stabilita: secretar (noteaza ideile membrilor din grup), 

moderator (asigura participarea tuturor membrilor grupului la activitate), raportor (cel care prezinta clasei 
materialul lucrat si concluziile grupului).  

 Sarcinile invatatorului: vizeaza organizarea activitatii, ofera informatii, incurajarea participarii 
elevilor, dar totodata lasa grupul sa lucreze independent in cea mai mare parte a timpului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-EVOLUȚIA ÎN TIMP 
 

MĂRINCAȘ ADELINA, 
COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN” CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea,alături de predare,respectiv,învățare, reprezintă o funcție esențială a procesului de 

învățământ.S-ar putea spune că evaluarea este finalul acţiunilor coroborate de proiectare, organizare, 
desfășurare pentru întregului proces educativ. Ținţa evaluării este aprecierea efectelor acţiunilor 
desfășurate,ținând cont de informaţiile dobândite, activitatea care a fost supusă evaluării să poată fi,ulterior, 
ameliorată,respectiv, perfecţionată în timp. 

Pentru o învățare optimă, fiecare elev are nevoie de informații esențiale, furnizate de profesor sau 
prin autoinstruire astfel încât să se ridice la standardele unei munci de calitate.  

Evaluarea iniţială este extrem de necesară pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară astfel 
încât, studiul disciplinei predate să se desfășoare în condiții optime pentru asigurarea atât a succesului 
școlar,cât și a performanței în domeniu. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar și bineînțeles că în funcție de rezultatele 
obținute profesorii își proiectează activitățile didactice. 

Conform metodologiei , testele inițiale,vor fi folosite ca reper pentru măsurarea potențialului de 
învățare, dar mai ales, pentru depistarea eventualelor lacune care ar trebui remediate sau îmbunătățite.Am 
observat,că testarea inițială,la începutul unui ciclu de învățământ,liceul,de exemplu,deși ar avea funcție 
diagnostică, cu scopul de a cunoaște stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea proceselor de instruire, 
precum și proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor materiei,a suferit modificări în timp,din punct de 
vedere al atitudinii elevilor față de rezultatele testării inițiale. 

Acum doi ani,consideram că rezultatele la testele inițiale sunt neconcludente sau altfel spun în 
neconcordanță cu realitatea,unele din motive care m-au determinat să ajung la această concluzie ar fi: 

- rezultatele obținute la evaluarea inițială nu se trec în catalog,decât la cererea elevului; 
-mediul socio-profesional din care provin și convingerea că nu sunt necesare toate disciplinele din 

anul școlar respectiv pentru profesia/ meseria viitoare aleasă, 
-depriderile de învățare pe care le are elevul în momentul testării. 
În ultimul timp,am constatat,la unii elevi,o schimbare a atitudinii vis a vis de testele inițiale.Probabil 

că am reuşit să-i determin pe unii elevi să fie receptivi şi să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse ,folosind rezultalul testului inițial ca bonus pentru una din lucrările scrise viitoare.Adică,pentru 
cazul în care nu vor să fie trecut ca notă în catalog,am covertit nota obținută în maxim un punct,acesta 
putând fi adăugat la una din notele semestriale.Această informație pe care o primesc la începutul clasei a 
IX a,înainte de testul inițial,a condus la o mobilizare și o concentrare mai mare în vederea rezolvării 
sarcinilor propuse.Din păcate,doar un mic eșantion din elevi se mobilizează,dar am constatat că,pe an ce 
trece devine din ce în ce mai mare,deci este un lucru îmbucurător.  

Totuși,testarea inițială și-ar atinge scopul dacă am reuși să-i determinăm pe toți elevi să înțeleagă 
importanța acestei evaluări ,referitor la nivelului de achiziții/lacune la disciplina respectivă în momentul 
aplicării testului,fără o prealabilă recapitulare,care de fapt ar însemna o predare- învățare având ca țintă 
conținuturile testului,rezultatele obținute nefiind concludente,cea ce ar conduce la alegerea unor metode de 
predare-învățare-evaluare în neconcordanță cu realitatea și implicit la scăderea nivelului de cunoștințe și 
interes pentru disciplina în cauză.  

Pentru testarea inițială folosesc evaluare scrisă sub formă de test,deoarece pot testa toți elevii în 
același timp,pentru aceleași conținuturi,respectiv itemi.Este o metodă mai obiectivă decât cea orală și 
permite atât evaluarea cât și autoevaluarea elevilor. 

Testul conține itemii cu alegere duală, de tip pereche sau asocieri,cu alegere multiplă,respective,itemi 
semiobiectivi care solicită elevului construirea unui răspuns la cerința definită în enunțul itemului.Am ales 
acest tip de itemi deoarece pot testa a gamă largă de capacităti și abilități intelectuale , asigurară 
obiectivitatea în notare , permite acordarea punctajelor prin asocierea cu o schemă de notare simplă, în 
funcție de răspunsul marcat de elev,respective de rezolvarea sarcinii propuse. Utilizarea acestui tip de itemi 
poate încuraja elevul în recuperarea/aprofundarea noțiunilor necesare , scurtarea timpului de operare cu 
acestea, creșterea clarității în exprimare.  

Din păcate nu este suficientă doar testarea inițială. 



 

 

Informațiile obținute în urma evaluării,indiferent de metoda folosită, ar trebui să motiveze elevii 
pentru a-și îmbunătăți performanțele,iar,în cazul profesorului, pentru a-și optimiza metodele de predare-
învățare-evaluare, cât și pentru a îndruma elevul în viitor.Deci,orice formă de evaluare poate determina 
schimbări atât în metodele/strategiile/instrumentele didactice ale profesorului cît și a atitudinii elevilor față 
de aceasta.  

Personal,aceasta mi-a oferit posibilitatea de a schimba strategia de predare și evaluare a elevilor,astfel 
încât a crescut performanța școlară,adică mai puțini elevi cu rezultate mediocre la sfârșitul anului 
școlar.Pentru elevi,evaluarea le oferă posibilitatea de a verifica corectitudinea și nivelul a ceea ce au 
învățat,pentru ca pe viitor să își regleze activitatea în funcție de rezultatele obținute.În consecință,evaluarea 
curentă este o evaluare de progres ce contribuie la asigurarea succesului școlar. 

O atenție deosebită o acord tehnicilor,instrumentelor de evaluare.Acestea sunt variate și adaptate 
conținuturilor care trebuie evaluate,nivelului clasei de elevi și nu în ultimul rând programei școlare.Frecvent 
folosesc teste standardizate cu structură asemănătoare subiectelor de la bacalaureat, lucrări practice, 
proiecte, portofolii, fișe de lucru, munca independentă în clasă,teme pentru acasă, etc.  

În concluzie,procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția doar atunci când profesorul și elevii 
colaborează pentru obținerea de performanțe școlare,pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul pentru asigurarea succesului în urma demersului pedagogic. 

 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MARINESCU CRISTINA ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALA COSOVENI 

 
 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  

cru, 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 INIȚIALĂ IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR MARINESCU LUCRETIA 

 
Evaluările inițiale oferă elevilor și profesorilor o reprezentare a potențialului de învățare, precum și 

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

Scopul evaluărilor 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 lor nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în 
mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele lor 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 evaluărilor 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”. Ele 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 evaluărilor 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. 



 

 

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.  
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Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 

Educațional, București, 1998. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA ÎNCEPUTUL UNUI AN ȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARIA MARIȘ 
 
Observând aceste două cuvinte, evaluare și inițială, ne gândim la faptul de a aprecia, a determina 

valoarea unui lucru, a unei acțiuni, încă de la început. O definiție mai detaliată a evaluării se referă la 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. 

În cadrul procesului de învățare, evaluarea este o parte integrantă care asigură evidențierea calității și 
cantității cunoștințelor dobândite la un moment dat. Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au 
pregătirea necesară pentru confruntarea cu noile cerințe școlare.  

Evaluarea iniţială are următoarele caracteristici: 
- 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 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. 
- reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activităţilor viitoare. 
Evaluarea inițială aplicată la clasa I ajută în special învățătorul să vadă potențialul de învățare (cât de 

bine înțelege sarcinile de lucru), lacunele ce trebuie completate (câte lucruri își amintește din clasa 
pregătitoare) sau aspecte ce necesită corectare ori îmbunătățire. 

Evalurea inițială nu își propune aprecierea performanțelor elevilor sau ierarhizarea lor. Acest lucru, 
cu atât mai mult cu cât elevul de clasa I nu e familiarizat cu noțiunile abstracte de calificative. Pentru el, 
până în acest moment, aprecierea se făcea concret, prin obținerea unei recompense (albinuțe, steluțe, 
ștampiluțe, etc).  

Fiind punctul de plecare în cadrul procesului instructiv-educativ, trebuie să aibă la bază obiective clar 
definite, precum și metode și tehnici eficiente de aplica, deoarece, în funcție de rezultatele obținute la 
începutul anului școlar, se poate stabili un plan de acțiune pe tot parcursul anului școlar. 

O evaluare eficientă trebuie să arate în ce măsură au fost atinse obiectivele, să facă o diagnoză a 
cunoștințelor elevilor, să ajute învățătorul să-și adapteze activitatea în funcție de posibilitățile elevilor.  

Pentru ca 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 trebuie să urmărească patru aspecte relevante legate de elevi: 
- cunoștințele dobândite până în acel moment; 
- capacitățile intelectuale dezvoltate, relevate prin deprinderea elevilor de a gândi logic și creativ; 
-capacitatea de aplicare a cunoștințelor relevate prin reușita elevilor de a-și însuși cunoștințe noi, mai 

complexe, folosirea cunoștințelor asimilate în rezolvarea problemelor teoretice și practice. 
Gândindu-ne la evaluarea inițială la comunicare în limba română, clasa I, cele patru aspecte amintite 

mai sus vor urmări următoarele obiective: 
- să despartă în silabe,  
- să recunoască sunete și litere 
- să realizeze corespondențe între literele mici și literele mari sau între cuvinte și imaginile 

corespunzătoare 
- să formeze cuvinte cu ajutorul unor litere 
- să scrie după dictare 
 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât învățătorul cât și 

școlarii reușesc să colaboreze pentru a-și îmbunătăți comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 



 

 

Un lucru care nu trebuie uitat, în special la clasele mici, îmbinarea elementelor școlare cu elemente 
de joc. Acest lucru ajută elevii să se integreze afectiv-emoțional în activitatea școlară. „Munca școlară 
trebuie să fie mai mult joc și mai puțină muncă. Este o punte între joc și muncă”.  
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EVALUĂRE INIȚIALĂ – MATEMATICĂ, CLASA A V-A 
 

PROF. MÁRKUS VIOLA-ÉVA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRI MÓR” NUȘFALĂU 

 
Evaluarea iniţială “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 

creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan 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.  

 Testarea inițială este privită ca un ”start unitar” în predarea matematicii de gimnaziu fără a urmări o 
ierarhizare a elevilor. În premiere în anul școlar 2019-2020, testul a fost unic în județul Sălaj elaborat de 
ISJ Sălaj / Matematica în colaborare cu Învățământul primar.  

 Testul este alcătuit din 3 părţi, toate obligatorii. 
Partea I. (30 puncte) conţine șapte itemi semiobiectivi, cu răspuns scurt. 
Partea a II-a. (30 puncte) conţine trei itemi subiectivi, de tip rezolvare de probleme . 
Partea a III-a. (30 puncte) conţine doi itemi subiectivi, de tip rezolvare de probleme . 
Timpul efectiv de lucru a fost de 50 minute. 
S-au acordat 100 puncte din care 10 din oficiu. 
 
Testul de evaluare iniţială a fost administrat unui număr de 26 elevi din clasa a V-a, prezenţa la testare 

fiind de 86,67 %. Notele obţinute de elevi sunt trecute în tabel. 
Not
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ANALIZǍ SWOT 
 

S- PUNCTE TARI W- PUNCTE SLABE 
Exprimă nivelul de cunoștințe la începutul ciclului.  
Itemii sunt formulați clar, precis. 
Prezintă grad ridicat de obiectivitate. 
Fiecare elev se poate autoevalua. 

Nu asigură evaluarea integrală a materiei  
Elevii manifestă o lipsă de atenţie în ceea ce 
priveşte citirea cerinţelor testului. 

O- OPORTUNITATI T- AMENINTARI 
Aplicarea testului unic ajută elevii să se 
familiarizeze cu evaluarea standardizată.  
Crește motivația elevilor de a se pregăti pentru 
competiții și concursuri. 

Lipsa motivaţiei elevilor pentru că notele nu se trec 
în catalog.  
 

 
Modalităţi de remediere:  
• aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;  
• evaluarea continuă și periodică a tuturor elevilor prin fișe de evaluare care  
urmăresc 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;  
• încurajarea elevilor care fac efort pentru a progresa în însusirea cunoștintelor. 
• folosirea softurilor educaționale, a materialelor audio-video, care sunt atractive pentru elevi 
 

  



 

 

 
Numele şi prenumele elevului ______________________________________________ 
Clasa ___________ 
 
TESTARE INIŢIALĂ  
anul şcolar 2019-2020, clasa a V-a 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 50 min. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect. 
(3p) a) Dintre numerele 234 și 243 mai mare este …….. . 
(3p) b) La sfârşitul anului 2015, populaţia judeţului Sălaj era de 247782 locuitori. Vecinii pari ai 

acestui număr sunt ………………. şi …………………….. . 
(4p) c) Rezultatul calculului 25 20 : 5−  este ……. .  
(5p) d) Înmulţind numărul 92 cu numărul 35 obţinem …… . 
(5p) e) O treime din numărul 2019 este egală cu …………. . 
(5p) f) Dacă a – 19 = 47, atunci a este egal cu ……… . 
(5p) g) Restul împărţirii numărului 368 la 7 este egal cu ………. . 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 1. Calculaţi 
(4p) a) în metri, 6 km – 4 hm + 9 dam. 
(3p) b) în minute, trei ore şi jumătate. 
  
 2. Fie ABCD  un pătrat de latură 10AB =  cm.  
(4p) a) Calculaţi perimetrul pătratului.  
(4p) b) Desenaţi pătratul şi haşuraţi trei sferturi din suprafaţa acestuia. 
 
(15p) 3. Efectuaţi: ( ) ( )2 39 : 16 12 : 4 9 6 : 3 7 . × − + + ×    
 
SUBIECTUL al III-lea (30 puncte) 
(15p) 1. S-au cumpărat 21 kg de struguri, de trei ori mai puţine kg de pere şi cu 12 kg mai puţine 

mere decât struguri. Câte kg de fructe s-au cumpărat în total? 
 
(15p) 2. Mama are de 4 ori mai mulţi ani decât Diana, iar tata cu 5 ani mai mulţi decât mama. Câţi 

ani are tata, dacă împreună au 68 de ani?  
 
 /Subiect unic la nivel de județ elaborat de ISJ Sălaj/ 

Punctajul obţinut _____ 
Nota____________ 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MARTIN RAMONA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 

COMUNA CĂIUȚI, JUDEȚUL BACĂU 
 
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.  Reforma 
sistemului educaţional 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.  

Evaluare este actul didactic complex, integrat procesului de învățământ , care urmărește măsurarea 
cunoștințelor dobândite de elevi, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de 
perfecționare a actului didactic. 

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"  

O evaluare iniṭială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecṭionează activitatea pusă în beneficiul şcolarului. 

Evaluarea inițială nu are ca scop aprecierea performanțelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor. Datorită faptului că rezultatele evaluării nu sunt concretizate în note trecute în catalog, elevii pot să se 
concentreze în mod special asupra rezolvării corecte a subiectelor, încadrării în timpul de lucru, cerinţelor 
privind executarea sarcinilor practice, etc., concluziile evaluării reprezentând punctul de plecare pentru 
progresele din viitor. Prin evaluarea inițială 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 reușita 
viitoarei activităţi didactice. Datele obţinute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului 
program din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile reale ele elevilor. 

Evaluarea inițială nu se referă doar la testarea cunoștințelor elevilor ci și evidențierea unor priceperi 
și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă și pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere 
a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un 
fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces de învățare. 

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 formative, 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.  

  
 BIBLIOGRAFIE: 
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METODE Ş TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVÃŢÃMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
MÂRZALI ONGEN 

 
Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări [1]: 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.[3] 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. 

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[2]: 
· 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 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 joacăun rol foarte important întrucât, el pe baza 
propriei experienţe asigură o diagnoză care să identifice dificultăţile de învăţare şi să le remedieze. 
Aprecierea se finalizează fie cu un rezultat cantitativ-nota, fie cu unul calitativ-calificativul. În apreciere 
intervin cel mai mult obiectivele stabilite la 

începutul procesului instructiv-educativ, dar apar şi nivelul clasei, nivelul unui grup din clasă, 
progresul/regresul fiecărui elev în parte.[1] 

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.[4] 

În vederea eficentizării procesului de evaluare, evaluatorul trebuie să răspundă la urmatoarele 
întrebări: 

 Ce evaluǎm? 
 De ce evaluăm? 
 Cui serveşte evaluarea? 
 Pe cine evaluǎm? 
 Când evaluǎm? 
 Cumevaluăm? 
Pentru a fi contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional, evaluarea trebuie să fie: 
 validă şi credibilă - aceste două caracteristici ale evaluării de calitate sunt interdependente. 

Evaluatorul trebuie să evalueze ce şi-a propus să evalueze; 
 practică – evaluarea nu trebuie să fie excesiv de dificilă sau costisitor de implementat; 
 utilă – să evalueze munca elevului şi să se facă în conformitate cu nişte criterii de performanţă 

clari; 
 obiectivă. 
Evaluatorul trebuie să aleagă o metoda de evaluare adecvată care să genereze informaţii valide şi 

credibile. Totodată, metoda aleasă să îndeplinească caracteristicile de mai sus. 
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FORME, METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂTĂSARU LAVINIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 BACĂU 
 
Parte componentă a procesului de învățământ, alături de predare și învățare, evaluarea este o activitate 

care are în vedere, toate acele procese și produse ce reflectă atât natura, cât și nivelul performanțelor atinse 
de copii în învățare, evidențiază gradul de concordanță a rezultatelor învățării cu obiectivele educaționale 
propuse, oferă informațiile necesare adoptării deciziilor educaționale optime. 

 Importanța acesteia decurge din rolul, funcțiile, operațiile,formele și strategiile de realizare. 
Evaluarea performanțelor în învățare ale copilului preșcolar se realizează în modalități specifice acestui 
nivel de educare și instruire, având în vedere faptul că achiziționarea de cunoștințe, nu reprezintă un scop 
în sine, în această etapă de vârstă. 

 Învățământul preșcolar nu face din transmiterea de cunoștințe o preocupare expresă, ci se folosește 
de cunoștințe pentru a ușura și optimiza procesul integrării copilului în mediul social, precum și pentru a 
declanșa și stimula dezvoltarea potențialului biopsihic de care dispune nativ copilul. 

După funcțiile pe care evaluarea le îndeplinește, formele de evaluare utilizate în învățământul 
preșcolar sunt: 

Evaluarea inițială (predictivă) - constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la 
intrarea în grădiniță sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă, ori într-un modul de 
instruire. Aceasta realizează cele trei funcții fundamentale, dar în primul rând, funcțiile de constatare și de 
predicție, sugerând strategiile adecvate, care să permită copilului obținerea performanței. 

Evaluarea continuă (formativă sau de progres) se regăsește în derularea tuturor activităților 
curente din grădiniță. Permite cunoașterea dificultăților, adoptarea unor soluții menite să amelioreze 
rezultatele și procesul ce conduce la aceste rezultate. Se verifică astfel, modul în care cunoștințele au fost 
însușite, deprinderile au fost formate, dacă se manifestă comportamentele necesare și dacă informațiile 
dobândite sunt aplicate în situații noi (pedagogice si sociale). 

Evaluarea cumulativă (sumativă) intervine la capătul unui capitol parcurs ori la sfârșit de modul, 
proiect, semestru, an școlar, ciclu de învățământ când se revizuiesc cunoștințele, deprinderile, abilitățile 
dobândite în acest interval. Îndeplinește, în primul rând, funcțiile de constatare, de ierarhizare a rezultatelor. 

Ponderea fiecărei forme de evaluare în procesul de învățare se stabilește în funcție de obiectivele 
urmărite, de conținutul, strategiile și resursele umane avute la dispoziție. 

În învățământul preșcolar, întregul demers evaluativ se realizează cu ajutorul unor metode adaptate 
strategiilor specifice acestui ciclu de învățământ. 

Metoda observației - constă în surprinderea și consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. Rezultatele observației se materializează în aprecieri deschise, directe cu valoare 
evaluativă sau în consemnări în scris a unor date, care pot realiza un tablou complex al evoluției și 
dezvoltării copilului. Este de preferat ca informațiile obținute despre copil prin intermediul observației să 
fie consemnate într-un protocol de observație (fișă personală a copilului) pentru ca ele să nu se piardă din 
memoria educatoarei sau să se deterioreze prin trecerea timpului. Faptele înscrise în fișă, vor fi datate pentru 
a se putea pune mai ușor în evidență aspectele evolutive, sau , dimpotrivă, unele involuții, stagnări, regrese, 
care prin acumulare, sugerează aplicarea măsurilor ameliorative. 

Metoda consemnării grafice a preferințelor – este o metodă, care permite prelucrarea și 
interpretarea datelor obținute despre fiecare copil prin evidențierea zonelor de interes, a preferințelor 
copilului, dar ți a domeniilor în care el întâmpină dificultăți. 

Metoda consemnării grafice a progreselor copilului – este o metodă comparativă. Ea urmărește să 
pună în evidență anumite manifestări prin valorile lor la start și prin valorile înregistrate într-o fază 
ulterioară a angajării într-o activitate oarecare. Diferențele între cele două tipuri de valori, marchează 
progresele/regresele copilului în învățare. 

Această metodă poate evidenția și progresul înregistrat de copil pe perioada preșcolarității prin 
consemnarea valorilor indicatorilor comportamentali la începutul grădiniței și prin valorile înregistrate 
înainte de intrarea în învățământul primar. 



 

 

Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea și păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor 
(desene, colaje,picturi) pentru ca, pe baza probelor materiale, să poată opera evaluarea de tip cumulativ, 
care va evidenția progresele pe care copiii le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

Dacă metoda consemnării grafice a progreselor surprinde evoluțiile în domeniul achiziției de 
cunoștințe sau deprinderi, portofoliul păstrează tipuri de produse pe care copiii sunt capabili să le realizeze 
și pot fi analizate într-o etapă ulterioară elaborării lor, reprezentând mărturii ale unor ipostaze semnificative 
ale dezvoltării lor. 

Proiectul – este o metodă de investigare amănunțită, desfășurată de către copii, orientată pe o temă 
generală. Activitatea oferă copilului oportunitatea de a aplica priceperile dobândite, adresându-se 
competențelor acestuia. Însă, pentru preșcolari acest tip de activitate necesită o subtilă îndrumare din partea 
educatoarei. 

Proba docimologică – permite o evaluare mai obiectivă a performanțelor în învățare ale copiilor din 
învățământul preșcolar, vizând măsurarea gradului de asimilare a cunoștințelor, abilitățile formate, nivelul 
de dezvoltare al unor capacități. Sarcinile de învățare în preșcolaritate au o mare flexibilitate și capacitate 
de adaptabilitate la particularitățile, specificul și dinamica acestui proces educațional, dar învățământul 
preșcolar nu și-a propus să facă din învățarea de cunoștințe un scop suprem. 

Cu toate acestea, familiarizarea copilului cu modalități de învățare ordonate, organizate, de tipul 
sarcinilor elaborate pe structura probelor (testelor) docimologice va crea premisa unei maniere personale 
de învățare. 

Întrucât la dispoziția educatoarei nu există teste docimologice standardizate, oficiale, rămâne în 
sarcina acesteia să întocmească probe docimologice. Pentru a evita sau diminua apariția erorilor în evaluare, 
înainte de elaborarea propriu-zisă a testului, trebuie să se aibă în vedere, obiectivul testului (la ce se 
raportează), grupa căruia îi este adresat, scopul și funcțiile probei, obiectivele psihopedagogice ale unității 
de învățare ce urmează a fi evaluată, conținutul care urmează a fi verificat (noțiuni,capacități, deprinderi, 
competențe), concordanța obiectiv – conținut. 

O problemă destul de dificilă cu care se confruntă educatoarea în alcătuirea unui test docimologic 
este alegerea și redactarea itemilor. Aceasta trebuie făcută în funcție de obiectivele urmărite, de natura 
conținutului care urmează a fi evaluat, de vârsta copiilor. 

 În legătură cu metodele și instrumentele de evaluare pe care educatoarea le poate folosi se impun 
câteva concluzii: 

• Să fie folosite în toată gama lor, cu scopul de a-i pune pe copii în situații variate de învățare; 
• Să aibă în vedere toate tipurile de rezultate școlare (cunoștințe, capacităț, competențe); 
• Să fie în concordanță cu comportamentele evaluate; 
• Să fie orientate spres cunoașterea cât mai precisă a ceea ce știu, dar mai ales, a ceea ce pot face 

copiii; 
• Să reprezinte o modalitate de cunoaștere a personalității copilului, de capacitare a lui la propria 

evaluare. 
 
Bibliografie 
• Barbu, Hristu (coord.), Pedagogie preșcolară, E.D.P.-R.A., București, 1995; 
• Cerghit, Ion (coord.), Didactica, manual pentru clasa a X-a, scoli normale, E.D.P.-R.A., București, 

1995; 
• Ezechil, Liliana; Păiși-Lăzărescu Mihaela, Laborator preșcolar, Editura V & I Integral, București, 

2015; 
• Mayer, Geneviéve, De ce și cum evaluăm?, Editura Polirom, Iași, 2000; 
• Radu, Ion T., Evaluarea în procesul didactic, E.D.P.-R.A., București, 1995; 
• Sălăvăstru, Dumitru, Didactica psihologiei, Editura Polirom, Iași, 1999; 
• Mătăsaru, Maria (coord.), Secrete metodice în didactica preșcolară, Editura Casei Corpului 

Didactic, Bacău, 2008; 
• Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă, Editura Univesității Suceava, 2003. 

  



 

 

PROFESORUL EVALUATOR LA CLASA 
 

PROFESOR CLAUDIA MATEI, 
SCOALA GIMNAZIALA”MIHAI VITEAZUL”CRAIOVA 

 
Profesorul-evaluator ia decizii în proiectarea şi organizarea evaluarii, se afirmă ca lider în realizarea 

obiectivelor dar, îndrumă elevii, previne şi înlătură factori perturbatori, prevede şi gestionează resursele, îşi 
adaptează stilul de evaluare in functie de nivelul clasei, armonizează acţiunile formale şi nonformale, 
adaptează la clasă deciziile şcolii, reglează procesele implicate în conducere, previne şi rezolvă stări 
tensionale, realizează optim comunicarea în clasă, utilizează sistemul informaţional din clasă în cunoaşterea 
şi reglarea acţiunilor, gestionează resursele şi situaţiile procesului instructiv-educativ, realizează sarcini de 
marketing educaţional (de adaptare la cererile, aspiraţiile elevilor, părinţilor), asigură climatul optim 
desfăşurării activităţilor, consiliază elevii, facilitează evoluţia spre succes a elevilor, şi perfecţionează 
cultura managerială, rezolvă conflicte de statut şi rol la nivelul integrării sale în şcoală şi clasă, rezolvă 
probleme privind afirmarea autorităţii sale şi a libertăţii elevilor, dirijează interactivitatea în clasă şi la lecţii, 
prevede şi coordonează schimbări în activitatea la clasă, cooperează cu elevii în realizarea obiectivelor şi 
funcţiilor manageriale, asigură managementul curriculumului specific la disciplina sa, utilizează continuu 
feed-backul pentru obţinerea succesului managerial, îşi perfecţionează stilul de conducere a clasei şi a 
procesului educaţional. 

La clasă, profesorul realizează predarea – învăţarea ,dar si evaluarea, relaţionănd cu elevii19, 
influenţându-le comportamentul de învăţare si intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale. 

 Noile metodologii arată că este nevoie de cooperare, comunicare pentru a se realiza in conditii 
optime evaluarea, o componenta importanta a actului educaţional. Mediul social al clasei, motivarea 
socială a învăţării, tipurile de relaţii interpersonale influenţează planificarea, organizarea şi 
realizarea educaţiei. Rezultatele învăţării sunt dependente şi de performanţele grupului şi de climat 
emoţional şi moral al grupurilor din clasă.  

Evalaurea initiala are drept scop: 
*Formarea unei atitudini pozitive faţă de disciplina predata şi abordarea dintr-o nouă perspectivă a 

relaţiei elevi-elevi, elevi-şcoală, părinţi-copii; 
*Identificarea nevoilor de cunoastere ale elevilor şi a aspectelor ce suscită interesul acestora; 
*Educarea capacităţii de autocunoaştere şi autocaracterizare, prin formarea unei imagini corecte 

despre sine; 
*Întărirea coeziunii colectivului de elevi, prin îmbunătăţirea comunicării şi relaţiilor dintre aceştia; 
*Sprijinirea elevilor în rezolvarea anumitor probleme pe care le întâmpină în cadrul actului 

educational; 
*Stimularea elevilor în cunoaşterea si aprecierea materiei predate.  
In calitate de profesor evaluator am dorit să creez condiţiile necesare pentru reuşita activităţilor în 

clasă, nu numai sub aspectul precizării clare a obiectivelor, prelucrării conţinutului tematic, alegerii 
strategiilor etc., ci şi al celorlalte condiţii care facilitează desfăşurarea optimă în plan pedagogic: condiţiile 
ergonomice, psihologice, sociale, operaţionale, inovatoare, normative. 

Starea de inovare rezultă din evoluţia clasei, din evaluările continue, din presiunea modelelor externe 
clasei, din schimbările la nivelul şcolii, din conceperea şi aplicarea modalităţilor corective, din modul de 
receptare de către elevi şi apoi de participare conştientă, din modul de învingere a rezistenţei la schimbare, 
din modul de valorificare şi trăire a satisfacţiilor rezultate, din raportarea la motivaţiile elevilor. 

Toate acestea reduc situaţiile de criză normativă, de inadaptare şcolară, previn stările tensionale, 
efectele psihologice ale inadaptării la grup şi activitate. Efectele pozitive se resimt în înţelegerea normelor, 
acceptarea lor, demonstrarea preluării lor în comportament, includerea în sistemul personal de valori. 
  

 
19 R.M. Incu, Managementul şi gestiunea clasei de elevi, 2000, Ed. Polirom, Iaşi, p. 14 - 17 
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EVALUAREA INIȚIALĂ - O NECESITATE A DEMERSULUI DIDACTIC 
REUȘIT 

 
PROF.ÎNV.PREȘC. MATEI ILONA CRISTINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,TG-JIU 
 
Dascălul trebuie să vadă copilul în căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, să 

înţeleagă că idealul educaţiei este acela de a aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de 
a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii inutile, să-l umple asemenea unui vas gol cu tot felul de poezii, 
de povești fără însemnătate pentru formarea sa ca adult responsabil și integrat în societate. 

 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 prin 
stereotipii învechite. 

Activitatea instructiv-educativă din grădiniță presupune forme diverse de evaluare . După modul de 
integrare a 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). 

Astăzi evaluarea nu mai este reprezentată doar de un sistem de notaţie; ea însoţeşte învăţarea, fiind 
cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin 
feed-back,oferind educatorului șansa de a-și remedia conținutul, de a corecta sau a schimba strategiile 
aplicate în cadrul predării, îmbunătățind demersul pedagogic. Evaluarea permite comparația între 
obicetivele propuse și cele atinse și astfel se implementează cele mai bune metode și tehnici pentru 
eficientizarea actului instructiv-educativ și atingerea competețelor vizate. 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând funcția de constatare, permițând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale, dar și 
funcția de predicție, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obținerea performanței . 

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 dintre preşcolari. 

Evaluarea inițială este văzută ca un instrument pentru îmbunătățirea procesului instructiv-educativ și 
nu trebuie văzută doar ca pe o probă a ceea ce știu sau nu știu preșcolarii. Astfel,trebuie acordat un interes 
deosebit în interpretarea rezutatelor și implementarea măsurilor necesre optimizătii actului educativ. 

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. 
Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate reușitele preșcolarilor până în 

acel moment și nu subliniate și sancționate greșelile acestora. Astfel, contribuim la creșterea încrederii în 
forțele proprii și catalizam energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare, corectarea 
sau umplerea lacunelor făcându-se din umbră,fără presiunea erorii. Atenția va fi concentrată întotdeauna 
pe aspecte care pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării cu excesiv de mult feedback 
transmis prin fișele aplicate în cantități enorme. 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 au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile noului 
curriculum pentru educație timpurie și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al 
preșcolarilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare a activităților. 

Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optimal, educatoarea are 
menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualitãtii sale. Acceptând 
termenul de evaluare, îl tratăm ca pe un proces, un instrument, un „barometru”de mãsurare a gradului de 
pregãtire psihică și socio-afectivă a copilului, de care trebuie să ținem cont atât în procesul de 
predare,învățare cât și în cadrl procesului de evaluare. 
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APLICAȚII MULTIMEDIA DE EVALUARE UTILIZATE 
ÎN DIDACTICA MUZICALĂ 

 
 

PROFESOR, MATIUȚ MONICA-MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DACIA” – ORADEA 

 
 Progresul din educație are ca viziune noile posibilități de valorizare a mijloacelor multimedia apărute 

pentru eficientizarea activităților de predare-învățare-evaluare. Acestea aduc multiple beneficii în 
managementul, accesul şi stocarea resurselor didactice. Astfel, profesorul are responsabilitatea de a selecta 
resursele digitale cele mai adecvate desfășurării demersului didactic la clasă. Pentru a crea condiţiile unei 
prestații didactice eficiente, software-ul ales trebuie să-i acorde elevului un grad mai mare de independenţă 
faţă de profesor, să-i permită dobândirea autonomiei în învăţare prin încurajarea reflecţiei personale, prin 
feedback-ul rapid şi personalizat.  

 Multimedia (multi – mai multe; media – medii, mijloace) înseamnă exact ce îi spune şi numele: 
capacitatea unui sistem de a comunica(prezenta) informaţia prin intermediul mai multor medii de prezentare 
simultan, cum ar fi: text, grafică, fotografii, animaţie, sunet, clipuri video, etc. De asemenea, multimedia 
implică noţiunea de interactivitate: utilizatorul nu este un simplu spectator ci poate să modifice după propria 
dorinţă şi posibilități cursul evenimentului(aplicaţiei). 

Au apărut, o serie întreagă de aplicaţii multimedia, programe educaţionale şi prezentări multimedia 
care dezbat subiectul educaţional din perspectivă muzicală. Multe dintre aceste aplicaţii ajută substanţial 
procesul didactic dându-i o interactivitate deosebită, implicând tot mai mult elevii în procesul instructiv 
educative. Soft-urile precum „Piano Professor” sau „Teach Me Piano”, îi va face pe elevi de exemplu, să 
înţeleagă tehnica pianistică, urmând ca ei să exerseze individual. O serie întreagă de aplicaţii dezbat 
subiectul scrierii, transcrierii, orchestraţiei şi compoziţiei muzicale (ex.: „Cakewalk Studio”, „Finale-Coda 
Music”, „Sibelius”, „Harmony Assistant”, „Melody Assistant”, etc.), în acest domeniu al muzicii utilizarea 
calculatorului se impune, uneori algoritmii matematici sunt comuni, (informatică-muzică), multe din 
programele apărute pe piaţă în acest moment având la bază această legătură. Implicațiile calculatorului în 
lumea muzicală au făcut posibile diversificarea, amplificarea sau apariţia unor noi genuri şi stiluri muzicale, 
amintim muzica concretă de la începutul secolului XX şi formele incipiente ale muzicii electronice precum 
şi a celei asistate de calculatorul personal (PC). 

 Prin Software-ul educaţional se înțelege un program de calculator proiectat în raport cu o serie de 
coordonate pedagogice (obiective comportamentale, conţinut specific, caracteristici ale populaţiei țintă) şi 
tehnice (asigurarea interacţiunii individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative); orice 
program fiind proiectat pentru a fi utilizat în procesul de instruire/învăţare. Evaluarea în cadrul orelor și 
activităților de educație muzicală respectă principiile clasice generale ale evaluării, cele mai importante 
metode și procedee de evaluare pentru educația muzicală fiind: probele scrise, probele orale și probele 
practice. Se regăsesc testele de evaluare la calculator, ca metode complementare de evaluare, dar în același 
timp și de completare a spectrului general al evaluării muzicale.  

 Microsoft PowerPoint poate fi utilizat de către professor pentru predarea conţinuturilor legate de 
epocile stilistice din istoria muzicii, punându-se accent pe timbrul instrumental şi vocal, adăugând în 
prezentări exemple muzicale reprezentative, care să ruleze odată cu informaţiile teoretice din slide-uri. 
Elevii pot primi sarcini de lucru în clasă sau ca temă pentru acasă, să realizeze diferite prezentări. 

 Alte soft-uri care ar putea fi utilizate pentru disciplina educaţie muzicală și care pot înlesni procesul 
educațional ar fi: soft-uri educaţionale, soft-uri specializate ca KB Piano - software de studiu virtual al 
pianului, Mussette - editor gratuit şi flexibil de partituri muzicale, Finale – pentru scrierea şi aranjarea 
partiturilor muzicale, diferite playere karaoke. Integrarea celor şapte elemente media (text, grafică, 
fotografii, sunete, animaţii, video şi interactivitatea) este posibilă în prezent numai cu ajutorul Internetului.  



 

 

 Oferta de programe, care ar putea veni în sprijinul activităţilor profesorului de educaţie muzicală, 
este foarte diversă. Selectarea acestor programe şi aplicarea produselor rezultate în activităţile educative 
din cadrul orelor de specialitate este influenţată de mai mulţi factori: priceperea cadrului didactic în 
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, deschiderea sa pentru învăţarea permanent, concordanţa 
cu programele și manualele şcolare, resursele financiare de care se dispune pentru achiziţionarea 
programelor cu licenţă, resursele tehnice disponibile (unele programe necesită, pentru instalare şi utilizare, 
calculatoare performante). 

 Prin utilizarea Internetului sunt activate toate stilurile de învăţare (stilul vizual, auditiv, 
tactilkinestezic), fiind o certitudine faptul că un singur stil de învăţare nu este potrivit pentru orice tip de 
conţinut. Datorită îmbinării facilităților informatice oferite, elevul este încurajat și susținut să înveţe şi să 
interacţioneze cu informaţia.  
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. MĂTRĂGUNĂ CLAUDIA NICOLETA 
COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”, TG-JIU 

 
 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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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. MĂTRĂGUNĂ MARIA MAGDALENA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, TG-JIU 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

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

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

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară 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 șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 



 

 

procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

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

PROF. IOANA MARINELA MAXIM 
COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE 

 
De-a lungul timpului, evaluarea a fost definită diferit, iar conceptual acesteia a evoluat pe parcursul 

anilor. 
În literatura de specialitate este tratată evaluarea în funcție de complexitatea problemelor urmărite și 

de aceea redau în acest material câteva definiții ale acesteia. 
„Evaluarea reprezinta formularea "intr-un scop determinat, a unor judecati asupra valorii anumitor 

idei, lucrari, situatii, metode, materiale etc." ”(B. BLOOM, HASTING, J. TH si MADAUS, G.S., 
Handbook on formative and summative evoluation of student learning, NEW YORK, Mc Graw-Hill Book 
Company, 1971) 

„Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă sistemul (educațional) își îndeplinește funcțiile 
pe care le are, adică obiectivele sistemului sunt realizate". (DAVITZ, J. si BALL, S., Psihologia procesului 
educațional, EDP, București, 1979) 

„Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ, ea comportă o interacțiune cu celelalte 
componente ale procesului. Ințelesul ei este de cuantificare, abordată în termenii de măsurare și control 
valoric (de interogație ca judecată de natură calitativă a efectelor învățării școlare." (CALIN, M., Procesul 
instructiv-educativ. Instruirea școlara. Analiza multireferențială, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1995, p. 141) 

„Evaluarea pedagogică vizează eficiența învățămantului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate și rezultatele obținute de către elevi în activitatea de învățare" (Nicola, Tratat de pedagogie, 
Editura Aramis, Bucuresti, 2001, p. 395) 

„Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, 
permitând luarea unor decizii ulterioare." (Cucos, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2000, p. 101) 

 Evaluarea alături de predare și învățare, reprezintă o componentă a procesului de învățământ. Un 
proces de învățământ care nu poate să existe fără implicarea directă sau indirectă, sistematic sau mai puțin 
sistematic, a procesului de evaluare sau autoevalure. 

 Evaluarea iniţială e importantă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară pentru studiului 
noilor discipline de specialitate. Cum disciplinele sau modulele tehnice nu au continuitate în următorul an 
școlar, atunci în anul școlar care urmează se fac referiri la unele noțiuni învățate. Chiar dacă în urma 
evaluării inițiale ne sunt solicitate rapoarte/aprecieri în legătură cu nivelul clasei după desfășurarea testelor 
inițiale, pentru noi ca profesor, această evaluare reprezintă potențialul de învățare al elevului, dar şi lacunele 
ce trebuie completate sau aspecte ce necesită corectate sau îmbunătăţite. Și de aceea fiecare cadru didactic 
are un program de recuperare pentru elevii mai puțin pregătiți. 

ASPECTE POZITIVE 
Testele iniţiale pregătite urmăresc stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la începutul fiecărui an de 

studiu (clasa a IX a, a X a, a XI a, a XII-a liceu și învătământ profesional). Testele au un conținut de nivel 
mediu de dificultate şi nu au depăşit sfera conţinuturilor reactualizate la orele de curs.  

În urma analizei testelor s-a observat că majoritatea elevilor au reușit să răspundă parțial corect la 
întrebările formulate în test, iar un număr destul de mic din elevii chestionați au reușit să răspundă corect la mai 
mult de 60% din întrebările formulate în test. 

ASPECTE NEGATIVE 
Majoritatea elevilor reușesc greu să se exprime în scris corect, coerent şi logic pe o temă dată, elevii 

dând răspunsuri scurte și preferă îtemi cu alegere multiplă. 
Deşi majoritatea elevilor au rezolvat doar parțial cerinţele, aceștia nu reușesc ca noțiunile cunoscute să le 

îmbine într-un răspuns corect iar cum testele inițiale nu se trec nici nu se străduiesc prea mult să le rezolve. 

MĂSURI 
Pentru elevii care nu au obținut la testul inițial cel puțin nota 5 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; 

• verificarea şi observarea sistematică a elevilor.  
• pregătirea suplimentară diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. 
• discuţii cu părinţii. 
 



 

 

MODALITĂŢI ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR- GRADINIȚĂ 

 
MAZAREANU PETRUTA 

 
Educaţia timpurie este concepută ca o artă de a conduce copilul spre asimilarea normelor societăţii 

civilizate prin reproducerea sistemului socio-cultural existent. Se consideră că, la o anumită vârstă, copiii 
vor trebui să acumuleze o anume calitate şi cantitate de cunoştinţe şi să poată asimila anumite 
comportamente. 

 Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar este gândit în spiritul aplicării metodei proiectelor 
la acest nivel şi, deci, a planificării pe teme. O tema este o idee în jurul căreia se structurează întreagă 
activitate cu copii pe o perioada de timp. Ea nu este altceva decât un subiect abordat în cadrul unui domeniu 
de cunoaştere sau în cadrul unei categorii de activitate. 

 În grădiniţă este important să abordezi teme care sunt apropiate de mediul în care se dezvoltă copilul, 
de nivelul de cunoştinţe al acesuia şi de interesele lui. Astfel, ceea ce este important pentu un adult, s-ar 
putea să nu prezinte interes pentru copil şi viceversa. De aceea, când începem să planificăm temele trebuie 
să ne gândim mai întâi la raspunsul pe care îl aşteptăm din partea copiilor la aceste teme şi la posibilităţiile 
efective ale copiilor din grupă de a reacţiona după cum am planificat. 

Timpul, pe care îl acordăm tratării temei, este determinat de cantitatea şi calitatea materialelor pe care 
le găsim şi de interesul pe care îl manifestă copiii din momentul în care fac cunoştinţă cu ea. Majoritatea 
temelor durează între o saptamână şi cel mult 5 saptămâni, în schimb există şi aşa zisele « mini-teme » care 
durează o zi sau două şi « temele concurente »- care aparţin temei mari sau mini-temei- fiind tratate în 
acelaşi timp cu tema gazdă. Temele concurente, care nu sunt legate de tema gazdă, pot fi folosite atunci, 
când, dorim să le facilităm copiilor parcurgerea unor activităţi, care contrastează în esenţă cu ceea ce 
urmărim ( adesea pentu a întrerupe o temă, care se întinde prea mult) sau atunci când dorim să ne folosim 
de o oportunitate pentru a explora un subiect, care nu poate aştepta pentru a fi programat altă dată. 

Determinat de noile abordări educaţionale pe metoda proiectelor tematice, se sugerează desfăşurarea 
activităţiilor în concordanţă cu incursiunea copilului în lumea înconjurătoare. 

Pentu realizarea obiectivelor, educatoarele vor folosi materiale intuitive- imagini, jetoane, obiecte, 
materiale din natura, jucării în miniatură, planşe, figuri cu fixare magnetică şi bineînţeles calculatorul care 
a pătruns în foarte multe grădiniţe din ţara noastă. Este ştiut faptul că peste 85% din informaţiile trasmise 
spre copii « sosesc » la ei prin intermediul ochilor, de aici decurge importanţa calităţii mijloacelor didactice 
folosite.  

În grădiniţă a fost adoptată şi aplicată metoda proiectelor,strategie modernă de organizare şi 
conducere a procesului instructiv- educativ, care promovează educaţia individualizată, cu multiple valenţe 
formative, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare a fiecărui copil, de cerinţele şi de nevoile sale. 

În cadrul acestei metode activitatea este centrată pe copil. Acum el este subiect al educaţiei, este în 
centrul învăţării, este îndrumat să descopere singur ceea ce se află în jurul său. 

Dacă în învăţământul tradiţional educatoarea propune temele şi predă cunoştinţele, copiii fiind nevoiţi 
să memoreze mecanic informaţiile transmise, prin această nouă metodă preşcolarii sunt ajutaţi să înveţe 
singuri şi să aplice informaţiile asimilate. Educatoarea are rolul unui ghid care respectă ruta individuală a 
dezvoltării copilului şi, în acelaşi timp, ea devine un partener pentru micuţi, învaţă să-i asculte, poartă 
discuţii libere despre ceea ce îi interesează.  

Metoda proiectelor prezintă şi alte avantaje: 
• acordă atenţie sporită colaborării cu părinţii, realizând un adevărat parteneriat pentru educaţie; 
• oferă condiţii de învăţare eficientă pentru toţi copiii din grădiniţă, conduce la optimizarea căilor 

pentru un învăţământ şcolar eficient; 
• solicită competenţa profesională a fiecărui cadru didactic. 
 Evaluarea prin metoda proiectelor permite o apreciere complexă a capacităţilor şi cunoştinţelor 

preşcolarilor identificând calităţi individuale ale acestora.. Se poate realiza în momentul în care educatoarea 
sesizează că nu mai există interes pentru temă. 



 

 

Metoda proiectelor este, aşadar, o provocare atât pentru copil cât şi pentru cadrul didactic, făcând 
actual scopul educaţiei şi al instrucţiei afirmat de F. Froebel (1887) : ,,de a scoate din ce în ce mai multe 
informaţii de la individ, în loc de a introduce din ce în ce mai multe informaţii în mintea acestuia” 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. MAZILU SIMONA, GRĂDINIȚA NR.35, BUCUREȘTI, SECTOR 5 
 
 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 însoţeşte în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic şi cu realizarea predării-învăţării. 
Organizarea unei activităţi interesante în care preşcolarii şi educatoarea se simt bine în timpul învăţării nu 
este o evaluare informală –realizată prin instrumente nestandardizate, alternative, proiectate de educatoare. 
Există în literatura de specialitate mai multe criterii de clasificare a strategiilor de 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 
fiecăruicopil. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de 
aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată 
în anul şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor 
evaluării iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare 
pentru a aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze 
strategia didactică folosită. 

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

 Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele:-oferă educatoarei şi preşcolarului o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie 
completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. Ca dezavantaje 
ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele: nu permite o apreciere globală a performanţelor 
preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii; nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei 
lacunelor în sistemul cognitiv al preşcolarului. Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de 
evaluare, Ausubel susţine: „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: 
ceea ce influenţează mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe carele posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea 
ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă! „ ( R. Ausubel , 1981). Dincolo de aspectul exterior al actului evaluării, 
trebuie văzută şi dinamica psihologică pe care acesta o antrenează. „A evalua înseamnă a da un verdict”, 
acesta provocând copiilor comparaţii, judecări, trăiri, atitudini ce devin factori emoţionali cu efecte 
stimulative sau blocante, în funcţie de caz, pentru performanţă. Potrivit cercetărilor de specialitate, 
evaluarea implică anumite tipuri de comportamente, atât din partea educatoarei, cât şi din partea 
preşcolarului.În ceea ce priveşte educatoarea, aceasta nu trebuie să sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze 
erorile şi să-l incite la corectarea lor. Nu trebuie luat în considerare numai produsul învăţării, ci şi drumul 
parcurs de preşcolar în învăţarea cunoştinţelor. Preşcolarul, la rândul său,prin intermediul evaluării, îşi 
învinge dificultăţile, îşi formează controlul şi autocontrolul în ceea ce priveşte autoperfecţionarea.  



 

 

 În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să respecte anumite norme 
pedagogice: să fie echitabilă; să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse; să fie motivantă; să 
utilizeze mijloacele adecvate; să nu fie stresantă pentru preşcolari; să fie completă; să fie baza reglării 
continue a procesului de învăţământ; să se realizeze prin diferite procedee. (Dumitru Popovici) 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROFESOR ÎNV.PREȘC: MEDGID MELEC 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3- 
STRUCTURĂ GRĂDINIȚA P.P. NR.3 

MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 
 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex,integrat procesului de învățământ, ce urmărește 
măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic. Prin intermediul evaluării, educatoarea cunoaște în fiecare 
etapă a desfășurării procesului instructiv-educativ, nivelul atins de copii, identifică punctele forte și lacunele 
din cunoștințele, priceperile, deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. 

 Pe baza diagnosticului, educatoarea stabilește măsurile necesare pentru completarea și aprofundarea 
cunoștințelor, corectarea deprinderilor greșite, perfecționarea priceperilor și deprinderilor. Cele mai des 
întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de ,,instruire” și stabilește nivelul de 
pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 
măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele obținute ajută la coturarea 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 dintre preșcolari. 

Identificarea copiilor cu nevoi speciale și care ar putea necesita sprijin ori intervenții suplimentare, 
reprezintă un obiectiv important al evaluării inițiale.  

Existența unor colective eterogene de preșcolari, la nivelul grupelor, cu grade diferite de performanță 
școlară, ne conduc la organizarea unei instruiri diferențiate prin intermediul unor sarcini de învățare cu 
nivel variabil. 

Aceasta presupune proiectarea unor situații de instruire diferențiată, a unor strategii didactice diferite, 
care să ofere fiecărui preșcolar posibilitatea de a progresa, sporindu-i în acest fel motivația pentru învățare. 

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, în caietele de observare a copilului, interpretarea acestora din punct de vedere 
psihopedagogic; 

• convorbirea / dialogul cu copilul și cu părinții, pentru cunoașterea dezvoltării psiho-fizice, a 
nivelului de cunoaștere, a deprinderilor preșcolarilor, urmînd consemnarea răspunsurilor și interpretarea 
lor; 

• testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri; 

• studiul produselor activității care oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a 
intereselor, a aptitudinilor, a motivațiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecționate, colaje, picturi, 
modelaje. Fiecare tip de activitate și fiecare categorie de activități comune are forme și metode specifice. 
Astfel, prin toate formele de evaluare și metode de apreciere a rezultatelor, preșcolarii devin treptat capabili 
să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect,ce achiziții noi au, dar și ce lipsuri trebuie 
compensate. De asemenea, părinții preșcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri periodice, 
prin intermediul copiilor care vor duce acasă desene, fișe, tablouri confecționate de ei, sporind astfel 
preocuparea acestora pentru munca educativă și conținutul informațional vehiculat de educatori și atrăgând 
sprijinul lor ca parteneri în educație, 
  



 

 

BIBLIOGRAFIE:  
Voiculescu, E.,(2001), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis 
Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-aplicativ, Târgu Mureș 
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Ed.Garamond, Cluj-Napoca 
Cucoș, C., (2006), Pedagogie, Ed. Polirom 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
 



 

 

UTILIZAREA EXPERIMENTULUI DIDACTIC 
ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR LA BIOLOGIE 

 
PROF. MEMET FARIDA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 „ION JALEA”, CONSTANȚA 
 
În cadrul disciplinelor biologice, elevul poate opera direct asupra obiectului cunoaşterii pentru a-l 

observa, analiza, compara, ajungând la generalizări, acesta acumulând cunoştinţe noi prin efort propriu. 
În procesul predării-învăţării biologiei, experimentul se poate folosi în studiul problemelor de 

fiziologie vegetală, animală şi umană prin aplicarea unor experienţe de cunoaştere a proceselor şi 
fenomenelor biologice, lucrări de laborator de analiză, comparare şi cercetare, activităţi de microscopie, 
disecţii. Aplicarea experimentului de laborator are un rol deosebit în fixarea, aprofundarea cunoştinţelor şi 
deprinderilor de către elevi, dar şi în verificarea şi evaluarea acestora. 

Un exemplu de experiment de laborator se poate realiza la începutul clasei a X-a pentru evidenţierea 
efectului nicotinei, alcoolului etilic şi cafeinei asupra celulelor aflate în diviziune, după ce în clasa a IX-a 
elevii au studiat diviziunea celulară. Elevii pot fi antrenaţi în diferite momente ale acestuia: în pregătirea 
radicelelor de ceapă, în colorare sau fixare, în etapa de numărare a celulelor. Desfăşurarea experimentului 
se realizează sub coordonarea profesorului care: 

- stabileşte obiectivele operaţionale pe baza programei; 
- structurează conţinutul în jurul unor concepte fundamentale; 
- precizează aparatura şi materialele necesare; 
- intervine în momentele mai dificile şi pentru a dirija activitatea elevilor; 
- realizează un cadru problematizat care să conducă la emiterea unor soluţii, a unor ipoteze şi să apară 

necesitatea aplicării experimentului. Un exemplu de situaţie problemă: Ce s-ar întâmpla dacă o mutaţie ar 
afecta..? permite elevilor să reia conţinutul predat, să stabilească efectele posibile ale unei mutaţii, 
evidenţiind astfel şi precizia cu care funcţionează un organism viu, dar şi interrelaţiile funcţiilor sale sau 
caracterul unitar. Explicarea apariţiei bolilor genetice la om, ca rezultat al unor mutaţii produse de factori 
uneori necunoscuţi poate cultiva elevilor responsabilitatea faţă de propria sănătate, dar şi interesul sau 
respectul faţă de domeniul cercetărilor genetice, aflat în plină expansiune. Se relevă astfel importanţa 
cercetărilor atât în ceea ce priveşte cauzele acestor boli, cât şi în privinţa efectelor diferiţilor factori 
mutageni. Cunoscând efectele teratogene ale unor factori fizici, chimici şi biologici, elevii înţeleg 
necesitatea unui comportament corespunzător al femeii însărcinate pentru sănătatea copilului ei. Studiul 
bolilor genetice atrage atenţia elevilor asupra faptului că o modificare, oricât de mică la nivelul materialului 
genetic nuclear poate pune în pericol supravieţuirea sau calitatea vieţii omului, dar şi a urmaşilor săi. 
Efectele factorilor mutageni asupra ciclului celular poate clarifica noţiunea de cancer, atât de actuală; 

- urmează realizarea experimentului sub îndrumarea profesorului; 
- utilizează fişe de lucru care sunt concepute în funcţie de obiectivele operaţionale şi se prelucrează 

datele, se formulează concluziile; 
- evaluarea cunoştinţelor se poate face pe tot parcursul desfăşurării experimentului pentru a avea un 

răspuns asupra modului de realizare a obiectivelor propuse. 
Este bine cunoscută importanţa activităţilor practice în procesul de învăţare şi de aceea, un astfel de 

experiment ar aduce mai multe beneficii: exersarea abilităţilor de lucru cu microscopul şi materialul 
biologic, observarea diferitelor faze ale diviziunii celulare, o temă greu de înţeles pentru elevi. Observaţiile 
microscopice directe şi imaginile de microscopie optică, precum şi explicaţiile profesorului pot stimula 
curiozitatea ştiinţifică, argumenta şi consolida noţiunile cu privire la: diviziunea celulară (compararea 
variantei- martor cu variantele de tratament cu nicotină, alcool etilic şi cafeină), acţiunea factorilor mutageni 
chimici sau efectele nicotinei, alcoolului şi cafeinei asupra organismului.  

Utilizarea ca studiu de caz a acţiunii nicotinei, alcoolului şi cafeinei asupra diviziunii celulare atrage 
atenţia asupra consumului de tutun, alcool şi cafea, substanţe cu care tot mai mulţi elevi sunt familiarizaţi. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE METODE ȘI TEHNICI 
 

MENAT LILIȘAN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,C.A.ROSETTI ,,CONSTANȚA 

 /DISCIPLINE TEHNICE / CLASA A IX-A 
 
Motto : ,, Evaluarea corectă a unei nereușite este o reușită!,, 
 
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, iar 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. 

În acest context, putem să analizăm evaluarea inițială din mai multe puncte de vedere: 
 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; 
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
 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. 
 AVANTAJE 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

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

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

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

elevului. 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
Metodele de evaluare pot să fie : 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. 



 

 

 
Concluzii - Evaluarea iniţială se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire şi este 

menită să stabilească nivelul de pregătire a elevilor la începutul acestei activităţi, condiţiile în care aceştia 
se pot integra în programul respectiv. Ea constituie una dintre premisele conceperii şi demarării procesului 
de instruire. Este binecunoscută opinia lui AUSSUBEL conform căreia învăţarea este puternic influenţată 
de cunoştinţele pe care elevul le posedă la începutul activităţii de învăţare.  

Evaluarea iniţială se realizează prin aplicarea unei probe orale, scrise sau practice prin care este 
diagnosticată pregătirea elevilor şi care îndeplinesc o funcţie de predicţie privind condiţiile în care va fi 
organizat noul program de instruire: 

- modul adecvat de predare - învăţare 
- aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
- adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
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 
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. 

 
  



 

 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII INIȚIALE 

 
ÎNV. MERA ALEXANDRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“SIMION BALINT “-ROȘIA MONTANĂ 
STRUCTURĂ ȘCOALA PRIMARĂ GURA MINEI 

JUD . ALBA 
 
 Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. 
 Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca învățătorul să cunoască punctul de plecare de la 

care începe procesul de învățare. Ea se realizează la începutul unui ciclu de învățământ,a unui nou an școlar 
sau a 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 . 

În primele zile ale clasei, la începutul CP, când copilul vine de la grădiniță, din alt mediu, diferit de 
cel pe care îl va frecventa de acum înainte, învățătorul 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. 

Deci, evaluarea iniţială are: 
 SCOPUL 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 
o este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări; 
 PRINCIPIUL TEMPORALITĂȚII 
o se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 OBIECTIV 
o 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. 

 FUNCȚII  
o funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi; 
o funcţie de selecţie; 
o funcţie de orientare şcolară şi profesională. 
 MODALITĂȚI DE REALIZARE 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele; 
o activități practice; 
 AVANTAJE 
o oferă învățătorului 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 cerințele 
următoare; 

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

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



 

 

 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTĂRII 
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
Sistemul metodic de evaluare inițială cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de 

evidenţiere a cunoștințelor 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 parţială. 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 
același 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) testul (lucrarea scrisă anunțată); 
 b) activitatea de muncă independentă în clasă;  
d) tema pentru acasă; 
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. 
Prin urmare, putem rezuma că evaluarea inițială este un proces care implică descrieri cantitative și 

calitative ale cunoștințelor elevilor. În primul moment, informațiile sunt adunate , analizate și interpretate 
pentru a formula judecăți de valoare mai târziu. 

În acest sens, evaluarea inițială 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.  

 In concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Scopul evaluării inițiale este - îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
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Evaluarea devine descriptivă ( ”Tu ești aici…”) și servește ca bază de comparare pentru evaluările 

ulterioare. Evaluarea diagnostică stabileşte performanţa elevilor, nivelul de cunoştinţe, stabileşte relaţii, 
fără însă a formula imedit rezolvări ale acestor situaţii. 

Funcția ei principală este aceea de a motiva, de a stimula și mai ales de a indica programul ce trebuie 
urmat în etapa ulterioară de instruire a elevului. 

Prin intermediul evaluării cadrul didactic oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de 
stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie  
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 
Pentru a atinge rezultate concrete apelez la evaluarea scrisă, teste care îmi demonstrează valoarea 

reală a cunoștințelor fiecărui elev în parte.  
După experiența acumulată, am ajuns la concluzia de a-mi alcătui teste proprii cu itemi alcătuiți în 

funcție de obiectivele urmărite. Pentru a atinge un nivel așteptat și a obiectivității în notare folosesc itemi 
obiectivi, semiobiectivi și subiectivi. 

În etapele următoare aplicării unei probe, tehnicile de evaluare utilizate de mine sunt orientate pe 
selectarea şi organizarea conţinutului activităţilor, astfel încât acestea să fie adaptate şi predate în 
concordanţă cu capacitatea de învăţare caracteristică elevilor.  

Această formă a evaluării este necesară 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 învățări; 
• această formă de evaluare are semnificația unei punți de legătură între o stare precedentă și una 

viitoare; 
• este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program 

de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării viitoare. 
De exemplu, printr-o fișă de evaluare am încercat să evaluez nivelul de cunoștințe al elevilor de clasa 

a III-a (matematică: Scrierea, citirea, alcătuirea, adunarea și scăderea numerelor naturale până la 1000) 
Pentru alcătuirea fișei de evaluare am avut în vedere anumite calități ale probei cum ar fi: validitatea, 

fidelitatea, obiectivitatea și aplicabilitatea. 
Această probă a realizat un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată a îndeplinit o funcție predictivă, 

indicând condițiile în care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire.  
Această evaluare m-a ajutat la conturarea activității următoare în trei planuri:  
1. modul adecvat de predare/învățare a noului conținut; 
2. aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
3. adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unor elevi. 
Pe lîngă tabelul care arată performanțele elevilor, delimitând starea de reușită, și gradul de însușire a 

fiecărui conținut esential verificat, pentru fiecare elev în parte am alcătuit și graficul cu realizările 
individuale, și am adăugat un program de recuperare individuală. 

Aceste evaluări inițiale pe care eu le efectuez îmi dau atât mie cât și părinților o bază de predicție și 
garanție a reușitei în viitor. După o prealabilă discuție, părinții pot veni în ajutorul meu. 

Printr-o bună colaborare școală-elev-familie se poate ajunge la rezultate bune, chiar foarte bune, 
pentru binele și un viitor strălucit al elevilor. 
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INIȚIALE 

 
REGHIN, 29. 10. 2019 PROF. ÎNV. PRIMAR: MERA IOAN 

 
Evaluarea nu înseamnă numai promovarea unui test, ci un complex de trăsături definitorii pentru 

personalitatea şi comportamentul educaţilor, demonstrând că performanţa şcolară poate fi măsurată prin 
mijloace care diferă de cele tradiţionale. Se conturează un adevărat domeniu al evaluării interne în 
învăţământ către care converg psihologia, psihologia socială, alături de pedagogie şi didactică, fiind punctul 
de întâlnire al multor discipline precum statistica, matematica, sociologia. Astfel, pe baza unor date 
multiple, exacte, cuprinzătoare, oferă educatorului şi chiar organelor de îndrumare şi control, metode, 
rezultate valide şi fidele cu ajutorul cărora să se poată diagnostica starea nivelului de învăţare şi 
funcţionalitatea proceselor instructiv-educative, iar prin aceasta să se stabilească variante de soluţii şi 
remedii, punând la dispoziţia cadrelor didactice instrumente de apreciere a progreselor înregistrate de 
populaţia şcolară. Important este ,, produsul finit,, , calitatea acestuia, precum şi toate elementele cu efect 
direct sau indirect asupra rezultatelor. Evaluarea are un rol de prognosticare, lăsând deschise întrebări 
privitoare la gradul înzestrării elevului cu calităţi intelectuale şi de caracter, la volumul de cunoştinţe de 
care dispune, dacă evoluţia lui se înscrie pe o traiectorie corespunzătoare. A răspunde la acste întrebări 
echivalează cu a prevedea succesul în etapa ce urmează să înceapă. 

Prin evaluare se diagnostizeză, insuficienţele constatate dar şi modul de remediere a acestora. 
Evaluarea apare ca o funcţie obligatorie şi permanentă care asigură controlul periodic sau final al eficienţei 
în vederea unor decizii ameliorative ulterioare, decizii care să modifice procesul global, fie doar pe anumite 
momente considerate ca cele mai semnificative pentru desfăşurare. Elementul fundamental este estimarea 
calităţii unui proces înainte , în timpul sau după desfăşurarea sa, prin confruntarea permanentă a anumitor 
criterii, îmbinând măsurarea pedagogică cu docimologia şi cercetările didactice.  

Evaluarea presupune nu numai aprecierea rezultatelor obţinute ci, mai mult, explicarea acestor 
rezultate prin evaluarea muncii dascălului, a valorii metodelor, a conţinutului, putând stimula considerabil 
munca tuturor celor antrenaţi în activitatea şcolară. Furnizează informaţii utile în legătură cu starea 
instrucţiei, educaţiei, cu eficienţa acestora prilejuind analiza însuşirilor tuturor factorilor implicaţi, 
constituie o retroacţiune asupra demersului pedagogic, contribuind la reconsiderarea obiectivelor 
pedagogice, a cerinţelor, la ameliorarea, perfecţionarea metodelor didactice. Este de necontestat contribuţia 
evaluărilor la verificarea activităţii dascălului, reprezentând un mijloc de control asupra unor aspecte ale 
muncii lui. Contribuie la identificarea din timp a unor lipsuri în pregătirea elevilor, ceea ce permite 
ajutorarea lor, prevenirea eventualelor eşecuri, diminuând pe viitor acţiunea hazardului, oferind 
posibilitatea lărgirii comparaţiilor, investigaţiilor, făcând de mai multe ori trecerea spre cercetare. 

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. 

 O evaluare bună este o evaluare diferenţiată care pe lângă randament califică şi progresul şi arată 
calea care trebuie parcursă mai departe. Elevilor nu le este frică de o evaluare bună, chiar solicită acest 
lucru. 

Tehnicile de evaluare utilizate trebuie să fie orientate pe selectarea şi organizarea conţinutului 
activităţilor, astfel încât acesta să fie adaptat şi predat în concordanţă cu capacitatea de învăţare 
caracteristică grupului de subiecţi. Evaluările întreprinse sistematic favorizează acţiuni operative de 
valorificare-monitorizare, asigură cunoaşterea efectelor pe care modul de predare le produce asupra 
învăţării şi favorizează adoptarea măsurilor adecvate pentru optimizarea/transformarea procesului de 
predare-învăţare.  



 

 

Susţinând (îmbogăţind, ameliorând) învăţarea şi predarea, activitatea de evaluare poate fi privită 
mai mult ca evaluare pentru învăţare şi evaluare pentru predare decât ca modalitate de control, devenind, 

în sens autentic, parte integrantă a procesului didactic. 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
EVALUAREA PRIN PROBE PRACTICE 

 
PROF. MERCE ADINA 

LICEUL TEORETIC“LUCIAN BLAGA”, ORADEA 
 
Evaluarea, prezentă în toate activităţile pedagogice se află în strânsă interdepedență cu predarea şi 

învăţarea, făcându-le mai eficiente. 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. Profesorul 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.  
Caracteristicile evaluǎrii realizate prin probe practice 

Evaluarea prin probe practice vizează identificarea capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor 
dobândite de cãtre elevi, a gradului de încorporare a unor priceperi şi deprinderi, concretizate în anumite 
suporturi obiectivale sau activităţi materiale. Probele practice rãspund unui deziderat al pedagogiei 
moderne, şi anume acela de a da curs cerinţei de „ a şti sã faci”. 

 Evaluarea practică este posibilă şi necesară atât la disciplinele care în mod tradiţional s-au centrat pe 
o evaluare practică (este cazul educaţiei tehnologice, educaţiei plastice, educaţiei muzicale, educaţiei 
fizice), dar şi la discipline predominant teoretice, axate până nu demult pe o evaluare teoretică. 

Caracteristicile de baza ale evaluãrilor prin probe practice sunt: 

• Spre deosebire de evaluarea orală şi cea scrisă, care realizează cu deosebire o evaluare cantitativă 
şi calitativă a produsului învăţării elevilor, evaluarea practică se exercită şi asupra procesului de învăţare 
care a condus la acel produs final.  

• Probele de acest tip sunt folosite, îndeosebi, la obiectele de învăţământ cum sunt matematica, 
cunoaşterea mediului, educaţia fizică, chimia, biologia, fizica etc. 



 

 

• Evaluarea prin probe practice realizează verificarea modului în care elevii efectuează diferite 
lucrări specifice unor discipline de învăţământ. Este folosită, îndeosebi, pentru verificarea conţinutului 
experimental şi practic al instruirii. 

• Pentru realizarea cu succes a unei activităţi practice, încă de la începutul secvenţei de învăţare 
elevii trebuie să fie avizaţi asupra următoarelor aspecte: 

• Tematica lucrărilor practice; 
• Etapele ce trebuie parcurse pânã la obţinerea produsului final; 
• Modul în care acestea vor fi evaluate (baremele de corectare şi de notare sau apreciere – respectiv 

criteriile de realizare şi criteriile de reuşită); 
• Condiţiile care sunt oferite elevilor pentru realizarea activităţii respective: aparate, dispozitive, 

spaţii, scule etc. 
Probele practice, în măsura în care sunt bine concepute, relevã în modul cel mai elocvent ceea ce 

elevii cunosc şi sunt capabili să facă. Pentru cadrul didactic rămâne o cerinţã fundamentalã dimensionarea 
unor probe, care, în mod indirect, dar decisiv, pot sã punã în evidenţã ceea ce sunt capabili să realizeze 
elevii. 

Probele evaluative de ordin practic se pot gândi în următoarele perspective: 
• Executarea de către elevi a unor produse pornind de la un model; 
• Realizarea de către elevi a unor acţiuni pornind de la un proiect de acţiune; 
• Simularea unor acţiuni în condiţii speciale (pe calculator, în sălile de simulare etc). 
 
Variante 

1. Activităţile experimentale. Sunt specifice în contextul disciplinelor cu caracter practic-explicativ. 
2. Analiza produselor activitãţii elevilor. Este o variantă a evaluării practice, care se focalizează 

numai pe produsul final al unei secvenţe educaţionale parcurse de elev. 
Prin produs al activităţii elevului se înţelege tot ceea ce realizează el în şcoală şi în afara ei. Începând 

de la cele mai simple forme pe care le îmbracă realizările acestuia, cum ar fi temele pentru acasă şi până la 
cele mai complexe, atât rezultate ale activităţii intelectuale (eseuri, compuneri, poezii, monografii etc.), cât 
şi practice. 

Aceastã formă nu ignoră însă procesul învăţării, întrucât produsul final sau parţial se configurează 
treptat, eşalonat şi poate fi ameliorat din mers. 

 
Bibliografie  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
MERFU LOREDANA 

 
Una dintre cele trei forme de evaluare, după modul de integrare al modalităţilor de evaluare în 

procesul didactic este evaluarea iniţială. 
Evaluarea iniţială se aplică în scopul adoptării unui program de instruire şi are rolul de a stabili nivelul 

de pregătire al elevilor la începutul unui an şcolar, semestru, capitol, sau ori de câte ori este nevoie să 
cunoaştem nivelul de la care pornim, pentru a putea concepe programul de instruire. Învăţarea este 
influenţată de cunoştinţele pe care elevul le are la începutul unui capitol. 

Acest tip de evaluare se realizează atât prin probe orale, cât şi în scris sau prin probe practice. 
În cazul în care rezultatul evaluării iniţiale este nesatisfăcător este nevoie de un program de 

recuperare, de aplicarea unor măsuri de sprijinire pentru elevi. 
Evaluarea iniţială se face prin metode tradiţionale sau prin probe alternative, după ce am stabilit 

capacităţile şi conţinuturile de evaluat, obiectivele de referinţă, tipuri de itemi, descriptorii de performanţă 
şi modalitatea de înştiinţare a elevilor şi părinţilor referitor la rezultatele obţinute. 

Instrumentele tradiţionale de evaluare sunt probe scrise, probe orale şi probe practice. 
Instrumentele de evaluare alternative se mai numesc şi moderne şi sunt: observarea sistematică, 

investigaţia, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, activitatea independentă şi autoevaluarea. 
Personal, am folosit toate instrumentele de evaluare şi am constatat că fiecare are rolul său. 
Descriptorii de performanţă însoţesc testul de evaluare şi se adaptează atât la conţinuturile evaluate, 

cât şi la tipul de evaluare. Aceştia verifică realizarea obiectivelor, de aceea elaborarea lor este parte 
integrantă a procesului de proiectare didactică. 

Frecvent, la evaluarea iniţială se foloseşte testul, deoarece poate fi dat tuturor elevilor din clasă în 
acelaşi timp şi aceleaşi condiţii. După corectare se ştie exact care este baza de cunoştinţe acumulată de 
fiecare elev, deci care este punctul de pornire în procesul de instruire. La teste se folosesc itemi obiectivi, 
semiobiectivi şi subiectivi. 

Itemii obiectivi testează un număr mare de elemente de conţinut, dar nu poate fi urmărit raţionamentul 
prin care elevul a ajuns la răspunsul final. 

 Itemii obiectivi pot fi: 
• itemii cu alegere duală: A/F; da/nu; 
• itemii pereche – sunt dispuşi pe coloane şi se cere răspunsul prin corespondenţă; 
• itemii cu alegere multiplă – se cere alegerea unui răspuns corect dintr-o listă de răspunsuri. 
 Itemii semiobiectivi sunt răspunsuri limitate ca formă şi conţinut şi dau posibilitatea formulării 

răspunsului cel mai scurt şi cel mai corect 
• itemii cu răspuns scurt – întrebări; 
• itemii de completare – se solicită completarea unui enunţ cu anumite cuvinte din contract; 
• întrebări structurate – subîntrebări legate printr-un punct comun. 
 Itemii subiectivi sunt tradiţionali şi solicită răspunsuri deschise, evaluează procese cognitive de 

nivel ridicat, verifică de asemenea creativitatea şi originalitatea. 
Aceştia sunt: 
- rezolvarea de probleme (situaţii problemă); 
- eseul – răspuns liber la cerinţele date. 
 
Bibliografie: 
 Evaluarea în învăţământul primar – descriptori de performanţă, SNEE, Bucureşti, 1998; 
 Ghid de evaluare pentru învăţământul primar, SNEE, Bucureşti, 1999. 
 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MERIȘESCU AUGUSTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PURANI 
 
 „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument 

unic şi universal’’. Gilbert De Landsheere  
 
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.  

Mă voi referi la două dintre metodele complementare pe care le-am folosit la clasă: portofoliul si 
proiectul 

 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 

pârților de vorbire învăţate; desene realizatre de ei sau ilustraţii care pot fi folosite pentru identificarea unor 
părţi de vorbire. 

 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). 
 Exemplu:  
Proiect – Toamna în imagini 
Formaţi echipe de câte 4 – 5 elevi. 
 Ce vom realiza? 
a) Veţi realiza trei planşe intitulate: 
 Zilele toamnei. Propoziţia 
 Bogăţia toamnei. Cuvântul 



 

 

 Asemănător – Opus 
 b) O mapă cu informaţii despre anotimpul toamna. 
  De ce vom realiza proiectul? 
 Vom folosi materialele realizate în desfăşurarea lecţiilor de limba română, ştiinţe ale naturii, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică. 
  Cum vom lucra? 
 Stabiliţi responsabilităţile fiecărui membru al echipei: 
 adunaţi ziare, reviste, alte publicaţii în care este ilustrat anotimpul toamna; 
 selectaţi din lecturile citite fragmente despre acest anotimp; 
 pregătiţi materialele de lucru: carton, foarfecă, lipici, creioane colorate, acuarele, hârtie glasată. 
  Cum vom aprecia activitatea? 
 Fiecare grupă va prezenta în faţa clasei planşele şi mapa cu informaţii. Folosiţi planşele la limba 

română, ştiinţe ale naturii, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică. 
 CONCLUZII 
 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 capacității de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

 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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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. METEȘ ADELA LETIȚIA 
ŞCOALA GIMN. ,,MIHAI EMINESCU” ȘARD, JUD. ALBA 

 
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. 

 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 randamentului şcolar constituie o acţiune componentă a procesului educativ, integrată 
structural şi funcţional în această activitate. În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau 
forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă și evaluarea sumativă 
sau finală. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea 
cu elevii al căror potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după 
cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. 
În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 
grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări”, 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 precisa: ,,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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REPERE ÎN CONSTRUIREA TESTULUI INIŢIAL LA LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF. MEZIN ANITA,  

COLEGIUL NAŢIONAL DIACONOVICI-TIETZ REŞIŢA 
 
Evaluarea însumează toate activităţile de colectare, organizare iar mai apoi interpretare a rezultatelor 

obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii unor premise pe care se bazează 
anumite decizii viitoare pe plan educaţional.  

 Evaluarea are un rol important în desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ, oferind informaţii 
importante atăt profesorilor, cât şi elevilor privitoare la: 

- Nivelul pregătirii elevilor, precum şi punctele tari şi punctele slabe ale pregătirii lor ( funcţia 
diagnostică ); 

- Prin intermediul evaluării se pot descoperi talente (funcţie de orientare şcolară ); 
- Reconoaşterea nivelului de pregătire dobândită în urma unei evaluări formale 
( funcţie de certificare); 
- Ierarhizarea candidaţilor în funcţie de rezultatele pe care le-au obţinut în urma unei evaluări ( 

funcţia de selecţie)  
-  Stabilirea zonei de performanţă viitoare a elevilor( funcţia prognostică);  
- Stimulare a autocunoaşterii şi a autodepăşirii (funcţie motivaţională). 
Evaluarea inţială este realizată la începutul unui unui program de instruire, are funcţii diagnostice şi 

prognostice, rezultatele obţinute în urma aplicării acestor evaluări reprezentând un punct de plecare în 
proiectarea activităţilor de învăţare ulterioare. În vederea obţinerii unui proces cât mai coerent de evaluare, 
competenţele de evaluat reprezintă un element primordial în construirea instrumentului de evaluare, astfel 
încât, chiar şi în cadrul testelor iniţiale, dar nu numai, etapele de construire a testului trebuie să urmărească 
anumiţi paşi, pentru formularea fiecărui item în parte: 

 -competenţa generală; 
- competenţa specifică; 
- conţinutul asociat selectat; 
- competenţa de evaluat; 
- formularea itemului.  
 Odată aplicate testele, analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute presupune : 
1. Măsurarea rezultatelor obţinute prin metode de evaluare variate; 
2. Aprecierea rezultatelor pe baza descriptorilor de performanţă; 
3. Formularea concluziilor desprinse în urma interpretării.  
Tipurile de itemi formulaţi în cadrul testelor iniţiale, la limba şi literatura română, pot varia în funcţie 

de conţinutul activităţilor propuse 
 Aşadar, se pot folosi: 
- Itemi de formulare completă ( definiţii pentru anumite noţiuni teoretice de limbă sau literatură); 
- Itemi de completare de spaţii goale; 
- Itemi cu răspunsuri la alegere; 
- Itemi de potrivire sau asociere,etc. 
Parte importantă a testelor iniţiale la limba şi literatura română o reprezintă itemii de tip subiectiv, de 

tip eseu structurat sau nestructurat. În privinţa compoziţiilor de acest tip, practica şcolară a pus în circulaţie 
patru metode de apreciere a acestora: 

1. Metoda impresiei generale, o metodă cu un grad ridicat de subiectivitate; 
2. Scara de specimene, o metodă la care s-a renunţat de câtăva vreme, datorită ineficienţei sale; 
3. Metoda analitică, cea mai greoaie şi complexă metodă, care presupune stabilirea anumitor calităţi 

pe care lucrările trebuie să le aibă, şi fiecare calitate notată cu un anumit număr de puncte. 
În procesul de învăţământ, activităţile de predare-învăţare-evaluare sunt într-o strânsă legătură, ele 

trebuie proiectate împreună, fiindcă se influenţează unele pe celelalte, iar 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 cunoştinţe şi abilităţi indispensabile unui nou parcurs.” 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MICLĂUȘ ALINA TUDORINA 
G.P.P. "ALEODOR" ORADEA 

 
"Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală "  Albert Einstein 
 
 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștinelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie gobală 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, fiare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor 
educaționale. 

 Când se pune problema unei judecăți de valoare, apare însă o întrebare: ce trebuie evaluat, o stare 
existentă a individului ori o transformare sau evoluție a acestuia? "Foarte adesea – apreciază Jean-Marie 
Barbier – se constată o mare confuzie cu privire la distingerea obiectului real al evaluării. Nu se știe nicio 
dată cu precizie, mai ales dacă se evaluează trăsăturile care permit înțelegerea unei realități sau realitatea 
însăși (de exemplu, un produs școlar, avându-l pe individ ca autor)" (1985, p. 67). 

 Unii martori (Mayer, 2000, p. 47) consideră că nu competențele sunt evaluate, ci rezultatele, 
"întrupările" acestora. Obiectul evaluării sunt comportamentele observabile, măsurabile și evaluabile. 

 Nu este mai puțin adevărat că dificultățile evaluării pot trimite la veritabile aporii, degajate de 
încercarea de a răspunde la întrebările de tipul: când evaluăm (la începutul, pe parcursul ori la sfârșitul 
procesului)? Ce se evaluează (cunoștințe, deprinderi, interacțiuni, componente ale activității)? Cum 
evaluăm? Cine evaluează, pentru ce și în numele a ce evaluăm? 

 Strategiile sau formele de evaluare îngăduie o anumită clasificare, dacă plecăm de la trei repere 
principale: cantitatea de informație sau experiență 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 stabilit două tipuri: evaluarea parțială, când se verifică elemente cognitive sau comportamentale 
secvențiale (prin ascultare curentă, etemporale, probe practice curente) și evaluarea globală, când cantitatea 
de cunoștințe și deprinderi este mare, datorită cumulării acestora (prin examene și concursuri). În funcție 
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 sfărșitul unei 
perioade de formare (prin examene, de pildă). În funcție de cel de-al treilea criteriu (cf. Stan, 2001, p. 257), 
putem delimita evaluare formativă, evaluarea clasificatorie și evaluarea autocentrică.  

 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 activităților, care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea 
obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reușita viitoarei activități didactice. Evaluarea 
inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția de diagnosticare, 
precum și o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea rezolva 
sarcinile de învățare ale noului program. 

 Prezint în continuare o analiză a evaluarii inițiale, urmărind criteriile: 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 
cerinele 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 une ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
* DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII: 
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
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EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, CRISTINA MICLĂUȘ 
LICEUL TEORETIC,,IOAN BUTEANU,, ȘOMCUTA MARE 

 
Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 

Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la norme 
de grup(relative). Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi discutat cu 
părinţii(cu o anumită periodicitate). 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. 

O evaluare eficientă este bazată pe observarea 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 educaţia timpurie trebuie să avem în vedere câteva aspecte 
importante: în primele 2-3 săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii(evaluării inițiale). 
Educatoarele vor observa copii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic şi vor dialoga atât cu 
părinţii, cât şi cu copii, în vederea obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică, nivelul de cunoştinţe şi deprinderi al copiilor din grupă. Toate aceste informaţii 
pot fi consemnate în Caietul de observaţii al copiilor sau în Fişa de progres individual şi vor sta la baza 
elaborării Caracterizării grupei şi, ulterior a planificării calendaristice anuale. Educatoarele au o serie de 
oportunități în programul zilnic pentru realizarea evaluării continue.Însă nu trebuie să pierdem din vedere 
procesul de evaluare, derulat ca parte a fiecărui proiect tematic sau a unei săptămâni tematice independente, 
desfășurat cu preșcolarii de-a lungul anului școlar. Sfârșitul semestrului I, anului școlar sau sfârșitului de 
ciclu necesită o evaluare mai atentă. Este vorba de evaluarea sumativă, care nu necesită delimitări fixe ca 
durată în timp și care va avea în vedere fie stabilirea pașilor următori în parcurgerea curriculumului , fie 
culegerea datelor pentru finalizarea completării fișelor de apreciere a progresului copilului înainte de 
intrarea în etapa următoare. De asemenea ca și în cazul 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. 

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. 

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. 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.  

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. 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 natura unei afirmații.  

De asemenea, o alta metodă, folosită de noi, dar nu chiar sub această formă, deși mai dificilă pentru 
nivelul I, 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.  

 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. MACOVEI CRISTINA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIA HĂLĂUCESCU”, 

COMUNA TARCĂU, JUD. NEAMȚ 
 
„A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte asemenea 

rezultate, ci a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe“ (Jérôme Bruner, 
Pentru o teorie a instruirii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 89). Profesorul Ioan 
Cerghit afirma că predarea este „un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente didactice specifice, 
destinate învăţării“, iar profesorii Gheorghe şi Constanţa Dumitriu au evidențiat relaţia de interdependenţă 
a predării cu evaluarea, considerând că „predarea este un demers ce trebuie permanent reglat, modulat, 
perfecţionat în funcţie de feed-back-ul realizat prin măsurarea ţi aprecierea rezultatelor şcolare ale 
elevilor“(Gheorghe Dumitriu; Constanţa Dumitriu, Psihopedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2003, p. 284.). 

„Termenul metodă derivă etimologic din două cuvinte greceşti (odos-cale; metha-spre, către) şi are 
înţelesul de drum către, cale spre. În didactică, metoda se referă la calea care e urmată, drumul ce conduce 
la atingerea obiectivelor educaţionale. Metodele de instruire se aseamănă cu metodele de cercetare ale 
ştiinţei, în sensul că ambele sunt căi care duc la conturarea unor fapte, legităţi, descrieri, interpretări cât mai 
aproape de realitate. Deosebirea fundamentală constă în faptul că metodele de cercetare servesc la 
descoperirea propriu-zisă a unor adevăruri, iar metodele didactice slujesc la comunicarea lor ori la 
conducerea eforturilor spre redescoperirea adevărurilor, noi pentru elevi şi nu pentru comunitatea 
ştiinţifică“ (Constantin Cucoş, Pedagogie, Iaşi, Editura POLIROM, 2002, p. 80). 

„Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea 
metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa aduc mari prejudicii efortului actual 
de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei şi originalităţii individuale 
sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi 
modernizarea metodologiei învăţământului de toate gradele. În fond creaţia, în materie de metodologie, 
înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare“ Ioan 
Cerghit, p. 52. 

Metode şi tehnici de evaluare folosite în Matematică 
-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.)  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MACSIM ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DRAXINI 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea unei ierarhii.  



 

 

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele :tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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METODE DE EVALUARE TRADITIONALE SI MODERNE UTILIZATE IN 
STUDIUL CHIMIEI 

 
PROF. MADALINA CRACIUNESCU 

BUCURESTI 
 
Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învățământ, a căpătat de-a lungul timpului numeroase 

accepțiuni. Una dintre cele mai interesante dintre acestea este cea dată de profesorul Ioan Jinga, care definea 
evaluarea ca fiind ”un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv – educative cu 
obiectivele planificate(evaluarea calității), cu resursele utilizate(evaluarea eficienței) sau cu rezultatele 
anterioare(evaluarea progresului). 

Dacă dorim să evaluăm corect performanțele elevilor trebuie să luăm în considerare mai multe forme, 
metode și procedee de examinare: 

- observarea sistematică 
- diferite tipuri de probe(scrise, orale, practice) 
- analiza rezultatelor obținute de elevi în urma unor activități diverse. 
În continuare vom trece în revistă principalele tipuri de evaluare. 
 Evaluarea orală 
Această metodă poate fi aplicată la clasă atât individual cât și pe grupe de elevi. 
Principalul avantaj al acestei metode îl constituie comunicarea permanentă ce se stabilește între cadrul 

didactic și elevi acest lucru facilitând accesul profesorului nu numai la bagajul de cunoștințe al educabilului 
ci și la modul în care acesta își organizează informațiile în scopul comunicării lor ulterioare(gândirea). 

Ca dezavantaj principal amintim timpul alocat acestei metode dar și posibilitatea ca unii elevi să nu 
poată beneficia de întrebări cu același nivel de dificultate. 

 Evaluarea scrisă 
Se poate realiza în diferite forme: test, teză, referat etc. Avantajul principal este dat de uniformitatea 

subiectelor pentru toți elevii dar și de posibilitatea evaluării unui număr mai mare de elevi în același timp. 
Timpul alocat evaluării este stfel mult restrâns. Ca dificultate aș lua în calcul elaborarea adecvată a testelor, 
o probă ce conține prea multe întrebări grilă putând să conducă foarte ușor elevul spre tentația ghicirii 
răspunsului corect. 

 Evaluarea practică 
Metoda se aplică în general în cazul lucrărilor practice. Ea îi permite profesorului să evalueze și 

abilitățile motorii ale educabilului, modul în care acesta manipulează ustensilele de laborator. Ca dezavantaj 
amintim partea materială, dotarea insuficientă a laboratoarelor școlare cu substanțe și ustensile de laborator, 
acest lucru făcând ca tipul respectiv de evaluare să nu poată fi folosită foarte des sau chiar nu în fiecare 
unitate școlară. De aemenea, dacă se lucrează pe grupe de elevi, apare și riscul ca numai o parte dintre 
aceștia să lucreze efectiv, restul situându-se în ipostaza de spectatori pasivi. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Matoda aceasta permite adaptarea procesului de evaluare la nivelul de cunoștințe al fiecărui elev, 

cerințelor sale, ritmului său de muncă, aptitudinilor sale intelectuale. 
Această metodă, considerată relativ modernă în plaja probelor de evaluare, elimină cu succes 

subiectivismul din sistem dar și emoțiile ce însoțesc de obicei testările. Timpul pe care profesorul îl alocă 
pregătirii evaluării se micșorează dar apare și o creștere a încrederii elevilor în obiectivismul profesorului. 

 Metode moderne de evaluare 
Eseul are o formă deschisă, ideile sunt asociate elastic, pornindu-se de la o idee nucleu. Poate avea o 

formă structurată sau o formă nestructurată. Evaluarea celui nestructurat se face global, analitic. Elevii au 
libertate în structurarea eseului, ordinea ideilor putând fi sau nu, obligatorie. Această metodă poate fi 
utilizată la evaluarea formativă, sumativă sau la examene. 

Referatul este o lucrare scrisă elaborată după o temă dată de profesor sau aleasă de elev. Realizarea 
referatului presupune urmarea unor pași: planul lucrării, selectarea informațiilor, formularea răspunsului, 
documentarea întrebărilor sugerate de temă, întocmirea referatului. 

Investigația ca metodă modernă de evaluare poate fi tratată și ca o etapă în realizarea referatului. Ea 
se poate realiza atât practic, prin activitatea experimentală cât și prin documentare dar în ambele cazuri se 
va finaliza prin elborarea unor prezentări, proiecte, referate. Profesorul este cel care stabilește de obicei 



 

 

tema ce trebuie abordată de elevi dar momentul comunicării ei poate fi diferit: la începutul anului, în debutul 
unei unități de învățare etc. 

Recenzia este o analiză critică, detaliată sau succintă a unei cărți, a unui volum colectiv, articol sau 
studiu. 

Proiectul de cercetare îi ajută pe elevi să rezolve probleme reale și să dobândească abilități și 
cunoștințe practice. Totodată această metodă pune foarte mult accentul pe originalitatea elevilor 
cunoștințele lor de cultură generală dar și modul în care le pot folosi în scopul obținerii unui rezultat 
satisfăcător. 

Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului pe parcursul demersurilor sale scolastice. El 
reprezintă o colecție de lucrări realizate de elevi, referate, fișe de lucru, fișe de activitate experimentală, 
teste, etc. Cu ajutorul lui profesorul poate evalua eforturile, progresele și rezultatele elevului. 

 Testul  
Un test este un instrument de evaluare a cunoștințelor, deprinderilor, aptitudinilor, prin intermediul 

căruia se obțin informații necesare fundamentării științifice a unor decizii. 
Cerințele cărora trebuie să răspundă un test pentru a putea fi utilizat în bune condiții sunt: validitatea, 

fidelitatea, etalonarea, standardizarea. 
Validitatea reprezintă gradul în care un test reușește să măsoare ceea ce și-a propus. 
Fidelitatea este dată de constanța rezultatelor testului în cazul repetării lui în condiții neschimbate. 
Etalonarea constă în clasificarea rezultatelor în raport cu o anumită distribuție statistică. 
Standardizarea se referă la aplicarea și evaluarea testului în mod uniform pentru toți subiecții testului. 
Elaborarea unui test necesită parcurgerea anumitor etape: 
1. Elaborarea 
- stabilirea obiectivelor 
- stabilirea numărului itemilor și formularea lor 
- stabilirea modalităților de răspuns 
- aranjarea itemilor în funcție de natură, complexitate și dificultate 
- elaborarea instrucțiunilor de răspuns 
- stabilirea punctajului 
- stabilirea timpului alocat pentru rezolvarea testului  
2. Aplicarea testului 
3. Interpretarea și valorificarea rezultatelor. 
• Tipuri de itemi (Sanda Fătu) 
A. Itemi semiobiectivi 
1. Itemi de completare – ecuații chimice incomplete, propoziții reprezentând un enunț complet, 

scheme de reacții, desene lacunare 
Exemplu: Acizii sunt substanțe............. care din punct de vedere al radicalului acid se clasifică în 

................. și ..................... 
Din punct de vedere al solubilității bazele se clasifică în................ și............. 
2. Itemi cu răspuns scurt 
Exemplu: Cum se numește reacția dintre un acid și o bază? Explicați răspunsul. 
  Cum se pot obține bazele insolubile? 
3. Itemi cu răspuns structurat 
Exemplu: Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice prin care se realizează următoarele transformări: Ca → 

CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 

B. Itemi obiectivi 
1. Itemi cu alegere duală 
Exemplu: Acizii sunt specii chimimice care...............(cedează protoni/acceptă protoni). 
 Bazele sunt substanțe compuse ce conțin în formulă o grupare.........(OH/SO4). 

  



 

 

2. Itemi de împerechere 
Exemplu: Asociațiați fiecărui tip te substanțe din coloana stângă substanțe din coloana dreaptă:  
 A B 
 Acizi KI 
 Baze HCl 
 Substanțe simple NaOH 
 Substanțe compuse H2SO4 
 H2  
3. Itemi cu alegere multiplă – cu complement simplu, cu complement grupat. 
Exemplu: Acidul clorhidric are următoarele proprietăți: 
a. Reacționează cu toate metalele 
b. Reacționează numai cu metale aflate în fața hidrogenului în seria de activitate chimică 
c. Este un gaz 
d. Colorează turnesolul în roșu 
C. Itemi subiectivi 
1. Itemi de tip rezolvare de probleme 
Exemplu: 200g soluție de HCl de concentrație 36,5% reacționează cu zinc. Să se calculeze cantitatea 

de gaz degajată în urma procesului (g, moli, cm3). 
2. Itemi de tip eseu 
Exemplu: Realizați un eseu plecând de la afirmația: Utilizările practice ale acizilor sunt deduse din 

proprietățile fizice și chimice ale acestora. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. MAFTEI ALINA- FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DRAXINI 

  
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 elevului . 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MAGER CLAUDIA 

 
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). 

Îmi voi aminti mereu cu groază momentul în care am primit rezultatul meu la chimie când aveam 
treisprezece ani. Știam că nu va fi o notă mare, dar să fiu printre ultimii elevi din clasă a fost foarte supărător. 
Totul a fost agravat de faptul că profesorul de chimie a citit rezultatele întregii clase, de la primul până la 
ultimul loc. Umilirea mea a fost copleșitoare.  

În acest sens, pot spune că elevii pot avea reacții foarte negative față de teste și acest fapt nu este de 
mirare din moment ce și ei au avut experiențe de genul acesta. 

Există multe argumente împotriva utilizării testelor ca formă de evaluare: 
 
• Unii elevi devin atât de nervosi încât nu pot performa și nu dau dovadă adevărată de cunoștințele 

sau abilitățile lor 
• Alți elevi se pot descurca bine, în ciuda faptului că nu au lucrat pe parcursul întregului curs. 
• După ce testul s-a încheiat, elevii pot uita tot ce au învățat 
• Elevii devin concentrați pe trecerea testelor, mai degrabă decât pe învățarea de a-și îmbunătăți 

abilitățile la materia respectivă.  
 Motivele testării 
Cu siguranță, testarea nu este singura modalitate de a evalua elevii, dar există multe motive întemeiate 

pentru includerea unui test în curs. 
Un test poate oferi profesorului informații valoroase despre locul în care elevii sunt în învățarea lor 

și poate afecta ceea ce va acoperi profesorul în continuare. Ei vor ajuta un profesor să decidă dacă predarea 
ei a fost eficientă și vor ajuta la evidențierea a ceea ce trebuie revizuit. Testarea poate fi la fel de mult o 
evaluare a învățăturii ca și învățarea. 

Testele pot oferi elevilor un sentiment de realizare, precum și informații despre ceea ce știu și ce au 
nevoie să revadă. 

Facând testarea mai productivă 
În ciuda tuturor acestor argumente puternice pentru testare, este foarte important să se țină cont de 

aspectele negative pe care le-am analizat mai întâi și de a încerca să se minimalizeze efectele. 
Testul trebuie să fie o experiență mai puțin intimidantă, explicând elevilor scopul testului și subliniind 

efectele pozitive pe care le va avea. Mulți pot avea sentimente foarte negative rămase din experiențele 
proaste anterioare. 

Elevii trebuie înștiințați cu multă atenție, alocându-se câteva ore de recapitulare înainte, cât șide faptul 
că se va ține cont de activitatea lor la curs, precum și de rezultatul testului. 

Fii sensibil când dai rezultatele. De obicei, parcurg răspunsurile destul de repede, evidențiez anumite 
zone specifice de dificultate și le dau elevilor rezultatele pe foi de hârtie. 

Subliniază faptul că un individ ar trebui să-și compare rezultatele cu propriile scoruri anterioare, nu 
cu altele din clasă.  
Învățarea de la teste  

În cele din urmă, este foarte important să ne amintim că testele oferă și profesorilor informații 
valoroase despre cum să îmbunătățească procesul de evaluare. Întrebări precum: "Erau clare instrucțiunile?" 
„Rezultatele testelor sunt în concordanță cu munca pe care elevii au depus-o pe curs. De ce / de ce nu?” 
"Am reușit să creez o atmosferă care nu amenință?" Toate acestea îl vor ajuta pe profesor să îmbunătățească 
procesul evaluativ pentru data viitoare.  

Alternative la testare  
Utilizarea numai a testelor ca bază pentru evaluare are dezavantaje evidente. Acestea sunt evenimente 

„unice” care nu neapărat oferă un raport complet corect al competenței unui elev. După cum am menționat 



 

 

deja, unii oameni sunt mai potriviți pentru ei decât alții. Există și alte alternative care pot fi utilizate în locul 
sau alături de teste.  

Evaluarea continuă 
Profesorii dau note pentru o serie de sarcini pe o perioadă de timp. O notă finală este decisă de o 

combinație de sarcini. 
Portofoliul 
Un elev colectează o serie de sarcini și proiecte și le prezintă într-un fișier. Fișierul este apoi utilizat 

ca bază pentru evaluare. 
Auto-evaluarea 
Elevii se evaluează. Criteriile trebuie luate cu atenție în prealabil. 
Evaluarea 
Profesorul oferă o evaluare a elevului pentru munca depusă pe parcursul cursului, inclusiv 

contribuțiile la clasă. 
 Concluzii 
În general, cred că toate metodele de mai sus au puncte forte și limitări și că testele au o funcție 

importantă atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Încercând să limităm efectele negative ale evaluării, 
putem încerca să ne asigurăm că aceasta este cât mai eficientă. Nu cred că testele ar trebui să fie singurele 
criterii de evaluare, ci că sunt unul dintre multe instrumente pe care le putem folosi. Cred că alegerea unei 
combinații de metode de evaluare este cea mai corectă și logică abordare. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MAGHEŢ ALINA 
LICEUL TEORETIC „VLAD ŢEPEŞ”, TIMIŞOARA 

 
 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. 

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

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 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 pregătirea 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; fişele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât educatorului cât 
şi educabilului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de 
învăţare al copiilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor şi nici realizarea une ierarhii.  



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele educabililor 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 acestora 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 copiilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și preșcolarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza: ,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 
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STRATEGII DE EVALUARE 
-EVALUAREA INIȚIALĂ- 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MAGOSI ANAMARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE,STRUCTURA DEALU MARE 
 
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; 

♦ 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: 
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  se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
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. 

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. 

Modalități de realizare a evaluării inițiale: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
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PORTOFOLIUL - METODĂ DE EVALUARE ALTERNATIVĂ 
 

PROF. MĂGUREAN MARIA-CRINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BAIA SPRIE, MARAMUREŞ 

 
 Pedagogia modernă dezvoltă metode, tehnici şi instrumente pedagogice al căror scop principal este 

acela de a ajuta elevul în procesul de învăţare. Metodele moderne/ alternative de evaluare sunt promiţătoare 
în acest sens. Ele pot servi elevului, cadrelor didactice, fiind în acelaşi timp suporturi solide ale discuţiilor 
cu familia. 

Dacă evaluarea în învățământul tradițional măsura şi aprecia cunoştinţele elevilor punând accentul pe 
aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul, evaluarea modernă măsoară şi apreciează 
capacităţile elevilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul) şi pune accentual pe elementele de ordin calitativ.  

Metodele moderne de evaluare sunt o alternativa la metodele tradiţionale/ clasice de evaluare. Ele 
completează practic informaţiile evaluative pe care le dobândeşte cadrul didactic prin metodele tradiţionale 
privind învăţarea de către elev.  

Utilizarea metodelor alternative şi complementare de evaluare se impune din ce în ce mai mult atenţiei 
şi interesului cadrelor didactice în practica şcolara curentă. În esenţă, folosirea acestora este benefică cel 
puţin din două perspective:20  

Perspectiva procesuală, în sensul în care evaluarea modernă nu mai este centrată în principal pe 
produsele învăţării de catre elev, ci pe procesele pe care aceasta le presupune (de la evaluare la activitate 
evaluativă);  

Perspectiva de comunicare profesor-elev, în masura în care acestea sunt considerate instrumente de 
evaluare care corespund unui demers de evaluare democratică şi autentică, întrucât facilitează cooperarea 
între parteneri şi încurajează autonomia.  

Între metodele alternative de evaluare cel mai frecvent invocate şi folosite la ora actuală în 
învăţământul preuniversitar românesc este şi portofoliul.  

Portofoliul a patruns relativ recent în teoria şi practica şcolară din ţara noastră. S-a impus din nevoia 
promovării unei metode de evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca alternativă viabilă la modalităţile 
tradiţionale. Semnificaţia adoptării portofoliului ca metoda alternativă constă în aceea ca oferă cadrului 
didactic şi elevului deopotriva o metodă care să îmbine pe deplin funcţiile formativă şi informativă ale 
evaluarii.  

 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.” 21 

 „Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă 
distinctă de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.”22  

 Portofoliul reprezintă „un veritabil „portret pedagogic” al elevului, relevând: nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi 
aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate ş.a.m.d.”23  

Portofoliul este definit prin câteva caracteristici:  
• Este o selecţie a lucrărilor reprezentative care pun în evidenţă progresele elevului în învăţarea 

şcolară, în funcţie de obiectivele din planul de studiu;  
• Această selecţie poate include observaţii pertinente ale profesorului în situaţii de învăţare şi de 

evaluare;  
• Elevul participă la elaborarea portofoliului său, alegând chiar el lucrări reprezentative ale 

progreselor sale;  
Elevul poate să se autoevalueze în anumite situaţii de învăţare sau de evaluare şi să reflecteze asupra 

achiziţiilor sale. Într-un portofoliu pot să figureze trasee ale momentelor de reglare semnificativă.  
Funcţiile portofoliului pot fi abordate astfel: 1) portofoliul ca suport în învăţare şi 2) sursă de 

informaţie pentru validarea achiziţiilor dobândite de către elev. 

 
20 Potolea Dan, Teoria şi practica evaluării educaţionale, 2005, p.15, 
21Cucoş, Constantin, Pedagogie (cap. Evaluarea), Editura Polirom,Iaşi, 2008, 140 
22 Radu, I.T. , Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2000, 225-226 
23 Ibidem  



 

 

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. 

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. 

Proiectarea portofoliului  
Proiectarea, structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost 

proiectat, şi nu invers. Structura, elementele componente obligatorii şi criteriile de evaluare sunt stabilite 
de profesor, având ca punct de plecare preocupările elevilor. Alegerea elementelor de portofoliu obligatorii 
se subordonează obiectivelor de referinţă prevazute în programa şcolară şi obiectivelor suplimentare 
stabilite de profesor. Proiectarea portofoliului este condiţionată/ determinată de următoarele trei aspecte/ 
elemente:  

• Scopul pentru care este proiectat portofoliul. Acesta va determina structura portofoliului.  
• Contextul. Când vorbim despre context ne raportam 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 îndeosebi, 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.  

Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica :24 
 „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.. 

Evaluarea portofoliului elevului : 
 Capacităţi evaluate:  
Portofoliul, ca metodă alternativa de evaluare şi instrument euristic, permite punerea în evidenţă a 

urmatoarelor capacităţi:capacitatea de a observa şi de a manevra informaţia; capacitatea de a raţiona şi de 
a utiliza cunoştinţe, de a alege metodele de lucru; capacitatea de a masura şi de a compara rezultatele ; 
capacitatea de a investiga şi de a analiza;capacitatea de a utiliza corespunzator 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. 

Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului, profesorul va prezenta elevilor un model 
(anexă)de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia.  

În concluzie, pot să apreciez că, mereu căutăm soluţii pentru ca activitatea să fie eficientă şi mai 
atractivă pentru elevi, pentru ca aceştia să devină autorii propriei învăţări.Situarea elevului în centrul 
organizării procesului de predare-învăţare constituie o schimbare fundamentală ce atrage după sine 
necesitatea găsirii acelor soluţii care să stimuleze permanent performanţa elevului, respectiv calitatea 
actului educativ.  

 
24 A. Stoica 2001, 65-66: 
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METODE MODERNE DE PREDARE LA ELEVII CU CES 
 

MAIER ANA-MARIA 
 
Metodele de predare- invatare sunt acele căi prin care elevii ajung la dobândirea de cunoștințe, 

deprinderi ,la capacitățiintelectuale și la valorificarea aptiudinilor specifice sub coordonarea dascălilor. 
Metodele didactice se selectează în raport cu scopul și obiectivele activității, conținutul lecției, 

particularitățile elevilor, tipul și gradul tulburărilor, tipul de percepție al elevilor. 
În ceea ce privește elevii cu deficiențe mintale este recomandată utilizarea povestirii, metodă care 

însoțită de suport ilustrativ, captează mai ușoratenâia și facilitează implicarea afectiv- emoțională a elevilor. 
Demonstrația ajută elevii să îțeleagă sensul elementelor de bază ale unui fenomen sau proces cu 

scopul de a asigura acestora o bază perceptivă concret senzorială. În cazul elevilor cu dizabilități, această 
metodă constituie o practică obișnuită la toate disciplinele de învățământ precum și la cele de terapie 
educțională, care se desfășoară sub coordonarea educatorului.  

În activitățile de consolidare a cunoștințelor și de antrenare a deprinderilor este folosit cu succes 
exercițiul . 

Pentru copiii cu deficiențe de intelect, tulburări asociate ( autism, sindrom Down) sau pentru cei cu 
tulburări senzoriale poate fi folosită cu succes metoda intuiției și procedeul înlănțuirii și modelării datorită 
compatibilutății existente între specificul acestora și particularitățile de învșțare ale acestor categorii de 
subiecți. totodată ele sunt potrivite în situațiile de prezentare, antrenare și consolidare a noilor cunoștințe și 
deprinderi din diverse discipline pe care elevii trebuie sa și le însușească. 

În cazul celor cu tulburări de limbaj, în activitățile de învățare a citit- scrisului se utilizează cu 
precădere metoda fonetică analitico- sintetică, deoarece aceasta respectă principiul trecerii de la ușor la 
greu și pune accent pe analiza și sinteza fonetică, grafică a conținutului vrbal după algoritmul- propoziție- 
cuvânt- silabă- sunet- literă. 

Copiiilor cu deficiențe de auz din școlile de masă li se recomandă folosirea analizei și sintezei 
cuvântului cu ajutorul imaginilor, metoda imaginii labiovizuale, caz în care cuvintele și propozițiile trebuie 
cunoscute sub aspect semantic și articular, să aibă o componentă articulară simplă pentru ca sunetul nou să 
fie ușor de sesizat. 

Dintre metodele avtiv- participative amintim braistorming- ul și braitorming –ul în perechi ,care dă 
șansă fiecărui elev să performeze, să se ajute unii pe alții , realizând că au nevoie unii de alții pentru a- și 
duce la bun sfârșit sarcinile. 

O metodă îndrăgită de elevi este Turul galeriei, unde lucrează în grupuri de 3- 4, la o anumită sarcină, 
care are ca rezultat un produs prezentat pe o coală de hârtie sau o altă formă ce poate fi expusă în 
clasă.fiecare grup examinează produsele celorlalte grupe, notează impresii, comentarii se aduc modificări 
în urma discuțiilor , apoi își reexaminează propriile produse prin compararea cu celelalte. Astfel, prin 
feedbackul oferit de colegi are loc învățarea și consolidarea cunoștințelor propuse, se valorizează produsul 
activității în grup și se descoperă soluții alternative la aceeași problemă sau tip de sarcină. Această metodă 
oferă șansa de a participa la rezolvarea sarcinii propuse de către toți membri grupului, chiar și a celor cu 
dizabilități. 

Jocul didactic și dramatizarea pot fi aplicate atât în ce privește conținutul unor discipline cât și în 
formarea și dezvoltarea comunicării la elevii cu deficiențe mintale și senzoriale, implicarea lor cât mai 
directă în situații și circumstanțe de viață simulate , trezește motivația și facilitează participarea activă, 
emoțională a elevilor, constituind și un mijloc de socializare și interrelaționare cu cei din jur. 
  



 

 

Joc cu materiale din natură Dezvoltăm imaginația și creativitatea 

  
 
Ed. pt. sănătate Jocuri muzicale 

  
 
Marele avantaj al acestor metode constă în valențele lor formative și în posibilitatea evaluării continue 

și obiective a elevilor cu și fără C.E.S. Ele au implicații directe sau indirecte asupra componentei afectiv- 
motivaționale care influențează fundamental conduita elevului în cadrul activităților din clasă, dau libertate 
elevilor să facă speculații,apare diversitatea de opinii, este încurajată libera exprimare , reprezintă o formă 
democratică de abordare a procesului educațional. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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Evaluarea este o noțiune complexă, definită în mod diferit de către teoreticieni. Cel care este 

considerat teoreticianul pedagogiei românești, Constantin Cucoş, consideră evaluarea drept o activitate prin 
care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin note sau calificative. Ioan Jinga consideră că 
evaluarea este „barometrul” prin care este indicată în orice moment starea pregătirii elevilor, succesele şi 
eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate prin curriculum. Prin evaluare – scrie E. Păun 
(1982,p.25) – 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 este o componentă indispensabilă într-un sistem de învățământ activ și interactiv, ea își 
”propune să analizeze progresia învățării și cunoașterii realizate de elevi, să releve reușitele și dificultățile 
acestora, și prin urmare, să îi ajute mai eficient” arăta Mușata Bocoș (2002, p. 95). Evaluarea rezultatelor 
activităţii şcolare s-a constituit într-o ramură de sine stătătoare a sistemului ştiinţelor pedagogice cunoscută 
sub denumirea de docimologie, ca ştiinţă a examinării. Termenul a fost creat şi pus în circulaţie în 1929 de 
Henri Pieron (considerat întemeietorul acestei discipline), după aplicarea testelor din anul 1922. 

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 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 nu este de a aprecia performanțele globale ale elevilor și nici pentru ierarhizarea 
lor, ci de a observa care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unui proces educativ, pentru a putea 
adopta o stategie didactică care să corespundă nivelului de performanțe ale elevilor, astfel Strategia de 
evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, 2007, p. 117). 

Evaluarea inițială își atinge scopul real atunci când reușim să-i convingem pe elevi să înțeleagă 
importanța evaluării școlare, să trateze cu maximă seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să înțeleagă că 
evaluarea inițială este un bun prilej de verificare a cunoștințelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare. 
Evaluarea inițială trebuie privită ca un exercițiu util al învățării și nu ca o evaluare propriu-zisă, de aceea 
este recomandată raportarea la bareme de evaluare / aprecire și nu note sau calificative. Este recomandabil 
ca elevii să fie anunțați la începutul evaluării inițiale că notele /calificativele nu vor fi trecute în catalog, 
astfel aceștia se pot concentra asupra rezolvării corecte a subiectelor, încadrării în timpul de lucru, etc., 
devenind conștienți că această evaluare este doar o formă prin care este urmărit progresul lor, nivelul 
cunoștințelor sau lacunele existente, că este un instrument al profesorului pe baza căruia se planifică 
demersul pedagogic imediat următor, programe de învățare remedială și de educație diferențiată etc. De 
asemenea, se recomandă ca testele sa fie structurate în două părți: una cu itemi de tip obiectiv și/ sau 
semiobiectiv și a doua parte cu itemi de tip semiobiectiv și/ sau subiectiv. 

Durata testului inițial este de 15-45 de minute, în funcție de nivelul de studiu, iar punctajul acordat 
este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 din oficiu. Pentru învățământul primar se păstrează evaluarea 
prin calificative. 

Pentru disciplinele/modulele de pregătire profesională la care există continuitate în planul-cadru, 
evaluarea inițială se desfășoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de 
recapitulare. In cazul celorlalte discipline, care se află 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 programa școlară pentru fiecare disciplină. 

Rezultatele Evaluarii Inițiale se comunică individual elevilor și părinților, cărora li se fac cunoscute 
și acțiunile propuse de cadrul didactic pentru remedierea deficiențelor, asigurarea progresului și stimularea 
performanței. 

 



 

 

 
În concluzie, pentru un rezultat eficient în evaluarea inițială trebuie urmate câteva etape: 
• administrarea și evaluarea Testelor Inițiale 
• analiza rezultatelor evaluării inițiale și identificarea problemelor 
• stabilirea modalităților de realizare a planurilor individualizate de învățare 
• întocmirea unui raport privind problemele identificate și modalitățile de abordare a acestora 
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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). 

 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 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 
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”.  



 

 

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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PROF. ÎNV. PRIMAR MALE LUMINIȚA ELENA 
 
 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 inițială 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. 

 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. Evaluare iniţială este necesară 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, 1981), 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.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981. 
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De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către profesor 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 : 

• Sumativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performanţele; 
• Formativă 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 întrebări ajutătoare la răspunsul aşteptat; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neînţelegerilor 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 continutului evaluat ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  



 

 

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 - 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. 

 Bibliografie : 
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Aramis , Buc -2007 
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PPRROOFFEESSOORR  PPEENNTTRRUU  ÎÎNNVVĂĂȚȚĂĂMMÂÂNNTTUULL  PPRRIIMMAARR::  MMAALLUUȘȘ  NNIICCUULLAAII  
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((ȘȘCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  „„MMIIHHAAII  EEMMIINNEESSCCUU””  IIPPOOTTEEȘȘTTII))  
BBOOTTOOȘȘAANNII  

  
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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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 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 reuşitaactivităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă aunui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapăanterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedent poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior,iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se varealiza 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 
didacticăfolosită Evaluarea iniţială realizează două funcţii: Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în 
caresubiecţii 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 aledesfăşurării 
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 

Învățământul preșcolar are caracter oral. Acest fapt presupune că nu există teme pentru acasă, iar 
evaluarea se face fie oral, fie prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul,I iar educatorul 
trebuie să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de 
evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el 
poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt. 

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). 

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). 
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Alături de predare şi ȋnvățare, cea mai importantă parte a procesului de ȋnvățămȃnt este evaluarea. 

Aceasta are ca scop identificarea şi măsurarea obiectivelor atinse, reglarea şi eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Prin rezultate concrete, evaluarea determină ȋn ce măsură se ating obiectivele propuse 
inițial. Evaluarea trebuie planificată cu multă grijă, iar obiectivele sunt formulate ȋn programele şcolare. 

Evaluarea este actul didactic complex integrat ȋntregului process de predare-ȋnvățare, care asigură 
evidențierea cantității cunoştințelor dobȃndite , valoarea, nivelul, performanțele şi eficiența acestora la un 
moment dat ( (ȋn mod curent, periodic şi final). Acest act didactic determină promovarea sau nepromovarea 
elevilor dintr-o etapă de ȋnvățare ȋn alta. Din partea cadrului didactic se cere: pricepere, corectitudine, 
obiectivitate şi responsabilitate. Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educational. 

Cele trei forme de evaluare sunt: evaluare inițială ( predictivă), evaluare continuă (formativă) şi 
evaluare sumativă ( cumulativă). 

Evaluarea inițială se aplică la ȋnceputul unui semestru, an şcolar, ciclu de ȋnvățămȃnt. Ea are funcție 
diagnostică, cȃt şi prognostică. 

Prin evaluarea inițială se identifică volumul de cunoştințe de care dispun elevii, nivelul dezvoltării 
competențelor şi abilităților, gradul de stăpȃnire şi aprofundare a acestora, premise fundamentale pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire şi pentru reuşita viitoarei activități 
didactice. Datele obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate ȋn elaborarea noului program din 
perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile reale ale elevilor. Aceasta urmăşte să stabilească nivelul de 
la care se pleacă ȋn procesul de formare pe o anumită etapă. De asemenea, rezultatele evaluărilor inițiale 
sunt puncte de plecare ȋn proces şi devin şi nivel de comparare a evaluărilor ȋn activitățile ulterioare. Dacă 
profesorul şi elevul ştiu de unde pleacă şi unde trebuie să ajungă, sunt bine motivați pentru efortul pe care 
trebuie să-l depună. 

Conceperea actului evaluării ȋn relație cu procesul de ȋnvățare creează condiții ca atȃt rezultatele 
elevilor, cȃt şi calitatea procesului de predare-ȋnvățare să fie apreciate corect. 

Evaluarea presupune realizarea unor operații ca: măsurarea, interpretarea datelor şi adoptarea 
deciziilor ameliorative. 

Măsurarea este prima operație ȋn care se folosesc instrumentele de evaluare pentru cuantificarea 
rezultatelor şcolare, a performanțelor obținute de elevi. Ȋn timpul acestei operații, nu se fac judecăți de 
valoare, ierarhizări etc. 

A doua operație constă ȋn interpretarea datelor obținute ȋn urma evaluărilor. Acum se emit judecăți 
de valoare cu privire la performanțele celor evaluați şi, aşa cum precizează I.T. Radu: „Ea defineşte, prin 
urmare, procesul de judecare a valorii rezultatelor măsurării.” 

Adoptarea deciziilor ameliorative este a treia operație a evaluării şi constă ȋn elaborarea concluziilor 
desprinse din interpretarea rezultatelor şi ȋn stabilirea măsurilor ameliorative pentru obținerea de rezultate 
superioare. 

Măsurarea realizată cu instrumente de evaluare corect elaborate este o operație cu un grad mai mare 
de obiectivitate, de aceea este identificată greşit cu ȋntregul proces de evaluare. 

Alteori, tot dintr-o ȋnțelegere greşită, procesul de evaluare se ȋncheie după analiza şi aprecierea 
rezultatelor, ȋn special dacă acestea sunt cel puțin mulțumitoare. 

Cele trei operații ale evaluării sunt ȋn strȃnsă legătură, iar procesul evaluativ se ȋncheie după 
parcurgerea celei de-a treia. 

Evaluarea la ȋnceputul unui an şcolar se face ca o recapitulare ( una-două săptămȃni) a materiei 
predate ȋn anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni şi aptitudini, ce vor fi folosite ȋn predarea noii 
materii. La finalul recapitulării se dă un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple şi cu grad 
mediu de dificultate). Se evidențiază lacunele elevilor, apoi cadrul didactic ȋşi face un plan de recuperere şi 



 

 

proiectează activitatea diferențiată. Uneori testul initial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la 
finalul anului şcolar.  

Ȋn evaluarea de la ȋnceputul unui ciclu şcolar, orice tip de achiziție şcolară este condiționată de fondul 
de cunoştințe, deprinderi şi atitudini dobȃndite anterior. Cadrul didactic stabileşte ce competențe specifice 
doreşte să evalueze şi alege acele conținuturi pe care le consideră relevante. 

Ȋn concluzie, cadrul didactic trebuie să folosească cele mai eficiente metode de evaluare şi să le 
diversifice deoarece rezultatele vor fi mai productive. 
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 Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului de predare-

învăţare, raportată la îndeplinirea funcţiilor ei, la cerinţele economice şi culturale ale societăţii 
contemporane. 

Măsurarea presupune determinarea cu mai mare precizie a rezultatelor şcolare prin teste, în timp ce 
aprecierea implică o judecată de valoare, urmată de o anumită decizie a învăţătorului. 

Evaluarea este un proces complex care presupune compararea rezultatelor activităţii instructiv-
educative cu obiectivele planificate(evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu 
rezultatele anterioare (evaluarea progresului).Prin calitate se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi 
cele aşteptate;prin eficienţă se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate;prin progres 
se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi cele anterioare.Evaluarea constituie o activitate de 
colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul: 

- emiterii unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării; 
- adoptării unei decizii educaţionale fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi 

aprecierea rezultatelor şcolare. 
 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. 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 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 iniţială propune operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de 

instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi. Acest tip de evaluare 
îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar predictivă. In mod analogic, testele de cunostinte elaborate si 
aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al elevilor sunt denumite teste 
predictive. 

 Evaluarea iniţială este necesară la începutul unui an şcolar,la începutul unui semestru sau la începutul 
lecţiei, evaluarea iniţială corespunzând unei faze numită, în mod tradiţional, a verificîrii lecţiei anterioare. 
În funcţie de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări iniţiale, profesorul va confirma parcursul 
anticipat în proiectul său de lecţii sau va aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvenţe 
sau subsecvenţe de recuperare ,stimulare, completare. În acesta perspectiva ,chiar de la inceputul unei lecţii 
,evaluarea iniţială îndeplineste o funcţie pronunţat predictivă. 

 Funcţiile specifice pe care le indeplineşte strategia de evaluare iniţială,pe fondul funcţiei predictive, 
sunt concentrate in doua niveluri de referinta : 

 -functia diagnostica -vizeaza cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpanesc cunoştinţele  



 

 

şi poseda capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program: 
 - functia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile desfaşuraării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Învătţatorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecţionarea ,realizarea şi dezvoltarea corecta a: 

 -obiectivelor programului urmator(viitoarea lecţie,capitol ); 
 -conţinuturilor absolut necesare; 
 - metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; 
 - modurilor şi formelor optime de organizarea a activităţii. 
 În concluzie, trebuie subliniată evoluţia pe care o înregistrează evaluarea iniţiaă 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 asociată construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace. Funcţiile ei sunt 
asigurate până la final numai dacă resursele sunt stabilite şi folosite pentru a face posibilă derularea 
activităţii în condiţii de eficienţă. 
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Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

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

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

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

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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.  
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METODE DE EVALUARE A REZULATELOR ŞCOLARE 
 

PROFESOR MANOLACHI LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN GRIGORESCU" 

LOCALITATEA MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activităţi şi în luarea deciziilor, ea 

furnizând informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea măsurilor 
corespunzătoare situaţiilor de instruire. Ea este prezentă în orice activitate pedagogică şi se află în relaţie 
de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente. Prin 
activităţile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse de 
elevi în toate planurile personalităţii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităţilor creative etc.). 

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). 

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 
eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. Acţiunea de evaluare instrumentează o serie de “metode variate 
după obiectul de studiu: ¾ metode cantitative, bazate pe tratarea statistică a nivelului de cunoştinţe şi 
competenţe; ¾ metode calitative care furnizează interpretări mai ales atunci când se introduce un demers 
de tip expertiză; 

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 legatură 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. Acestea sunt:portofoliul; hărţile conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; tehnica 3-2-1; metoda 
R.A.I.; studiul de caz;observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului; fişa pentru 
activitatea personală a elevului; investigaţia; interviul; înregistrări audio şi/sau video. 

 Propulsate odată cu schimbarea sistemului de evaluare, aceste metode au stârnit curiozitate şi interes. 
Observarea sistematică a elevilor este una dintre metodele cu o largă arie de aplicabilitate, care dezvoltă 
comportamentele afectiv-atitudinale ale elevilor. Ea oferă învăţătorului informaţii privind performanţele 
elevilor din perspectiva capacităţii lor , a competenţelor şi abilităţilor de care dispun. Aceste informaţii pot 
fi înregistrate folosind: fişa de evaluare, fişa de observaţii curente, scara de clasificare, lista de control sau 
verificare.  

Observarea sistematică poate însoţi aplicarea celorlalte metode de evaluare, completând şi clarificând 
o serie de concluzii la care conduc acestea. Astfel, la limba română, observarea sistematică ar putea fi 
orientată spre o serie de aspecte cum ar fi: calităţile citirii, ritmul scrierii, calitatea scrierii, coerenţa 
exprimării orale, calitatea vocabularului etc. Observaţiile de acest gen, coroborate cu rezulattele relevate 
prin alte metode de evaluare, au menirea să completeze imaginea despre efortul de învăţare al elevilor, să 
explice cauzele unor manifestări emoţionale sau ale nivelului rezultatelor obţinute de elevi. Metoda 
observării sistematice este deosebit de eficientă dacă este completată de o analiză a observaţiilor şi o 
interpretare fundamentată ştiinţific din punct de vedere psihopedagogic.   

Investigaţia ca metodă alternativă de evaluare oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ 
cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate.Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul acestei 
practici evaluative poate fi organizată individual sau pe grupuri de lucru. Investigaţia constă în aceea că se 
dă elevilor spre rezolvare o sarcină de lucru scurtă, cuprinzând o situaţie complicată şi necesitând pentru 



 

 

rezolvare un timp relativ lung. Este necesar ca investigaţia să înceapă, să se desfăşoare şi să se termine în 
clasă, sub supravegherea învăţătorului. 

În ciclul primar, având în vedere particularităţile psihice de vârstă ale elevilor, această metodă se 
foloseşte doar la nivelul unor elemente de investigaţie prin care se solicită capacitatea elevilor de a înţelege 
şi clarifica sarcinile, de a colecta înformaţii, de a le organiza şi de a elabora un text ca rezultat al muncii 
investigate. În cazul folosirii investigaţiei, pe învăţător trebuie să-l intereseze în primul rând caracteristicile 
personale ale elevilor şi nu neapărat calitatea produsului la care ajung aceştia prin investigaţie. Astfel, 
Această metodă conduce la informaţii relevante despre: creativitatea şi iniţiativa elevului, despre modul de 
participare în cadrul grupului şi de cooperare cu colegii, despre perseverenţa în muncă, fiexibilitatea 
gândirii etc. 

Proiectul presupune o activitate complexă în urma căruia 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. Proiectul se iniţiază în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe 
parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul se consultă permanent cu învăţătorul şi se închele 
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 grupurilor şi stabilirea 

sarcinilor de grup ; identificarea surselor de informare (manuale, cărţi de bibliotecă etc.) ;  
3. Cercetarea propriu-zisă  
4. Realizarea obiectivelor propuse  
5. Prezentarea rezultatelor  
6. Evaluarea (cercetarea modului de lucru, a produsului realizat).  
Portofoliul este un instrument complex de evaluare prin intermediul căruia se adună toate rezultatele 

unui elev obţinute printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare. El urmăreşte progresul global 
înregistrat de elev, în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate într-o perioadă mare de timp (semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ) şi atitudinile acestora.  Portofoliul reprezintă un mijloc de a valoriza munca 
individuală a elevului, acţionând ca un factor de dezvoltare a personalităţii. În ciclul primar, conţinutul unui 
portofoliu ar putea consta în:rezultatele obţinute de elevi în urma aplicării metodelor tradiţionale de 
evaluare;fişa de observare sistematică a elevului ;proiecte, creaţii literare deosebite ale elevilor ; documente 
istorice sau geografice colecţionate de elevi ; aprecieri asupra unor succese într-un spectacol realizat cu 
elevii clasei ;  

Portofoliul prezintă o însemnătate aparte în cadrul metodelor de evaluare, prin aceea că oferă atât 
învăţătorului, cât şi celorlalţi factori intersaţi (părinţi, elevi) o imagine completă despre ceea ce ştie să facă 
elevul. Astfel, elevul poate discuta cu educatorul despre calităţile, defectele şi posibilităţile de îmbunătăţire 
a rezultatelor şcolare; părinţii pot cunoaşte progresul făcut de elev, ca şi atitudinea sa fată de anumite 
activităţi; Elevii înşişi îşi pot urmări propriul progres, învăţând astfel să se autoevalueze corect. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
ÎNV. MANOLE LUMINIŢA 

ŞCOALA. GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 
 
Procesul de învăţământ este abordat ca o relaţie între predare – învăţare - evaluare.  
Evaluarea, alături de predare și învățare, asigură premisele unui act didactic valoros. Evaluarea 

reprezintă o metodă complexă, un act didactic integrat procesului de învățământ care asigură evidenţierea 
achiziţiilor şcolare, valoarea, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora în vederea perfecţionării 
procesului de predare-învăţare. Cele trei forme de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă) sunt în relaţie 
de complementaritate, determinată de funcţiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea iniţială sau predictivă este esenţială la începutul unui ciclu de învăţare, la începutul fiecărui 
an şcolar, semestru, la începutul unei unităţi de învăţare, pentru a putea stabili dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învăţări. Performanţele elevilor din perioada precedentă 
reprezintă primele informaţii referitoare la capacitatea generală de învăţare a elevilor. Pentru completarea 
acestora, însă, şi, mai ales, pentru cunoaşterea faptului dacă elevii stăpânesc acele cunoştinţe şi abilităţi 
necesare înţelegerii conţinutului programului care urmează, este utilă evaluarea acestora prin examinări 
orale, dar mai cu seamă prin probe scrise. Această evaluare nu are rolul de a aprecia performanţele globale 
ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, motiv pentru care se recomandă raportarea lor la baremele de evaluare. 

Posibilitatea de atingere a scopului evaluării predictive este cu atât mai mare cu cât dascălii şi părinţii 
reuşesc să-i determine pe elevi să fie receptivi, 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 rezolvării corecte a problemelor enunţate. Deoarece 
rezultatele evaluării iniţiale nu se consemnează în catalog, elevii o pot privi cu seriozitate, nu ca pe o 
evaluare propriu-zisă care implică emoţii, se pot concentra liber asupra rezolvării itemilor propuşi şi astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv potenţialul de învăţare, lacunele ce trebuie completate ori aspectele ce 
trebuie corectate sau îmbunătăţite.  

Evaluarea predictivă de la începutul anului şcolar, realizată după o perioadă de 1-2 săptămâni de 
recapitulare, printr-un test scris ce conţine aplicaţii simple şi cu grad mediu de dificultate la materia 
recapitulată, oferă o radiografiere a stării de fapt şi constituie premisa conceperii programului de instruire 
diferenţiat şi individualizat în vederea recuperării fondului de cunoştinţe şi abilităţi indispensabile noului 
proces de învăţare putând fi folosită şi pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului şcolar. 

Pedagogul Ausubel considera 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”. Prin urmare 
pentru a ne asigura de ceea ce elevul ştie, trebuie să monitorizăm permanent rezultatele învăţării. Aceste 
informaţii sunt indispensabile în selectarea strategiilor optime şi implementării unor programe de instruire 
în acord cu rezultatele obţinute prin evaluare.  

În procesul de evaluare prevenirea, controlul şi monitorizarea permanentă a nivelului de reuşită a 
elevilor contribuie la luarea de către cadrul didactic a deciziilor prompte în vederea perfecţionării activităţii 
puse în beneficiul şcolarului.  
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 
PROF. MANTALE ELENA BIANCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ 
 
Evaluarea inițială este realizată la începutul demersurilor educative, având, conform literaturii de 

specialitate, funcții multiple: 
• Constatarea rezultatelor activității școlare, prin inventarierea achizițiilor elevului, a progresului 

sau a regresului, de la o etapă la alta a actului educativ; 
• Diagnosticarea activității-analiza datelor colectate și stabilirea măsurilor care se 

impun(modificarea strategiilor didactice, a stilului de predare); 
• Anticiparea nivelului de realizare și a ritmului viitor de desfășurare a activității de predare-

învățare; 
Cu alte cuvinte, reușita demersului educativ este condiționată de rigurozitatea evaluării inițiale, care 

îi oferă profesorului coordonatele fundamentale, necesare în proiectarea parcursului didactic raportat atât 
la specificul grupului de elevi, în general, cât și la particularitățile fiecărui elev. 

În cazul orei de limba și literatura română, evaluarea inițială îi permite profesorului să adapteze 
conținuturile, activitățile de învățare și resursele (metode și procedee, materiale didactice, timp) pentru a 
asigura parcurgerea calitativă și cantitativă a conținuturilor, respectarea programei școlare și formarea 
competențelor specifice(participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin 
receptarea și producerea textului oral; receptarea textului scris de diferite tipuri;redactarea textului scris de 
diferite tipuri; utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise, 
exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional). 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: MARALOIU LUIZA MARIA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ,,MICUL PRINȚ’’ NR.22, BRAȘOV 

 
 Evaluarea ocupă un rol important alături de predare și învățare. Evaluarea poate fi: inițială, formativă 

(continuă) și sumativă. 
 Evaluarea inițială are rol de diagnosticare (stabilește nivelul cunoștințelor pe care le au preșcolarii la 

începutul unui ciclu) și rol de prognosticare (în urma evaluării inițiale se face proiectarea eficientă și realistă 
a conținuturilor ce urmează să fie predate). Ea se face la începutul unui program de instruire. Cu ajutorul ei 
se poate determina potențialul de învățare dar și unele carențe care urmează să fie completate sau 
îmbunătățite. În urma evaluării inițiale trebuie să se țină cont de următoarele aspecte importante: copiii să 
fie tratați diferențiat, conținutul învățării se stabilește cu atenție și rigurozitate, folosirea metodelor și 
procedeelor didactice care să antreneze capacitățile intelectuale ale copiilor, tipurile de activități (frontală, 
individuală, pe grupuri). 

 Prin evaluarea inițială nu se urmărește doar testarea cunoștințelor copiilor ci și evidențierea unor 
priceperi și aptitudini. De asemenea este importantă pentru aplicarea unui scurt program de recuperare a 
noțiunilor învățate. 

 Evaluarea inițială se poate realiza prin: metode orale și metode scrise (conversația de verificare, 
interviul, discuții libere, teste sau fișe de evaluare), metode moderne (observarea sistematică a preșcolarilor 
în timpul activităților didactice, grila de evaluare/autoevaluare, investigația, studiul de caz, chestionarul, 
fișa de evaluare individuală, proiectul, portofoliul, evaluarea cu ajutorul calculatorului), probe practice 
(verificarea unor capacități sau abilități), probe mixte. 

 Datele oferite de evaluarea inițială indică direcțiile de planificare a activității pentru etapa următoare, 
deoarece acestea trebuie proiectate în concordanță cu posibilitățile copiilor, influențează modul de 
organizare și desfășurare a programului de instruire, atrage atenția când se constată lacune care ar putea 
împiedica desfășurarea eficientă a activității de recuperare pentru anumiți copii. 
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CLASA A IV - A 
ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE 0 – 1 000 000 

EVALUARE 
 

PROF. SIMONA MARAVELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI 

 
 
1. Calculează: 
433 x 29 = 123 x 324 = 226 x 18 =  
567 x 123 = 521 x 43 = 105 x 451 = 
 
 
 
 
2. Se dau numerele: 
 
Află suma, produsul și diferența fiecărei perechi de numere.  
  
 
 
 
 
 
 
 
3. Găsește numărul:  
• de 254 ori mai mare decât 201 ……………….. 
• de 13 ori mai mare decât predecesorul lui 809 ………………… 
• de 617 mai mare decât răsturnatul lui ……………….  
 
 
 
 
 
4. Se dau numerele a = 446, b = 87, c = 135, d = 501.  
Calculează: 
d – c x a = 
(c + d) x b = 
(a - c - b) x d = 
 
 
5. Micșorează produsul numerelor 602 și 341 cu produsul răsturnatelor lor. 
 
 

642 și 278 402 și 133  523 și 113 

FB *** 
 B **  
S * 

FB *** 
 B **  
S * 

FB *** 
 B **  
S * 

FB *** 
 B **  
S * 

FB *** 
 B **  
S * 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” BACĂU 

PROF. MARCIUC ALINA-ELENA 
 
Evaluarea reflectă calitatea actului pedagogic desfăşurat la nivelul corelaţiei dintre subiectul şi 

obiectul educaţiei, dintre profesor şi elev. Unul dintre cel mai puternic dependent de corectitudinea 
activităţilor de evaluare , este domeniul pedagogiei muzical-instrumentale. Evaluarea procesului de 
învăţământ constă în operaţii de măsurare şi apreciere a rezultatelor activităţii educative. Evaluarea 
reprezinta activitatea de colectare, prelucrare si interpretare a informatiilor despre calitatea rezultatelor 
scolare si a procesului care le- a generat in vederea optimizarii rezultatelor si procesului didactic. 

Bazându-se pe multitudinea de aspecte şi modalităţi de efectuare a evaluării întâlnite în literatura 
pedagogică modernă, funcţiile acţunii de evaluare sunt: 

a) Funcţia de validare socială; 
b) Funcţia de orientare socială, şcolară şi profesională; 
c) Funcţia de selecţie socială, şcolară şi profesională. 
Teoria dominantă în psihologie a modului în care oamenii își evaluează experiențele, realizările și 

performanțele este "Teoria comparării sociale a lui Festinger". Conform acestei teorii, oamenii folosesc 
standardul normativ de comparare cu ceilalți pentru a evalua performanțele pentru care nu există un 
standard obiectiv, absolut. 

Atunci când se analizează evaluarea performanțelor muzicale, este posibil ca evaluarea să fie bazată 
pe comparații cu performanțele altora (normative), comparații la propriile performanțe anterioare (ipsative) 
și / sau la o performanță ideală (așteptare). O provocarea majoră în izolarea efectelor fiecărui standard 
asupra evaluării unei persoane este că aceste trei standardele tind să fie foarte corelate. 

Spre deosebire de evaluările generale ale performanțelor academice, elevii de la şcolile/liceele de 
muzică vor fi cel mai puțin influențaţi de comparații normative. Bazându-ne pe literatura de specialitate, de 
asemenea se aşteptă că standardele vor fi cele mai influente. Muzicienii vor răspunde în mod diferit 
comparațiilor de evaluare ascendentă și descendentă, cu comparații în sens descendent, ceea ce duce, în 
general, la o comparație bună și în sus ceea ce duce la senzația de rău. Cu toate acestea, ne așteptăm la o 
asimetrie, muzicienii manifestând o sensibilitate mai mică la negativ în comparație cu evaluările pozitive. 

Tipurile consacrate de evaluare pedagogică pe care le întâlnim în practica didactică sunt: 
a) evaluarea predictivă sau iniţială; 
b) evaluarea sumativă sau cumulativă; 
c) evaluarea continuă sau formativă. 
Criteriile de apreciere şi notare a evaluarilor în pedagogia muzicală şi mai precis în evaluarea 

pianistică sunt: gradul de respectare a lierei şi sensului textului muzical , gradul de evoluţie tehnică 
instrumentală a elevului , gradul de realizare a cerinţelor de interpretare, a concepţiei şi expresivităţii 
muzicale, gradul de adecvare stilistică dar şcontribuţia creatoare, originală. 

În aprecierea elevilor acţioneaza o serie de factori, obiectivi si subiectivi, care o defavorizeaza, 
producand variatii semnificative fie la acelasi evaluator in momente diferite (variabilitate intraindividuala), 
fie la evaluatori diferiti (variabiltate interindividiala). Cele mai frecvente perturbari sunt: - efectul halo, de 
anticipatie (Oedip sau Pygmelion), de contrast, eroarea logica, eroarea de tendinta centrata, efectul de 
contaminare, efectul de ordine, eroarea prin asemanare, ecuatia personala a profesorului, precum şi 
trasaturile de personalitate ale elevului pot influiienta aprecierile profesorului – emotivitatea, viteza de 
elaborare a raspunsului, competentele de comunicare. Sunt importante din acelasi punct de vedere oboseala, 
trairile afective ale profesorului, atitudinile sale (fata de obiectul predat, fata de clasa sau elev) 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA PREȘCOLARI 
 

PROFESOR-EDUCATOR: MARCU DANIELA-RODICA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 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). 
 
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 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.  

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. 

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.  

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. 

Pentru ca 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). 

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.  

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: 
3) Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca;  
4) Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

MARCU ELISABETA 
 
Evaluarea inițială are un rol esențial în demersul didactic. Aceasta se realizează la începutul unui 

program de instruire cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevului. 
 În urma acestei evaluări cadrul didactic poate identifică volumul de cunoștințe de care dispune elevul 

și poate realiza planificarea anuală și planificarea pe unități de învățare. 
 Există diferite moduri prin care se poate realiza această evaluare și anume: 
examinări orale, probe scrise și probe practice. 
 Strategile de instruire folosite în acest tip de evaluare pot fi: 
 - inductive, prin intermediul cărora elevii sunt puși în contact direct cu diferite aspecte concrete ale 

realității; 
 - deductive, prin care elevul parcurge drumul de la general la particular; 
 - algoritmice; 
 - euristice; 
 În viziunea mea evaluarea inițială este asemănată cu cofetarul care dorește să facă o prăjitură dar nu 

are nici o rețetă. 
 Rețeta este punctul de pornire, iar cofetarul o poate îmbunătăți pe parcurs, la fel ca și cadrul didactic 

care dă acestă evaluare inițială elevilor ce reprezintă punctul de plecare spre cunoaștere, performanță. 
 Foarte importantă este și stare afectivă a elevilor în momentul în care sunt evaluați. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. MARGAN DOINA 
GRĂDINIŢA P.P. NR.44 – TIMIŞOARA 

 
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:  
1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.; 
2. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
3. ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 

  



 

 

EVALUAREA INITIALA /PREDICTIVA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR MARIA MARILENA 
GRADINITA P N BUMBUIA-GURA FOII 

 
 Evaluarea initialã (predictivã) se realizeazã la începutul unui program de instruire, pentru a determina 

nivelul de pregãtire al copiilor si apreciazã gradul în care acestia vor putea asimila noua unitate didacticã 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior.Ea se adreseazã cu precãdere 
educatoarei, care are posibilitatea sã constate situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clãdi” 
viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãtii operatiilor gândirii, abilitãtilor,intereselor, 
etc. Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de instruire, 
in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. Acest tip de evaluare 
indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele de cunostinte elaborate si 
aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al elevilor sunt denumite teste 
predictive.  

 Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui semestru, asa cum 
remarca I. T.Radu :” La inceputul lectiei evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, 
a verificarii lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari initiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, 
completari. Pot fi propuse noi secvente sau subsecvente de recuperare ,stimulare, completare. In acesta 
perspectiva ,chiar de la inceputul unei lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva.” 

 Scopul urmarit: 
-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). 
 Dupa 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). 
 Obiectul evaluarii iniţialeil este dat 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. 

 Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referințā: 

 1. funcţie diagnosticā,'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. 
2. functia prognosticā sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol ); 
- continuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; 
-modurilor si formelor optime de organizarea a activitatii. 
 Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. 



 

 

 Evaluarea iniţială are avantajul ca 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 si pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, iar ca dezavantaj 
- nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului si 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. 

 In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 
si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE -METODE ŞI TEHNICI 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR MARIA SPATARIU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE ENESCU” MOINEŞTI 

GRUPA MIJLOCIE “ALBINUŢELE” 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

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

 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 şitehnici de evaluare folosite înDomeniul Limbă şi Comunicare 
- tradiţionale:probe orale - conversaţia de verificare; 
- interviul ( tehnica discuţiei); 
- verificarea realizată pe baza unui suport vizual; 
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; 
- redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
probescrise – fişe de lucru 
-complementare:- observarea sistematică a vocabularului copilului; 
- grila de evaluare / autoevaluare; 
- fişa de evaluare individuală; 
- portofoliul. 
-interactive:- piramida; 
 - ghicitorile; 
 - tehnicafotolimbajului;  
 - 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, 
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Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentruînvăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. RALUCA MARICESCU 
 
Evaluarea, ca parte componentă a procesului de predare-învățare, are rolul de a furniza informații 

pentru desfășurarea optimă a acestui proces, în vederea îmbunătățirii și perfecționării activității didactice. 
În primul rând, evaluarea ajută la descoperirea și la stimularea intereselor și aptitudinilor elevilor. În 

al doilea rând, evaluarea ghidează profesorul asupra progresului elevilor și oferă o imagine asupra calității 
predării și a conținutului instruirii. 

Așadar, prin intermediul evaluării, atât cadrele didactice, cât și elevii obțin informații cu privire la 
efectele predării și modul în care s-au receptat noțiunile teoretice. 

În mod special, evaluarea inițială se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor și servește la 
planificarea proceselor de predare –învățare. 

Evaluarea inițială este un indicator, deoarece servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă 
elevul și grupul de elevi, permite compararea a ceea ce este predat cu ceea ce este învățat și permite ajustarea 
strategiilor de predare. 

Evaluarea iniţială (predictivă) se realizează la începutul anului şcolar, sau al semestrului, sau la 
trecerea de la o unitate de învăţare studiată la alta. Permite stabilirea nivelului de dezvoltare şi de pregătire 
şi anticipează evoluţia elevilor. Sugerează profesorului strategiile didactice care pot fi utilizate. Rezultatele 
din evaluările iniţiale direcţionează activitatea profesorului în două planuri: 

- modalitatea de predare-învăţare a noului conţinut (adaptarea strategiilor didactice la posibilităţile 
de asimilare ale elevilor); 

- aprecierea necesităţii organizării unor programe de recuperare pentru întreaga clasă sau a  
unor programe diferenţiate, menite să aducă elevii la capacităţile necesare abordării unei noi nităţi de 

învăţare. 
La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 

potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia.  
Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 

lor, de aceea este important să reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa 
evaluării şcolare. De regulă, notele obținute la evaluarea inițială nu sunt trecute în catalog. Aceste lucru are 
dublu efect: pe de o parte îi determină pe elevi să nu trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să 
nu privească evaluarea inițială ca pe un prilej de verificare a cunoştinţelor, iar pe de altă parte 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.  

Elevul trebuie determinat să nu învețe doar pentru notă, ci să învețe din dorinţa de a ști, a cunoaște, 
dorință care ar constitui un real progres în activitatea sa școlară.  

 
Bibliografie 
Purcaru, M.A.P., Didactica matematicii 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

 
PROF. MARIN AURA-FLORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CRISTOFOREANU", RM. SĂRAT 
 

Într-o lume aflată în continuă schimbare ”educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri 
fundamentale de învăţare, care pe parcursul vieţii constituie pilonii cunoașterii; a învăţa să știi, ceea ce 
înseamnă dobândirea cunoașterii; a învăţa să faci, astfel încât individul să intre în relaţie cu mediul 
înconjurător; a învăţa să trăiești 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.”(J.Delors,2000,p.69) 

Este nevoie astfel, de o regândire a procesului instructiv educativ și ale activităţilor sale specifice: 
predarea-învăţarea-evaluarea. Dacă în școala tradiţională se punea accent exclusiv pe a învăţa să știi, iar 
evaluarea era doar un demers de verificare și măsurare a cunoștinţelor elevilor,astăzi demersul didactic se 
axează pe formarea la elevi a unor competenţe, care sunt ansambluri structurate pe cunoștinţe și deprinderi 
dobândite prin învăţare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în contexte diverse a unor probleme 
caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcţiile actuale de restructurare a procesului evaluativ 
promovează nu doar aspectul informativ/instructiv al procesului didactic ci și 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. 

Evaluarea reprezintă un element esenţial al procesului de instruire, ce constă într-o judecată realizată 
asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor precise, cu scopul de 
a lua decizii. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
- măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
 - aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
 - formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor în procesul de predare-învățare.  
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 acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Delors, J., Comoara lăuntrică. Raportul pentru UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie 

în secolul XXI, Editura Polirom, 2000. 
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 

 
PROF. ÎNV. PR. MARIN BEATRICE IOLANDA 

 
 MOTTO: „Evaluarea trebuie să fie trambulina care arată cât de mult poți să sari, nu ghilotina cu 

care profesorul îți taie aripile.” 
 
 Evaluarea, unul dintre cele mai sensibile aspecte ale procesului de învățământ, este definită ca fiind 

un „sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare și a 
procesului didactic;este componentă a tehnologiei didactice”.(I.T.Radu) 

 Evaluarea reprezintă o acțiune complexă care presupune realizarea mai multor operații. Acestea 
sunt diferite prin natura lor și prin rolul pe care îl îndeplinesc, dar totuși în strânsă legătură, fiind elemente 
componente ale unui proces unitar. Principalele operații sunt: măsurarea fenomenelor pe care le vizează 
evaluarea, interpretarea și aprecierea datelor obținute și adoptarea deciziilor ameliorative. 

 În practica educațională se disting trei strategii de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea sumativă și 
evaluarea formativă. 

 Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al elevului. 

 Acest tip de evaluare 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, sunt concentrate de I.T.Radu 
în două niveluri de referință și anume: 

 funcția diagnostică, care se referă la măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitatea de a fi incluși cu succes într-un nou demers; astfel, pot fi identificate lacunele pe care le are 
elevul în pregătire, resursele deținute ca volum de informații, conceptele pe care elevul le stăpânește și cu 
ajutorul cărora va putea asimila noi conținuturi, posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev în parte, 
având în vedere capacitatea de a lucra independent, deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea 
de învățare. 

 funcția prognostică, care are rolul de a sugera profesorului condițiile desfășurării noului program; 
așadar, evaluarea inițială are un rol activ în derularea demersului pedagogic construit de profesor, acesta 
putând interveni pentru realizarea și dezvoltarea corectă a obiectivelor viitorului program (lecție, capitol 
etc.), conținuturilor absolut necesare, metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare, modurilor și 
formelor optime de organizare a învățării. 

 Evaluarea inițială, numită și „răul necesar” (Yvan Abornot), este diagnostică, stimulantă și 
creionează planul ce trebuie urmat în procesul de învățare. Aceasta se realizează prin examinări orale și 
probe scrise, obiectivele acestei evaluări fiind cunoașterea capacităților generale de învățare ale elevilor, 
precum și măsura în care aceștia stăpânesc cunoștințele necesare însușirii conținuturilor ce urmează a fi 
predate. 

 Probele orale impun respectarea unor cerințe privind frecvența examinării, enunțul întrebărilor și 
elaborarea răspunsurilor, necesitatea antrenării întregii clase în completarea sau corectarea răspunsurilor 
elevilor chestionați. 

 Probele scrise presupun mai multe tipuri de lucrări, cum ar fi: probe scrise de control curent, 
lucrări de control la sfârșitul unui capitol, lucrări scrise semestriale. 

 
 Evaluarea inițială ajută la planificarea activității viitoare în trei planuri și anume: modul de 

predare/învățare al unui conținut, aprecierea oportunității de a organiza un program de recuperare pentru 
întreaga clasă, precum și adoptarea unor măsuri de sprijin în cazul unor elevi. 



 

 

 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. Aceasta are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea 
de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce 
trebuie completate şi remediate) 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.  

 Harta conceptuală este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și a legăturilor dintre ele. 
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.  

 Investigația reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoștințele și de a 
explora situații noi de învățare. Aceasta este limitată la o oră de curs, solicitând elevul în îndeplinirea unei 
sarcini de lucru precise, prin care poate demonstra că posedă un întreg complex de cunoștințe și de 
capacități.  

 Chestionarul este, aşa cum descrie profesorul Septimiu Chelcea, o succesiune logică şi 
psihologică de întrebări scrise sau de imagini grafice, în raport cu ipotezele cercetării, care determină un 
comportament verbal sau nonverbal, ce urmează a fi înregistrat în scris. 

 Testul reprezintă un instrument de verificare cu structură și însușiri specifice. El oferă posibilitatea 
măsurării mai exacte a performanțelor elevilor, în comparație cu alte probe, permite criterii de notare 
standard, asigurând o apreciere obiectivă, posedă însușiri ale investigației experimentale, ceea ce le conferă 
o mai mare precizie. 

 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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 JUDEŢUL CÃLÃRAŞI 
 
În procesul instructiv-educativ, evaluarea este un proces complex, prin care se compară rezultatele 

activităţii educative cu obiectivele care se doresc a fi atinse.  
Acest proces didactic are în vedere toate componentele sistemului de învăţământ împreună cu întregul 

curriculum şcolar.  
Activitatea didactică, se desfăşoară în conformitate cu anumite obiective pedagogice, pentru atingerea 

cărora sunt necesare în egală măsură resurse umane cât şi resurse materiale.  
În activitatea didactică, evaluarea ocupă un loc la fel de important cu predarea şi învăţarea. Aşa cum 

pentru predare şi învăţare se întocmesc strategii, la fel şi pentru evaluare este necesar să se stabilească din 
timp când şi cum vor fi verificate cunoştinţele acumulate, dacă au fost sau nu atinse obiectivele stabilite, 
care sunt resursele care pot conduce la atingerea acestora.  

Prin evaluarea iniţială se urmăreşte stabilirea nivelului de pregătire al elevilor, lacunele pe care le au 
elevii şi care pot fi remediate sau îmbunătăţite. Acest tip de evaluare nu urmeşte ierarhizarea elevilor, ci 
motivaţia acestora spre cunoaştere şi învăţare.  

Acest tip de evaluare are caracter diagnostic deoarece pe baza rezultatelor obţinute se poate face o 
diagnoză asupra lacunelor în cunoştinţe, dar şi a cauzelor care au generat aceste lacune şi modul cum pot fi 
acestea îmbunătăţite.  

 Caracteristici ale evaluării iniţiale 
- identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor, în scopul atingerii obiectivelor propuse; 
- se efectuează la începutul unui program de instruire;  
- oferă informaţii despre cunoştinţe şi capacităţi de la care se pleacă pentru a asimila noi conţinuturi;  
- are atât funcţie diagnostică dar şi prognostică; 
- se poate realiza în mod tradiţional dar şi prin metode alternative;  
- oferă profesorului şi elevului o imagine destul de clară a potenţialului de învăţare, a lacunelor, 

imagine pe baza căreia se planifică viitorul demers didactic; 
- nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 
Deşi evaluarea tradiţională tinde să fie înlocuită cu evaluarea alternativă, între aceste două modalităţi 

de evaluare există diferenţe, după cum sunt prezentate mai jos: 
Evaluarea tradiţională 
- pune accent pe profesorul-evaluator; 
- măsoară aspectele cantitative ale învăţării în defavoarea celor calitative care sunt mai greu de 

măsurat; 
- profesorul- evaluator este singurul care adresează întrebările; 
- elevul nu are posibilitatea în procesul evaluării de a formula întrebări, de a-şi exprima opinii cu 

privire la modalităţile de evaluare;  
- elevul nu este direct implicat în procesul de evaluare; 
- nu există o cooperare între evaluator şi elev privind modalităţile de evaluare. 
Evaluarea alternativă 
- este centrată pe dialog; 
- măsoară aspectele calitative mai mult decât pe cele cantitative; 
- foloseşte mai puţin metodele formale; 
- elevul participă activ la procesul de evaluare; 
- profesorul discută cu elevii rezultatele şi le face recomandări. 
Dintre metodele alternative de evaluare amintesc: metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, 

evaluarea asistată de calculator. Educaţia tehnologică fiind o disciplină de abilităţi practice, metoda 
aplicaţiei practice se pretează foarte bine pentru evaluarea elevilor.  



 

 

Această metodă permite profesorilor să constate nivelul de formare şi dezvoltare al deprinderilor 
practice. Ea se poate realiza în cabinete specializate, unde elevii pot demonstra prin diferite tehnici de lucru, 
capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate.  

În concluzie se poate spune că deşi fiecare metodă de evaluare are părţi bune şi părţi mai puţin bune, 
s-a demonstrat în practică faptul că folosirea unor metode în mod exclusiv nu oferă o imagine concludentă 
asupra cunoştinţelor elevului, ci îmbinarea metodelor de evaluare rămâne soluţia cea mai potrivită. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ – PUNCT DE PLECARE 
ÎN PROCESUL INSTRUTIV-EDUCATIV 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MARIN MIHAELA 

 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă fundamentală a procesului 

instructiv – educativ. Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Aceasta nu 
este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. 

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 zilele noastre, importanța evaluării devine din ce în ce mai mare, deoarece permite cadrului didactic 

să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învățământ, cât și dificultățile acestuia. 
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 in rezultatele 
şcolare. 

Profesorul trebuie să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini luarea deciziilor în 
procesul de predare-învățare.  

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor, evaluarea este de trei 
tipuri: 

- evaluare inițială, predictivă; 
- evaluare formativă, continuă; 
- evaluare finală, sumativă. 
Evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de predare -învățare 

și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor. Ea este un proces care permite colectarea și analiza 
de informații relevante. 

Evaluarea inițială, cu rol prognostic, se realizează la începutul programului de instruire și urmărește 
stabilirea nivelului de pregătire a elevului, identificarea volumului de cunoștințe de care dispun elevii, 
gradul de stapânire și aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării competențelor și abilităților, toate acestea 
fiind foarte importante pentru reușita viitoarelor activități. 

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. Aceasta „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: examinări orale, probe scrise sau 
practice. Exemple de metode de evaluare: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele, etc. Aceasta 
nu trebuie să consume prea mult timp, putând fi simple întrebări adresate clasei sau unui elev. 

Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului, cât şi elevului, posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuie 
completate şi remediate) şi de 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.  



 

 

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

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel preciza că ,,ceea ce influenţează cel mai mult 
învaţarea, sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă”. 

Evaluarea inițială 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 ce nu au abilitățile 
necesare pentru a începe o nouă învățare, să le echilibreze pentru a atinge obiectivele propuse.  

 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF MARIN NUŢI 
 

Evaluarea este un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, 
comportamente, performanţe, prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de etalon.  

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. 

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 iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline. 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. 

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 necesitate deoarece prin intermediul ei cadrul 
didactic obţine informaţii privind calitatea prestaţiei sale didactice şi are posibilitatea de a adopta măsuri 
care să eficientizeze stilul de învăţământ pe care-l promovează. 

Din perspectiva 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 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 
membri ai grupului şcolar din care face parte; influenţează dezvoltarea psihică a elevilor în multiple planuri 
ale personalităţii lor. 

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

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

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. 
  



 

 

EVALUAREA INITIALA (PREDICTIVA) 
 

MARIN VALENCICA 
 
 Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire ciclu de învatamant şcolar, 

semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii.  
Evaluarea iniţiala constituie o condiţie hotarătoare 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 întelege 
conţinutul ce va fi predat.  

 Evaluarea iniţială devine necesară la începutul unui ciclu de învăţământ, an şcolar sau după o 
întrerupere de mai mare durata a activităţii, dupa 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. 

 Referitor la această formă de evaluare,cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului 
de pregătire de la care pornesc şi al gradului în care stăpânesc cunostiinţele şi abilitaţile necesare asimilării 
conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activitaţii didactice. 

Rolul ei este de a permite atât profesorului cât şi elevului să-şi formeze o reprezentare cât mai corecta 
posibil asupra situaţiei existente şi asupra cerinţelor cărora urmează să le răspundă. 

Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care pot fi 
evocate: 

 - existenţa unei eterogenităţi în ceea ce priveşte pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere mai 
mare de activitate, situatie în care ea poate sugera nevoia unor programe de recuperare sau a desfăşurării 
unui învăţământ diferenţiat, cel puţin pe durata unei perioade în care ecartul dintre elevi, sub raportul 
pregătirii, poate fi atenuat; 

- asigurarea “continuităţii” în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe şi în formarea unor 
capacităţi,când ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 

- nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 
Pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului urmator, demersurile didactice 

considerate adecvate posibilităţilor de învăţare al elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare. Pe baza 
diagnozei sunt degajate, deci, ”ipotezele” acţiunii, un pronostic al acesteia care se concretizează în 
reprezentarea activităţii în funcţie de obiective şi resurse disponibile.  

Realizarea evaluarii iniţiale este posibilă, dar acest lucru impune mai multe condiţii: 
 -schimbarea mentalităţii după care realizarea ei constituie o risipă de timp sau o utilizare neraţională 

a acestuia şi înţelegerea faptului că, dimpotrivă este util “să ştii să pierzi timp pentru a câstiga”; 
 -capacitatea de a gestiona raţional timpul de învăţământ; 
 -înţelegerea evaluării iniţiale nu ca simplu test de pornire, de inventariere, ci ca demers care însoţeste 

activitatea pe o durata mai mare de timp. 
Dezvoltări mai recente ale teoriei privind evaluările în educaţie extind rolul evaluărilor iniţiale 

raportându-le, în general, la orice activitate de educaţie, indiferent de dimensiunea ei. În obţinerea de 
informaţii privind trei aspecte principale: 

 -analiza situaţiei, constând în identificarea elementelor observabile ale realităţii înconjurătoare ; 
 -cunoaşterea potenţialului uman al celor care participă la activitate (educator, elevi, părinţi, alte 

persoane); 
 -transformarea datelor în probleme de rezolvat, prefigurând punctele cheie, care pot fi de natură şi 

de nivele diferite (instituţionale, organizaţionale, pedagogice, grupate etc.) 
 Evaluarea iniţială trebuie să însoţească activitatea pe toată durata ei, sub forma obţinerii de informaţii 

referitoare la ecartul faţa de obiective. Această informare continuă şi simultană a efectelor acţiunii este 
hotărâtoare în reuşita activităţii pentru ca, prin ea, demersul întreprins este pus în concordanţa cu mersul 
învăţării. Ea produce efecte pozitive în măsura în care permite să fie reconstruită, fără întrerupere, acţiunea 
(reglarea acesteia). 

 În concluzie, pot fi considerate ca aparţinând problematicii evaluării iniţiale mai multe idei : 
 - Evaluarea iniţiala este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace; 



 

 

- Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite 
pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţa ; 

 - Constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a pogramului de instruire.  



 

 

METODE ȘI TEHNICI FOLOSITE ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ LA 
GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. MARINESCU CARMEN MONICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, TÂRGU JIU 
 
 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.  Evaluarea iniţială constă în aprecierea 
nivelului general al dezvoltării copilului, la intrarea în grădiniţă. 

Evaluarea am realizat-o la grupa mică, 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 trei săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare, în scopul stabilirii atitudinilor de 
sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare, în vederea obținerii de 
progrese. 

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, ce 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, respectiv în procesul de învăţare. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
MARINESCU ELENA, PROF. ÎNV. PREPRIMAR, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU, JUDEȚUL GIURGIU 
ȘTEFAN ELENA-VALENTINA, PROF. ÎNV. PREPRIMAR, 

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI, JUDEȚUL GIURGIU 
 
Grădinița de copii oferă un mediu educativ creativ, sigur și primitor în care copilul beneficiază de o 

serie de posibilități de a-și dezvolta potențialul în funcție de nevoile sale speciale și de particularitățile 
individuale si de vârstă. Cunoștințele acumulate în grădinița sunt baza educației copilului și îl ajută să 
deprindă priceperi și deprinderi necesare pentru ășcoala. Îi oferă, în același timp, oportunitatea de a 
descoperi singur lucruri noi și de a-și dezvolta priceperi și deprinderi importante pentru viata de zi cu zi, pe 
care acasa nu le poate dobândi. Priceperile, deprinderile, abiliățtile și cunoștințele pe care le dobândește în 
grădiniță îi vor fi de ajutor să se descurce la școală. 

Grădinița este mediul care încurajează interacțiunile dintre copii și sprijină apariția prieteniilor. 
Copilul i se oferă ocazia să își facă primii prieteni, să coopereze și să lucreze în echipă, să împartă lucruri 
și jucării cu alți copii, adică să socializeze. Este mediul care stimulează copilul să fie activ, să exploreze 
mediul înconjurător, să transpună în joc anumite modele de comportamente. Aceste comportamente pe care 
le dobândește în grădiniță îi vor fi utile pentru dezvoltarea lui de mai târziu.  

În același timp, grădinița este un mediu interactiv care stimuleaza dezvoltarea procesului comunicării. 
Comunicând cu educatoarea și cu ceilalți copii il ajută să își perfectioneze limbajul și vorbirea. Vocabularul 
i se va îmbogății și îl va ajuta în comunicarea cu ceilalți și în momentul în care va intra la școală.  

Grădinița contribuie la formarea caracterului copilului, îl învață să gândească liber, să își exprime 
sentimentele, emoțiile, îi dă mai multă libertate și încredere în propriile puteri. În acelasi timp, este stimulat 
să gândească, să găsească noi soluții la diverse probleme și chiar să gândească critic. Aici copilul este ajutat 
și îndrumat să se exprime, să se manifeste, să observe, să gândească, să interpreteze date, să facă predicții, 
să se autoevalueze, să-și imagineze și să-și autoregleze comportamentul. Între toate domeniile de dezvoltare 
există dependențe și interdependențe, astfel că fiecare achiziție dintr-un domeniu influențează semnificativ 
progresele copilului în celelalte domenii. 

Prin desfășurarea activităților instructive-educative urmărim formarea copilului în spiritul explorării 
cognitive, dezvoltarea spiritului de investigaţie și initiative, să-i lăsăm libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i fie limitată imaginaţia şi creativitatea. 
Pentru ca toate aceste obiective să se realizeze este necesara cunoasterea fiecarui copil la momentul intrării 
în gradinită. Această cunoaștere este posibila prin intermediul realizarii evaluarii inițiale prin care putem 
măsura bagajul de cunostințe pe care îl deține copilul în momentul intrării lui în grădiniță, în vederea 
pregătirii demersului de predare- învățare-evaluare.  

Evaluarea inițială este un act didactic complex ce face parte din procesului de învăţământ și urmăreşte 
măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copil, la un moment dat, 
fără de care nu ar putea fi constatat progresul fiecărui copil in parte. 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. Prin aceasta urmărim stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care să țină cont de 
datele culese, utilizarea de mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copilului priceperi și 
deprinderi de baza, necesare activitații școlare. În urma rezultatelor obţinute, se pot stabili programe 
suplimentare de pregătire pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de sprijinire și recuperare pentru 
cei cu rezultate mai puţin bune. Evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să 
cultive şi să susţină interesul copilului pentru studiu, să-l îndrume în activitatea de învăţare. O bună 
cunoaştere psihologică a copilului e importantă deoarece astfel se poate adapta întreaga activitate 
instructive-educativă la particularităţile copiilor din grupă. Educatoarea stabileşte și proiectează scopul 
educaţional, adaptează resursele şi activităţile la posibilităţile copiilor, planifică şi măsoară fiecare progres, 
pregătește următorul demers didactic.  



 

 

Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui an școlar şi stabileşte nivelul de pregătire a 
preşcolarilor în momentul înscrierii, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare 
deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. Eficientizarea evaluării 
iniţiale depinde de elaborarea criteriilor şi modalităţilor de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de 
pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

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 
din grădiniță. procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile celui instruit la momentul 
prezent.Observarea copiilor, convorbirea, testul, probele orale, studiul produselor activității sunt cele mai 
eficiente metode de măsurare de cunoști 

Printre metodele şi procedeele interactive de evaluare a cunoştinţelor, folosite în grădiniţă, se înscriu 
următoarele: Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, Ghicitorile, Ciorchinele, Blazonul, Diagrama 
Venn, Cubul, R.A.I.  
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NECESITATEA EVALUARII INIȚIALE IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR MARINESCU GABRIELA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL KOGALNICEANU” - BUZĂU 

 
 Educatia , prin definitie , reprezinta raspunsul celor trei intrebari majore : Ce voi face?Cum voi face? 

Cum voi sti daca am realizat ce mi-am propus ? Asadar, 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. 
Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educaţiei sau mai 
exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea 
rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a tehnologiei didactice. 

 Evaluarea serveşte ca funcţie de control, masurare si feed-back în procesele de învăţare a tuturor 
părţilor implicate.Se poate spune că evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea 
sistematică din experienţele personale. In prezent, punerea accentului pe autonomia şcolii şi pe importanţa 
autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi cadrele didactice într-o 
direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei implicaţi. Un alt element 
cheie este acela că evaluarea, ca parte a invatarii, necesită interacţiune între toţi acţionarii sau actorii care 
joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în procesele de învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii 
optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie motivantă prin experientele de invatare; să ofere un bogat 
cadru intern şi extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-back-
ul;să includă (auto)evaluarea;să asigure feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul 
învăţării. 

 Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 
conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; 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, de diagnoză, stimulează și indică planul de urmat în 
procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui program de 
instruire. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să 
stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în 
activitatea care urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea 
capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care 
stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o 
condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 

• Evaluarea sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor școlare, realizând 
un sondaj atât în ceea ce privește elevii, cât și materia a cărui însușire este supusă verificării; 

• Evaluarea formativă ( continuă) - ,,marchează faptul că evaluarea face parte din procesul 
educativ normal, ‹‹erorile›› fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni 
ale elevului sau manifestări patologice” ( G.Landsheere, 1979).  

 Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror 
potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după cum poate fi 
necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. În 
concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare inițială, preocuparea cadrului didactic pentru 
cunoaşterea elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada 
frecventării grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din 
condiţiile integrării copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 



 

 

 Metodele de evaluare sunt cai prin intermediul cărora cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit" ,iar instrumentul de evaluare reprezintă un 
element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este 
cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". 

 Au fost identificate și experimentate proceduri de evaluare care pot măsura obiective complexe ale 
domeniului cognitiv și afectiv, greu de cuantificat prin metodele clasice de evaluare. Noile strategii 
realizează o mai bună integrare a evaluării în procesul de învățământ, legând-o de instruire, facilitează o 
corelare a evaluării formative cu cea sumativă, conștientizează elevul cu privire la responsabilitățile sale, 
disponibilitățile și progresul înregistrat în învățare, stimulează autoevaluarea și motivația lor pentru 
învățare. Denumite și ,,evaluări alternative/ complementare”, ,,evaluări autentice” ele includ noi proceduri 
de măsurare și apreciere precum: portofoliul, investigația, metoda proiectului, Q-sort, observarea curentă a 
comportamentului. 

 Metodele și tehnicile de evaluare (care pot fi folosite și în evaluarea inițială) pot fi împărțite în: 
• Metode tradiționale cum ar fi: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• Metode alternative care oferă cadrului didactic informații suplimentare despre activitatea și nivelul 

pregătirii elevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a comportamentului elevului, 
investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; 

• Metode evaluativ – stimulative care încearcă să situeze elevul în centrul actului de predare – 
învățare – evaluare. Tipurile acestor metode se regăsesc și în cele alternative, și acestea ar fi: observarea și 
aprecierea verbală, chestionarea orală (curentă, finală), investigația, portofoliul, autoevaluarea, baremul 
(grilă de evaluare), teste docimologice (inițiale, de progres, finale – cu diferite categorii de itemi), testul de 
comprehensiune a lecturii (test de completare – pe cinci nivele de întrebări), notarea compozițiilor. 

 Fiecare din metodele și tehnicile de verificare enumerate prezintă puncte tari și limite. Verificarea 
completă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive și educație se obține prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

 ,,Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” ( Etienne Brunswic).Pentru a-și putea îndeplini rolul care 
i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii și metode care, puse în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate 
a procesului de evaluare și în același timp ușurează munca evaluatorului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATE ȘI METODE DE REALIZARE 
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Evaluarea reprezintă o funcție esențială și 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 initial, sau predictive, se realizează la începutul unei activităţi de instruire 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. 

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

Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi 
proba de evaluare inițială profesorul va parcurge programa din anii anteriori, 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. 

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

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: confecţionarea unor obiecte; executarea unor experienţe sau 
lucrări experimentale; întocmirea unor desene, schiţe, grafice; interpretarea unui anumit rol; trecerea unor 
probe sportive. 

O importanţă deosebita o au şi metodele şi instrumentele complementare, cum ar fi: observarea 
sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; investigaţia; proiectul; portofoliul; autoevaluarea. 

Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi 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. 

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. 

Putem concluziona 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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Susținem cu tărie administrarea de teste inițiale tuturor claselor, fie ele de început, fie cunoscute din 

anii anteriori. „E mai ales pentru mine – le spunem elevilor de obicei – să știu de unde plecăm și unde mai 
avem de insistat”.  

Dar e și pentru ei. Realizează astfel că a început școala, că trebuie să ne pregătim „bagajele” din anii 
trecuți și să mai adăugăm în ele, poate în aceleași compartimente, poate în altele, informații noi, metode 
noi sau descoperite cu alți ochi, conexiuni mai multe și mai puternice care să ne ajute pe viitor. Pentru că 
învățăm matematica pentru viitor. Pentru testul de la sfârșitul capitolului, pentru că vom avea nevoie de 
aceste formule (teoreme, proprietăți) și în capitolul următor, pentru teza de la sfârșitul semestrului, pentru 
examenul de anul viitor, dar, mai ales, pentru ca să ne ordoneze gândirea, ca să ne ajute să înțelegem, să 
putem explora, să știm că există soluții (reale !) și să nu încetăm să le căutăm. 

Testul inițial nu este o competiție între elevii clasei, nici măcar una între clase, ci începutul unei 
competiții cu sine, care va dura aproape nouă luni, până la festivitatea de încheiere a anului școlar. Notele 
nu sunt, de obicei, foarte bune la testul inițial. Elevii știu că nu se trec în catalog, decât la cerere. Cel mai 
important aici este feed-back-ul, ”discutarea testului”, când află cât trebuia să fie rezultatul sau cum puteau 
să abordeze problema. Și pentru profesor e important că unii au uitat formula ariei triunghiului sau criteriul 
de divizibilitate cu 9. Și, mai ales, dacă nimeni din clasă nu a abordat problema cu proporții, înseamnă că 
acolo este o problemă și că acea lecție ar trebui reluată, pentru că nu ne permitem să trecem mai departe și 
să clădim materia de anul acesta pe o fundație insuficient de solidă.  

Anul acesta am încercat o abordare nouă a testului inițial. După o scurtă recapitulare, de maxim 4 ore 
în prima săptămână de școală, am administrat la clasele terminale – a 8-a și a 12-a – ca test inițial, subiectul 
de la examenul de sfârșit de ciclu din această vară, Evaluarea Națională și respectiv bacalaureatul. Pentru a 
egaliza șansele tuturor elevilor, am ales varianta de rezervă, care nu a fost foarte mult mediatizată.  

La clasa a 8-a, pentru că, evident, materia nu era parcursă în întregime și pentru că timpul de lucru a 
fost de doar 50 de minute, am exclus din enunț problemele I.5, II.1, II.4, II.5 și III.2 și am modificat baremul 
astfel încât să se poată obține nota maximă: 0,8 puncte pentru problemele de la Subiectul I și câte 1 punct 
pentru problemele și subpunctele aferente rămase la subiectele II și III. Deloc surprinzător, cu excepția 
uneia, notele s-au încadrat între 4,30 și 8,00, iar media clasei a fost 6,13. Elevii au primit bine 
„experimentul” și s-au implicat mai mult în rezolvarea fiecărui item, pentru că „puteam să fiu cu un an mai 
mare și să primesc acest subiect la Evaluarea Națională”. Ca orice profesor de gimnaziu, am discutat de 
fiecare dată cu elevii subiectele de examen ale anilor trecuți, dar fie la recapitularea finală, fie ca pregătire 
pentru examen. E primul an în care încerc această abordare și mi se pare o idee bună, motivantă pentru 
elevi și puțin solicitantă pentru cadrul didactic, care are la dispoziție subiectul – unul de nivel mediu propus 
de specialiștii SNEE – și baremul de corectare. 

Oarecum în același spirit, la testul inițial pentru clasa a 12-a, am ales subiectul de rezervă de la 
examenul de bacalaureat din această vară, eliminând subiectele II.2 și III.2 și dublând punctajul aferent 
problemelor II.1 și respectiv III.1. Elevii au răspuns bine, străduindu-se mai mult ca de obicei pentru 
obținerea unei note bune la testul inițial. Notele au fost în intervalul 4,10 – 8,50, iar media clasei 6,17. 

La ambele clase, discutarea testului mi-a dat ocazia să insist – pe baza baremului de corectare – și 
asupra importanței redactării detaliate și a modului de încadrare în pagină a rezolvării unei probleme. 
Desigur că am discutat și rezolvările alternative și modul în care ele ar putea fi notate, dar și faptul că, la 
examen, elevii vor avea la dispoziție foi albe, fără linii sau pătrățele. 

Clasa a 9-a, proaspăt venită în școala noastră, a trecut deja prin experiența unui examen de Evaluare 
Națională. Cu ani în urmă, la una dintre ședințele de catedră, un coleg era de părere că nu e nevoie de testare 
inițială la această clasă, pentru că putem vedea rezultatele de la examen. Alți colegi însă, au arătat că, 
administrând același test după 3 luni, rezultatele au fost mult diferite față de cele din vară. Pentru că nu am 
dorit să verific această teorie, am ales din nou varianta de rezervă, pe care elevii nu o cunoșteau, și am 



 

 

selectat un număr de itemi proporționali cu timpul de lucru, respectiv 50 de minute. Notele au fost între 
3,70 și 9,30, cu media clasei 6,55, comparabile cu cele de la Evaluarea Națională. Unii elevi au solicitat 
trecerea notelor în catalog, spunând că nu au mai avut note atât de mari la evaluarea inițială la matematică. 

Concluzionând, alegerea unui subiect dat la un examen național ca subiect de testare inițială la clasele 
terminale i-a mobilizat și motivat pe elevi mai mult decât un subiect obișnuit și a prilejuit observații 
punctuale asupra rezolvării și a modului de redactare pentru obținerea unui punctaj cât mai bun la examenul 
de final de ciclu. Vom aplica metoda în continuare și o vom extinde la subiectele de teză, care vor avea 
structura examenului și itemi din materia parcursă în semestrul respectiv. 

 
  



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MARLENEANU CERASELA IULIANA 

 
 Începutul de an școlar da un nou ritm vieții cotidiene, atât pentru elevi, cât și pentru părinții lor. Și 

dacă prima zi de școală este marcată de euforia începuturilor, pentru unii, și de nostalgia rememorării anilor 
de școală, pentru ceilalți, următoarele zile aduc rapid noi emoții deopotrivă copiilor și părinților. Intrarea în 
ritmul anului școlar se produce treptat (cel puțîn in teorie), însă după prima săptămâna de școală trecerea 
de la relaxarea din vacanță la stresul zilelor cu ore și teme se produce brusc - testele inițiale sunt cele care 
dau tonul acestei schimbări. 

 În timp ce testele initiale nu sunt un indicator al succesului academic, acesta oferă informații 
importante care permit unui elev să fie plasat la nivelul corespunzător de engleză sau matematică care se 
potrivește cu abilitățile acestuia. Rezultatele testului initial sunt concepute pentru a demonstra puterile și 
capacitățile actuale ale unui elev și sunt utilizate pentru a dezvolta un plan educațional precis și realist bazat 
pe nevoile de lectură, scris și matematice specifice fiecărui elev.  

 Pentru limba engleza evaluarea initiala poate fi realizata folosinde teste cu alegeri multiple pentru a 
testa competentele de intelegerea unui text, de vocabulary si gramatica. Testul initial pentru limba engleza 
trebuie conceput pentru a oferi elevilor si profesorilor o modalitate rapidă de a evalua nivelul aproximativ 
al cunoștințelor limbii engleze. Testul trebuie să dureze aproximativ 45 de minute pentru a fi finalizat. La 
sfârșitul testului, veți vedea rezultatul testului dvs. și veți primi un procent. Se poate estima nivelul în 
comparație cu mai multe examene internaționale de engleză (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL); și 
scala de evaluare a limbilor Consiliului Europei.  

Model de test  
1) Did you ……… anywhere interesting last weekend? 
a) go 
b) going 
c) was 
d) went 
2) I work as a teacher and my wife ………, too. 
a) do 
b) is 
c) work 
d) does 
 
3) I think ……… taxi driver 
a) her job is 
b) she's a 
c) her job is an 
d) she's 
4)Do you think I should move to Ireland? You shouldn't do anything ……… you think it's the right 

thing to do. 
a) when 
b) unless 
c) in case 
d) if 
 
5) We can finish the rest of the eggs for ……… . 
a) a breakfast 
b) the breakfast 



 

 

c) breakfast 
d) a breakfasts 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARTIN ȘTEFANIA CARMEN 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE COȘBUC” NĂSĂUD 

 
În sensul său cel mai larg evaluarea se concentrează asupra eficienței sistemului de învățământ, 

considerat ca un subsistem al sistemului social. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la 
optimizarea întregului proces desfășurat în școală. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o 
funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. 

Prin înregistrarea performanțelor obținute de elevi, dascălii au posibilitatea de a aprecia modul în care 
obiectivele proiectate s-au materializat în ,,realități“ psihice, au devenit componente ale personalității 
umane, iar cunoașterea acestor aspecte reprezină pentru dumnealor un cadru de referință în aprecierea și 
autoaprecierea muncii lor și bineînțeles pentru elevi un factor stimulator în procesul de învățare. 

Alegerea celor mai adecvate metode și instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent și util, iar dascălul trebuie să stăpânească toate metodele 
și instrumentele de evaluare și să le aplice în funcție de particularitățile clasei de elevi. 

Evaluarea inițială este absolut necesară pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate și oferă elevului și dascălului o reprezentare 
a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătățire. Se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învățământ, an 
școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar a unei lecții), putând fi realizată prin mai multe modalități: 
harta conceptuală, investigația, chestionarul, testele. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere 
globală a performanțelor elevului și nici realizarea unei ierarhii. 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. 

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

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 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 unei noi învățări.  

Este necesar, pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, să fie evidențiate reușitele elevilor 
până la acel moment, deoarece aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizează 
energii noi în direcția 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. Căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor 
posibile, vor fi urmărite și nu prin formularea excesivă de sugestii. Alegerea cu mare atenție a itemilor care 
alcătuiesc evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculum-ului pentru învățământul primar și 
pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătireal elevilor, pe care să se plieze cât mai bine 
pregătirea următoare a fost, este și va fi una dintre preocupările mele ca dascăl. 

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”. Cunoașterea acestor aspecte reprezintă pentru învățător un cadru de referință în aprecierea și 
autoaprecierea muncii sale, iar pentru elevi un factor stimulator în activitatea de învățare. 
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TEST DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
NIVEL: PRIMAR 

 
ÎNVĂȚĂTOARE: MARTON ANNAMARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETŐFI SÁNDOR” DĂNEȘTI, HARGHITA 
 
Învățătorul trebuie să aibă la dispoziție o paletă extinsă de grile de evaluare, pentru a o alege pe cea 

mai potrivită clasei la care predă și nevoilor pe care testarea le presupune. Cu cât o scală conține mai multe 
niveluri, cu atât feedbackul primit este mai precis și mai coerent. Patru sau cinci criterii reprezintă numărul 
ce poate produce o încărcătură cognitivă semnificativă și suficientă pentru evaluatori. 

O tehnică de evaluare este testul. În elaborarea unui test, sunt deosebit de importante următoarele 
aspecte: 

- Stabilirea numărului de întrebări 
- Formularea întrebărilor 
- Reprezentativitatea și relevanța întrebărilor pentru materia verificată 
- Performanțele vizate. 
În continuare prezint un test alcătuit de mine: 
Test de limba română ca limbă nematernă 
Nivel A2 
Clasa a IV-a 
Secțiunea Citire 
Receptarea mesajului scris 
 
A. Citiți cu atenție propozițiile și potriviți-le cu imaginile corăspunzătoare. O imagine va rămâne în 

plus. Aveți și un exemplu. 
 
0. Tatăl lui Ionel face curățenie cu siguranță într-o cameră.  
1. Bunica băiatului are de cusut o față de masă. 
2. Lui Ionel îi place să deseneze nespus de mult. 
3. Mama fetiței a început să spele vasele murdare în bucătărie. 
4. Fetița știe să cânte la microfon. 
5. Bunicul cel obosit se odihnește pe bancă. 
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B. Citiți povestea Mănușa apoi decideți dacă propozițiile de mai jos sunt adevărate sau false. Aveți 

un exemplu. 
 
 
 
  
    Mănușa 
Odată, în pădure, cineva a pierdut o mănușă. A fost mare, maro și cu blană pe dinăuntru. Mult timp 

nimeni nu a observat-o. 
  Într-o zi un gândăcel a văzut-o. 
 -Ce bine, voi avea o casă călduroasă!  
 A venit și o furnică, un șoarece, o broască și un pițigoi. Mănușa a avut cinci degete, astfel încât toți 

au avut loc în ea. 
Gândăcelul a ocupat degetul mare, pițigoiul degetul arătător, șoarecele degetul mijlociu, broasca 

inelarul. În degetul mic s-a mutat furnica.  
 Locuitorii mănușii au trăit fericiți în noua lor căsuță. 
 
 
 
Mănușa s-a pierdut în pădure.  
 
6. Ea a fost maro, mică, cu blană pe dinăuntru. 
 
7. Un gândăcel a observat-o imediat. 
 
8. Gîndăcelul a vrut să se mute în ea. 
 
9. În mănușă a fost loc destul. 
 
10.Animalele nu au ocupat fiecare deget al mănușii.  
 
 
C. Priviți imaginea și citiți textul. Completați dialogul dintre Maria și Roxana cu cuvintele care 

lipsesc. Aveți și un exemplu. 
 
  

 
 
 Afară timpul este potrivit pentru patinaj. Nu ninge și nu e un frig cumplit. Maria și Roxana sunt 

pe gheață. Ele se dau cu patine. Maria știe să patineze foarte bine spre deosebire de Roxana care învață să 
patineze doar acum. Maria o ține de mână ca să nu cadă pe gheață. Ele sunt îmbrăcate lejer ca să poată să 
se miște mai ușor. Fetelor le place patinajul și sunt foarte fericite. Vor face timp să mai vină și altă dată.  
  

 



 

 

Atunci când nu ninge și nu e un ger cumplit timpul este potrivit................ pentru patinaj. 
*Fetele se numesc a. .................... și b. .................. . 
* c. ................. e o patinatoare foarte bună. 
 * d. ................... patinează slab. 
 * Roxana trebuie ajutată de e. .................. . 
* Îmbrăcămintea fetelor este f. ................. . 
 
D. Citiți textul de mai jos cu atenție și subliniați varianta corectă. Aveți un exemplu. 
 
Ștefan cel Mare și Vrâncioaia 
 
Odată domnul Moldovei, Ștefan cel Mare a trecut prin munți ca să strângă oaste. Așa a ajuns la o 

femeie care s-a numit Vrâncioaia. Femeia a văzut că Ștefan cel Mare este supărat și l-a întrebat: 
- Ștefan Vodă de ce ești trist? 
- Turcii au intrat în țară și suntem în mare primejdie. Am nevoie de viteji pentru oaste. 
- Am șapte feciori, Măria Ta. Sunt frumoși și voinici și mi-s foarte dragi. Ți-i dau cu plăcere, să-ți 

fiede ajutor. 
 În zori cei șapte voinici au sunat din corn pe munții Moldovei. Au sosit români din toate părțile și 

astfel s-a strâns o oaste destul de mare. Așa oastea românilor a putut să atace oastea turcilor. 
 
Ștefan cel Mare a pornit în munți 
a. ca să se întâlnească cu o femeie. 
b. ca să vadă lume. 
c. ca să strângă oaste. 
 
*Vrâncioaia a vrut să afle de la Ștefan cel Mare că 
a. de ce este în munți. 
b. de ce este trist. 
c. de ce a pornit pe drum. 
 
*Ștefan cel Mare a mărturisit că 
a. turcii au ocupat țara. 
b. are mulți dușmani. 
c. turcii au intrat în țară. 
 
*Vrâncioaia îi oferă lui Ștefan cel Mare 
a. o cană de apă. 
b. feciorii lui. 
c. ajutorul lui. 
 
*La sunetul cornului s-au adunat  
a. cei șapte feciori. 
b. dușmanii țării. 
c. ostașii români. 
 
*S-a adunat o oaste  
a. destul de mare. 
b. destul de mică. 
c. foarte puțină. 

  



 

 

Cheia exercițiilor: 
 Exercițiul A 
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xercițiul B 
  
*. F 
*. F 
* A 
* A 
*. F 
 
Exercițiul C 
 
*. a. Maria b. Roxana 
*. c. Maria  
*. d. Roxana 
*. e. Maria 
*. f. lejeră  
 
Exercițiul D 
 
*. b. 
*. c. 
*. b. 
*. c. 
*. a. 
 
Bibliografie: 
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PLANIFICAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROFESOR MATE MIHAELA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 

 
Triunghiul predare - învățare - evaluare reprezintă o componentă a procesului de învățământ, în care 

cadrul didactic şi elevul sunt parteneri implicaţi activ, cu scopul de a realiza o acţiune orientată, fiind primul 
pas în direcţia transformării elevului. Acesta trebuie să învețe nu doar pentru notă ci, în primul rând pentru 
a şti, a cunoaşte, a se dezvolta, a înţelege şi a descoperi.  

Predau la un liceu cu profil tehnologic şi sunt profesor de matematică. Media de admitere este 5,5 - 
6,5 şi nota de la evaluarea naţională la matematică este de regulă cu un punct mai mică. De aici se înţelege 
că nivelul de cunoştinţe al elevilor este destul de redus. Evaluarea iniţială pe care o realizez la începutul 
clasei a IX-a este foarte importantă deoarece ştiu cu cine plec la drum dar şi cu ce, adică am o radiografie 
reală a potenţialului de învăţare, a lacunelor existente dar şi a aspectelor care au nevoie să fie corectate sau 
cel puțin îmbunătățite. 

Elevii sunt reticenţi la activităţile de evaluare şi de aceea anunţ acestă verificare la a doua a sau a treia 
oră de curs. Timp de două săptămâni, la începutul anului şcolar realizez o recapitulare generală a 
cunoştintelor dobândite în anii anteriori. Trebuie să recunosc că aleg să lucrez exerciţii de care am nevoie 
pentru parcurgerea materiei de clasa a IX-a. Concret, renunţ la geometria în spaţiu care nu se mai regăseşte 
în materia de liceu, dar şi la geometria plană. Recapitulez doar câteva noţiuni de geometrie şi anume: 
formulele de arii, elemente de trigonometrie, proprietăţi ale poligoanelor regulate şi ale paralelogramului.  

Un aspect important în activitatea de pregătire a acestei evaluări iniţiale este încurajarea oricărui 
răspuns pe care îl primesc. Acesta este atent analizat şi caut împreună cu elevii partea bună din soluţia dată, 
încercăm să identificăm greşeala şi îmbunătăţim treptat, inclusiv modul de prezentare a rezolvării itemului. 
Sunt elevi care iau în serios această evaluare, poate pentru că li s-a explicat corect importanţa ei, dar şi elevi 
complet dezinteresaţi deoarece notele primite nu vor fi trecute în catalog. Reuşesc să mai stimulez elevii 
pentru o bună colaborare, propunându-le un târg: o notă dintr-un test care nu este pe placul lor poate fi 
înlocuită cu nota de la testul iniţial. Ce obţin în schimb? Mai puţine foi goale la aceste teste şi chiar o 
prezenţă mai bună. În ceea ce priveşte structura testului, am experimentat mai toate variantele. Respectând 
indicaţiile din scrisoarea metodică comunicată de minister am aplicat teste unice la nivelul instituţiei dar şi 
teste aplicate elevilor, diferenţiat de către fiecare profesor. Aplicarea testului la nivelul instituţiei s-a dovedit 
a fi mai eficientă deoarece s-au putut realiza anumite materiale şi au fost fructificate rezultatele prin 
intermediul schimbului de bune practici. Am realizat că unii colegi acceptă destul de greu ideea că aceste 
evaluări iniţiale sunt un sprijin real în proiectarea și realizarea viitoarelor activităţi de învăţare.  

În concluzie, pot să afirm că evaluarea inițială este deosebit de utilă la început de liceu, adică în clasa 
a-IX-a. Este importantă pentru detectarea acelui potenţial de instruire, a acelui potenţial de dezvoltare dar 
şi a acelui potenţial de educare. Intrând în zona dezvoltării viitoare a elevului, putem declanşa involuntar o 
acţiune a unui factor ce poate fi benefic pentru cariera sa.  

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.INV.PRIMAR MATEESCU CONSTANTIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,CAROL AL II-LEA''- DIOȘTI, DOLJ 
 
După felul în care actul evaluativ se integrează în desfăşurarea procesului de învăţământ şi nivelul la 

care se realizează se disting mai multe tipuri de evaluare: evaluare iniţială, evaluare sumativă şi evaluare 
continuă. 

 Marin Manolescu avea următorul comentariu: “Din nefericire, evaluarea iniţială este mai puţin 
aplicată. Evaluarea sumativă este, de regulă, tot din nefericire, o „sancţiune" care încheie o perioadă de 
învăţare şi se concretizează printr-o notă sau un calificativ, chiar printr-o clasificare sau ierarhizare a 
elevilor, intrând astfel în zona evaluării normative/ comparative. Cea de-a treia, evaluarea formativă, „este 
în creştere", făcând parte integrantă din procesul de învăţare. În prezent se discută şi chiar se încearcă 
inovarea cea mai radicală şi anume suprimarea tuturor formelor de evaluare. În ceea ce ne priveşte nu 
aderăm la acest punct de vedere pentru că, deşi are uneori un rol ingrat, şcoala trebuie să-şi asume 
responsabilitatea emiterii unor judecăţi de valoare, al acordării de diplome”(Manolescu, Evaluarea şcolară, 
2006, Ed. Meteor Press, p. 33). 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei perioade de instruire – semestru, an şcolar, ciclu de 
învăţământ – cu scopul de a cunoaşte nivelul psihopedagogic al colectivului de elevi, exprimat în termeni 
de performanţe şi competenţe actuale având o funcţie de diagnosticare.  

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" (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.; 

 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, op. cit., 2002). 

 Subliniind rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea elevilor în activitatea care 
începe, R. Ausubel conchide: „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-1 în consecinţă" (R. Ausubel, Învăţarea în şcoală, E.D.R, Bucureşti, 1981). 

 Valoarea diagnosticată a acestei evaluări iniţiale se manifestă atât din perspectiva elevilor, cât şi a 
cadului didactic care va lucra cu aceştia. În ceea ce îi priveşte pe elevi: 

 Inventariază achiziţiile existente la momentul T0 (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.; I.T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, E.D.P, Bucureşti, 
2000). 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. INV. PRIMAR: MATEESCU ELENA OLIMPIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BASARAB I” 

CURTEA DE ARGEȘ 
 
Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ, alături de predare și învățare. 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și se interpretează 

datele obținute în urma aplicării unor metode, tehnici și instrumente de măsurare. 
Evaluarea inițială sau predictivă are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor la 

începutul unui program de instruire, ciclu de învățământ, an școlar, semestru, capitol sau lecție și este 
deosebit de utilă, oferind în aceeași măsură, atât profesorului, cât și elevilor posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă asupra potențialului de învățare al fiecărui elev, asupra lacunelor ce vor trebui 
completate și remediate. Rolul evaluării inițiale nu este de control, ci de cunoaștere obiectivă a nivelului 
atins de către elevi în învățare, fiind aplicată pentru „a stabili dacă subiecții dispun de pregătitea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învățări”(Ioan Cerghit,2002). 

În funcție de rezultatele obținute în urma evaluării inițiale se stabilesc obiectivele, conținuturile, 
metodele de predare-învățare-evaluare, formele optime de organizare a activității pentru perioada următoare 
de învățare și programele de recuperare sau măsurile ameliorative pentru elevii care nu obțin rezultatele 
preconizate. 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, să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, să le trezim motivația cunoașterii și dorința rezolvării corecte a problemelor enunțate. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe elevi mai conştienţi şi îi motivează să se 
implice în sarcina ăropusă. 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. 

Metodele şi instrumentele de evaluare trebuie să se 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 poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptual, investigaţia, 
chestionarul, testele. 

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 acelor metode și procedee 
didactice care să antreneze cel 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 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.INV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR MATEESCU MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,CAROL AL II-LEA''- DIOȘTI, DOLJ 

 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei perioade de instruire – semestru, an şcolar, ciclu de 

învăţământ – cu scopul de a cunoaşte nivelul psihopedagogic al colectivului de elevi, exprimat în termeni 
de performanţe şi competenţe actuale având o funcţie de diagnosticare.  

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 doar a unor elevi. 
“Acţiunea proiectată şi realizată în cadrul evaluării didactice iniţiale vizează: 
a) masurarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor înaintea începerii unui ciclu, an, semestru, 

şcolar/universitar, respectiv înaintea începerii studiului unei discipline sau unui grup de discipline de 
învăţământ, modul de cunoştinţe disciplinare sau interdisciplinare, capitol, subcapitol, grup de lecţii,lecţii 
etc.; 

b) decizia centrată asupra proiectării activităţii didactice, realizabilă în funcţie de nivelul de pregătire 
al elevilor care marchează linia de start necesară pentru “intrarea în sistem” în condiţii optime, premisă 
pentru starea viitoare a “sistemului” şi pentru asigurarea calităţii “produsului” la “ieşirea din sistem” 

Evaluarea didactică iniţială îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar predictivă. Această funcţie 
concentrează capacitatea evaluării de a prezice corect desfăşurarea activităţii de instruire, realizabilă în 
anumite limite de spaţiu şi timp. În acest context, evaluarea didactică iniţială este definită şi ca evaluare 
didactică predictivă. În mod analogic, testele de cunoştinţe elaborate şi aplicate special pentru măsurarea şi 
aprecierea nivelului iniţial de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive ”(Sorin Cristea, 
Pedagogie1997, p.151).  

Metodele de evaluare reprezintă 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 obiectivului de evaluare propus. 

Metodele de evaluare a rezultatelor şcolare ale elevilor nu sunt importante în sine, ci în raport cu 
situaţiile educaţionale în care sunt folosite. Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare în 
situaţiile cele mai potrivite.  

Urmarirea şi verificarea cât mai complexă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instrucţie şi 
educaţie se obţin prin îmbinarea diferitelor metode, tehnici şi instrumente de evaluare şi prin folosirea, de 
fiecare dată, a celei mai potrivite.  

 Într-o clasificare oarecum simplistă, metodele de evaluare se împart în două mari categorii: 
- metode tradiţionale de evaluare; 
- metode moderne de evaluare. 
 Ioan Cerghit afirmă că “nu tot ceea ce este vechi este şi depăşit, după cum nu tot ceea ce este modern 

este şi valoros” (Ioan Cerghit, Curs de Pedagogie, TUB, 1988). Despre această clasificare realizată pe 
criteriul tradiţional-modern vorbesc, de asemenea, şi alţi specialişti, precum: C. Cucoş (Pedagogie, 
Polirom, Iaşi, 2002); D. Ungureanu (Teroarea creionului roşu, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2000), 
A. Stoica (SNEE etc.). 

 Metodele de evaluare pot fi clasificate astfel: 
- metode tradiţionale; 
- metode moderne, alternative şi complementare de evaluare. 
 Literatura de specialitate s-a ocupat îndeosebi de metodele cu ajutorul cărora se culeg informaţiile 

relevante în evaluare, fie ea iniţială, formativă sau sumativă şi mai puţin s-a concentrat pe modalităţile în 
care acestea sunt reintroduse în fluxul instructiv-educativ, sunt prelucrate, puse la dispoziţia elevilor înşişi 
sau a altor categorii de persoane interesate .  

 În privinţa clasificării metodelor de evaluare nu există unanimitate de opinii.  



 

 

 Ion T. Radu împarte metodele de evaluare astfel: 
• metode tradiţionale de evaluare: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe practice, 

testul docimologic. 
• metode moderne, alternative şi complementare de evaluare: 
- observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară: portofoliul, 

investigaţia, proiectul, autoevaluarea etc. 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: MATEI ALINA MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD BRÂNCOVEANU”,  
COM BRÂNCOVENI 

 
 Evaluarea iniţială sau predictivă 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.”20 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 20 Cucoș,C-tin., Teoria și 
metodologia evaluării , Editura Polirom, Iași, 2008, p. 69 15 fundamentale ce vor fi implicate în susţinerea 
învăţăturii următoare, pentru a omogeniza într-un fel, fondul de cunoștințe şi abilităţi indispensabile unui 
nou parcurs.”21 Pe lângă funcţia diagnostică pe care o îndeplineşte (aceea de a depista eventualele 
deficiențe în pregătirea elevilor și dificultățile de învățare), evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică 
care „sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite acestuia 
anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului 
viitor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil 
de desfăşurare.” 

Consider că pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, este absolut necesară cunoașterea programei 
școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare. De aceea, pentru a întocmi 
proba de evaluare inițială la începutul clasei a V-a, profesorul va parcurge programa pentru clasa a IV-a, 
urmărind cu mare atenție capacitățile pe care elevii trebuie să le aibă la acel moment (de exemplu: 
capacitatea de a selecta informații dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei, sentimente; 
capacitatea de a 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

MATEI LENUTA 
 
 Motto:”Educația nu înseamnă umplerea unei găleți,ci aprinderea unui foc.”(W.Butler Yeats) 
 În condițiile învățământului românesc de astăzi,se impune o nouă abordare a evaluării rezultatelor 

școlare,un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare-învățare-evaluare,centrat pe 
elev.Accentul trebuie să se pună pe aspectul formativ al evaluării,astfel încât să cultive și să susțină interesul 
elevilor pentru studiu,să-i îndrume în activitatea de învățare. 

 Este important ca învățătorul să stăpânească metode și instrumente de evaluare diverse,pe care să le 
aplice în funcție de particularitățile clasei de elevi.Utilizarea eficientă a strategiilor,a metodelor și 
instrumentelor de evaluare va evidenția aspectul creativității,al gândirii critice,al manifestării 
individuale,proprii fiecărui elev,rezultatul final vizat fiind formarea la nivelul indivi- dului a culturii 
generale,formarea de abilități,atitudini,competențe,priceperi și deprinderi necesa-re integrării sociale a 
acestuia. 

 Pedagogul belgian Gilbert De Landsheare aprecia că:”O evaluare corectă a învățământului nu va 
putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic și universal.Trebuie să ne orien-tăm ferm spre 
o abordare multidimensională.”(Stanciu,M.,2003,p.284). 

 Împletirea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală,cu metodele alternati-ve de 
evaluare va asigura realizarea unei imagini globale a capacităților elevilor. 

 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR: 
I.METODE ȘI INSTRUMENTE TRADIȚIONALE: 
 Probe orale; 
 Probe scrise; 
 Probe practice 
II.METODE ȘI TEHNICI MODERNE DE EVALUARE: 
 Observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor; 
 Investigația; 
 Proiectul; 
 Portofoliul; 
 Autoevaluare 
  



 

 

EVALUAREA 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MATEI NICOLETA OTILIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET 

 
Evaluarea şcolară a fost definitǎ ca ”proces de obţinere a informaţiilor asupra elevului, profesorului 

însuşi sau asupra programului educativ - şi de valorificare a acestor informaţii în vederea elaborǎrii unor 
aprecieri care vor fi utilizate la adoptarea unor deciziie.” (Terry Tenfrink) 

Evaluarea este acea activitate prin care sunt corelate, prelucrate și interpretate informații privind 
starea și funcționarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obține, activitatea ce conduce la aprecierea 
acestora pe baza unor criterii, standarde și prin care se influențează evoluția sistemului. Ea reprezintă o 
succesiune de operaţii de apreciere, măsurare şi control a cunoştinţelor teoretice şi practice prin care se 
raportează obiectivele educaţiei la rezultatele obţinute.  

Evaluare reprezintă o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de 
dezvoltare a competenţelor prevăzute în programa şcolară şi urmărite în procesul educaţional, testate prin 
utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit. Relaţia dintre metoda de evaluare şi 
instrumentul de evaluare trebuie interpretată ca o relaţie de dependenţă univocă a instrumentului de metodă, 
în sensul că cel dintâi îşi subsumează valenţele formative şi operaţionale realizării perspectivei 
metodologice propuse.  

Metodele de evaluare sunt importante în raport cu situaţiile educaţionale în care sunt folosite. 
Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare în situaţiile cele mai potrivite. Fiecare metodă, 
tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi dezavantaje. Ele vizează capacităţi cognitive diferite 
şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi informaţii despre procesul didactic. Datorită acestui fapt dar şi 
diversităţii obiectivelor activităţii didactice, nici o metodă şi nici un instrument nu pot fi considerate 
universal valabile pentru toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile. Urmărirea şi verificarea cât mai 
complexă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive şi educaţie se obţin prin îmbinarea 
diferitelor metode, tehnici şi instrumente de evaluare, prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai potrivite. 

Evaluarea tinde să devină o latură din ce in ce mai integrată a procesului educaţional, fiind prezentă 
pe întreg parcursul acestuia evaluare initială, continuă şi finală. 

În sens restrâns, evaluarea reprezintă termenul generic, pentru acţiunile de verificare, măsurare, 
apreciere, control, estimare, notare, examinare a cantităţii şi calităţii cunoştinţelor teoretice şi practice 
asimilate de subiecţii educaţionali în procesul de învăţământ.  

Metodele complementare de evaluare au un important potențial formativ. Ele conduc la un real 
parteneriat profesor- elev-familie. Elevul are posibilitatea de a se autoevalua, de a se autocorecta, de ași 
regla stilul de învățare de a-și manifesta creativitatea și spiritul critic, sub îndrumarea dascălului care 
devine, în învățarea centrată pe elev, un facilitator al învățării. Printre metodele complementare de evaluare, 
din ce în ce mai folosite în prezent, se află: observația sistematică a elevilor, proiectul, portofoliul, tema 
pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea. 

Evaluarea furnizează motivaţia pentru învăţare prin: 
o aspecte pozitive ale succesului şcolar/demotivarea în cazul insuccesului;  
o întărirea încrederii elevului în propriile forţe. 
 Evaluarea ajută elevii şi profesorii să decidă ceea ce trebuie să înveţe :  
• evidenţierea a ceea ce este important din ceea ce se predă; 
• furnizarea feed-bak-ului asupra performanţelor obţinute.  
Evaluarea ajută pe elevi să ştie cum să înveţe prin: 
 încurajarea unui ştil de învăţare activ; 
 infuenţarea alegerilor strategiilor de predare-învăţare  
 dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi.  
Evaluarea ajută pe elevi să aprecieze eficacitatea învăţării prin: 
• evaluarea a ceea ce au învăţat; 
• consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat; 
• consolidarea unor noi situaţii de învăţare.  



 

 

Valenţele formative ale metodelor alternative de evaluare: 
o Stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 

ce şi-o asumă;  
o Asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 

variate contexte şi situaţii;  
o Asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în 

sistemul noţional, devenind astfel operaţionale;  
o 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; 
o Descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
Reduce factorul stres. 
 
Ioan Cerghit: A evalua înseamnă a enunţa o judecată de valoare, după criterii precis stabilite, cu 

privire la o entitate determinată, in scopul adoptării unei decizii referitoare la ameliorarea sau viitorul 
acestei entităţi. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA FIZICĂ 
 

PROF. VALENTINA MATEI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DACIA, ORADEA 

 
Procesul de învățământ centrat pe elev presupune identificarea nevoilor cognitive și metacognitive 

ale elevului, astfel încât finalitățile să fie în favoarea formabilului. Un astfel de proces presupune aplicarea 
unor sisteme de evaluare inițială pentru a stabili nivelul de cunoștințe asimilate anterior, dar și pentru a 
prezice parcursul didactic ce va urma. 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 judeci pe bază de măsuri și/sau aprecieri 
subiective.  

Având în vedere că studiul fizicii ca disciplină separată începe doar în clasa a VI-a, testarea inițială 
la această materie va fi un cumul de întrebări ce vizează cunoștințele asimilate la matematică sau la alte 
discipline colaterale, dar și informațiile pe care elevii le acumulează nonformal sau informal căci, 
beneficiind de dezvoltarea tehnologiei, elevii pot obține date și informații foarte ușor. Așadar, posibila 
neîncredere cu privire la un test aplicatla o disciplină care nu s-a studiat anterior va fi complet eliminată.  

Evaluarea inițială are rol predictiv și îl ajută pe profesor să își proiecteze și organizeze materia , 
abordând tehnici sau metode centrate pe nevoile elevului. Performanțele elevilor în perioada precedent 
reprezintă primele informații referitoare la capacitatea lor generală de învățare. Pentru completarea 
acestora, însă, și, mai ales, pentru cunoașterea măsurii în care 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 la fizică ar trebui să prefațeze 
realizarea fiecărui obiectiv, practic însă ea se produce în secvența introductivă din lecție. În funcție de 
prelucrarea rezultatelor de la testele inițiale, se pot concepe și testele formative, prin care verificăm în ce 
măsură predicția s-a regăsit în predarea noțiunilor teoretice și practice pe parcursul anului școlar. De 
asemenea, obiectivele operaționale pe care le stabilim în planul de lecție vor răspunde lacunelor 
diagnosticate prin testele inițiale. 

Trebuie să subliniem astfel evoluția pe care o înregistrează sistemul de evaluare inițialăîn contextul 
teoriei și metodologiei curriculum-ului, aceasta devenind indispensabilă unui demers didactic riguros și 
eficient. Astfel, într-un context lărgit, putem asocia evaluarea inițială cu eficiența, prin sistemele de 
evaluare, demonstrăm că obiectivele pe care le propunem la materia predată șunt atinse, astfel încât elevul 
să își asume și extracurricular informațiile obținute. Din acest punct de vedere, optez pentru evaluarea 
inițială la fizică, ca pentru un test care lărgește aria de interes a elevului. De exemplu un test de evaluare 
inițială la fizică va evalua noțiunile complementare de la alte discipline, cum sunt matematica, ştiinţele 
naturii, va prezice lacunele de la disciplina nou-introdusă în clasa a VI-a, dar va deschide în același timp 
apetitul elevului pentru științe precum astronomia sau robotica.  

Elevul va realiza astfel că trebuie să învețe nu pentru notă, ci mai ales pentru a ști, pentru a se putea 
dezvolta în contextul actual al societății, pentru a putea răspunde afirmativ tuturor provocărilor lansate de 
progresul științelor şi al tehnologiei din zilele noastre. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROFESOR: MAULT NEGIDAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3- 

STRUCTURĂ GRĂDINIȚA P.P. NR.3 
MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

 
 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

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

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

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

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

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

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
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 INTERACTIVE ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUACTIV LA BIOLOGIE 

 
PROFESOR: MAZILU ELENA-CODRUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREȘTI 
 
Metodele interactive centrate pe necesitațile elevilor în lecția de biologie constituie într-adevăr o cale 

de atragere a elevilor către performanța școlară, dând un caracter formativ, deschis și dinamic către 
dezvoltarea diferitelor abilități teoretice și practice la elevi. 

Medotele moderne interactive au menirea de a fi un instrument important care să permită trecerea din 
planul ”design-ului instrucțional” într-un plan al acțiunii de predare. 

Ciorchinele – este o metodă didactică activ-participativă, care constă în evidențierea de către elevi a 
legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora și a relevării unor noi asociații. Este o metodă 
antrenantă care implică elevii individual sau în grup, aceștia comunică, colaborează cu mult entuziasm 
informațiile necesare împlinirii sarcinii date. 

 Metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat – pornește de la premise că informația anterioară a elevului 
trebuie luată în considerare atunci când se predau noi informații. Această metodă presupune parcurgerea a 
trei pași: 

- acccesarea a ceea ce știm  
- determinare a ceea ce dorim să învățăm 
- reactualizarea a ceea ce am învățat 
Cubul – estre o metodă folosită în cazul în care se dorește explorarea unui subiect, a unei situații din 

mai multe perspective 
Este necesar ca elevii să înțeleagă importanța folosirii metodelor interactive la ore, pentru creștera 

performanței elevilor, pentru evitarea rămânerii în urma a elevilor dotați și a insuccesului școlar la elevii 
care nu pot face procesului educativ din anumite motive. 

Cauzele ce susțin folosirea metodelor interactive se leagă de nivelul de învățamânt, de profilul clasei, 
tipul de lecție ales, de particularitățiile psiho-individuale ale elevilor. Așadar, folosirea metodelor 
interactive la biologie determină în rândul elevilor o valență largă de capacități, de prinderi în sfera 
intelectuălă și comportamentală, iar folosirea acestor metode trebuie să capete o accepțiune mai 
geneneroasă atât din punct de vedere al elevilor cât și a cadrelor didactice. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. MEHEDINȚU LAURA 
 
Evaluarea este un proces de colectare, prelucrare și interpretare a datelor obținute, în scopul stabilirii 

unor măsuri prin care elevii să-și poată ameliora lacunele identificate. 
În procesul instructiv-educativ se pot identifica mai multe tipuri de evaluare: evaluarea inițială (testul 

predictiv), evaluarea continuă și evaluarea finală. 
În această lucrare voi discuta despre evaluarea inițială, care se realizează la începutul anului școlar, 

la începutul unui semestru sau în timpul anului școlar, în situația în care profesorul de la clasă este nou-
venit. 

Acest tip de evaluare are ca scop determinarea nivelului de pregătire al elevilor, având atât funcție de 
prognosticare, cât și funcție diagnostică.  Evaluarea inițială presupune un test scris, în care sunt incluși 
mai mulți itemi: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi și itemi subiectivi. Itemii obiectivi și cei semiobiectivi 
sunt utili, întrucât nu toți elevii au înclinație către filiera umanistă, iar prin intermediul acestora se evită 
dezavantajarea elevilor cu aptitudini pentru științele exacte, acești itemi având un grad de obiectivitate 
destul de mare. 

Avantajele probei scrise sunt: 
- elevii emotivi și timizi nu se simt crispați; 
- evaluează un număr mare de elevi și, totodată, un număr mare de cunoștințe; 
- sunt observabile greșelile de ortografie, de punctuație și de exprimare. 
Dezavantaje: 
- este consumatoare de timp, întrucât profesorul trebuie să facă observații generale asupra greșelilor 

observate și să discute cu fiecare elev testul; 
În redactarea testului inițial, profesorul trebuie să țină seama de particularitățile de vârstă ale elevilor, 

de programa școlară și de obiectivele pe care și le-a propus. Profesorul trebuie să elaboreze baremul de 
corectare și de notare, punctajul fiind discutat și explicat pe înțelesul elevilor. 

În urma rezultatelor obținute se va realiza o ierarhie a notelor, se va face o analiză swot și se vor 
planifica activități de remediere a lacunelor observate. 

În concluzie, prin intermediul evaluării inițiale se pot identifica punctele tari și punctele slabe ale 
elevilor și se poate acționa în consecință pentru a fi corectate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNV. MERCEA DANIELA 

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIMAND, ARAD 
 
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 introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții: 

• 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). 

 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 – sunt unele 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. 
  



 

 

Probele scrise - sunt utilizate 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. 
Probele practice 
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. 

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. 
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 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.  
 

Bibliografie: 
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București,EDP.;  
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Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
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ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

 
 Activitatea de învăţare centrată pe elev necesită negocierea şi monitorizarea regulată a „contractelor 

de învăţare”. Astfel, elevii se pot concentra pe atingerea unor obiective individualizate. În cadrul acestei 
metode, elevii lucrează pe cont propriu, monitorizaţi şi ajutaţi individual de către profesor.Acest fapt 
necesită timp şi o administratre atentă; fiind necesară oferirea de oportunităţi suficiente pentru opţiuni de 
învăţare individuală, şi nu doar colectivă, cum era întâlnită în învăţământul tradiţional. 

Modelul educaţioanal promovat în contextul actualei reforme a învăţământului corespunde unei 
pedagogii active şi interactive, unor practici pedagogice centrate pe elev şi pe activitatea de învăţare 
individuală sau colaborativă a acestuia. Faţă de învăţământul tradiţional, care considera că primordial este 
raportul profesor-cunoştinţe, în actuala reformă educaţională devine prioritar raportul elev-cunoştinţe. 
Noua viziune curriculară nu mai centrează acţiunea educaţională pe conţinuturi, ci pe formarea de 
competenţe educaţionale complexe şi variate: intelectuale sau cognitive, afectiv-atitudinale şi psihomotorii. 
Aşadar, principiul de bază în actualul context educaţional susţine necesitatea situării elevului şi a activităţii 
de învăţare şi formare a acestuia în centrul procesului educaţional. Şcoala şi curriculul ar trebui să ofere un 
cadru coerent şi flexibil, în care gândirea liber independentă, opinia liber exprimată şi argumentată să 
constituie dimensiuni definitorii. 

În ceea ce îl priveşte pe elev, se consideră că acesta nu este un „sac gol”, pe care profesorul are datoria 
să îl „umple” cu noi şi noi cunoştinţe, pe care el să le depoziteze. Dimpotrivă, elevul este o individualitate, 
care vine în clasă cu propriile idei şi concepţii, cu prereprezentări formale fie în contextul vieţii cotidiene, 
pe baza informaţiilor din mass-media etc., fie în contexte formale în şcolă. 

Concepţiile pot fi valorificate pe parcursul activităţii didactice; învăţarea, interiorizarea, asimilarea 
noilor concepte, nu înseamnă numai acumulare, nu se realizează numai în prelungirea achiziţiilor 
anterioare, ci mai ca ruptură, ca un conflict între vechi şi nou, graţie unor conexiuni şi ierarhizări de reţele 
conceptuale. 

Această perspectivă subliniază caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev, promovând 
ideea că elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin asumarea responsabilităţii cu 
privire la: 

• ceea ce se învaţă, 
• modul cum se învaţă şi de ce, 
• momentul când se învaţă. 
O consecinţă importantă a acestei definiţii o reprezintă necesitatea ca elevii să îşi asume un înalt grad 

de responsabilitate în contextul învăţării şi să îşi aleagă în mod activ scopurile, precum şi să îşi administreze 
învăţarea. Ei nu se mai pot baza pe faptul că profesorul ori persoana care predă la clasă le va spune ce, cum, 
unde şi când să gândească. Ei sunt cei care trebuie să înceapă să o facă. 

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare constituie 
spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia 
permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi 
o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează 
implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci 
participant activ.  

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor 
copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de 
concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă 



 

 

posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi 
abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

Ţinte şi strategii ale învăţământului centrat pe elev 
Ca urmare, există anumite ţinte în domeniul predare interactivă şi centrată pe elev: 
• Creşterea capacităţii cadrelor didactice de a preda într-un mod interactiv şi centrat pe elev şi de a 

folosi metode care îi stimulează pe elevi să gândească în mod independent asupra problemelor, soluţiilor şi 
modalităţiilor de rezolvare a unor probleme; 

• Deprinderea unor abilităţi şi tehnici de predare care îi permit să realizeze activităţi în grupuri mici, 
să faciliteze învaţarea prin cooperare; 

• Îmbunătăţirea capacităţii sale de a adapta predarea în funcţie de nivelurile diferite ale elevilor pentru 
a asigura progresul tuturor elevilor. 

Strategiile indicate sunt acelea care au ca efect maximizarea învăţării pe baza unor considerente cum 
ar fi:  

• adecvarea la scop, 
• nevoile elevilor, 
• eficienţă de timp, 
• resurse. 
În sens larg, prin strategie se înţelege un set structurat de activităţi de predare, special conceput pentru 

atingerea unor rezultate dorite. Este o cale prin care profesorul determină şi controlează direcţia generală 
de desfăşurare a învăţării elevilor. 

Strategia este o formă specifică şi superioară a normativităţii pedagogice, care asigură activităţii 
instructiv-educative coerenţă internă, compatibilitate cu obiectivele şi complementaritatea efectelor . 

Strategiile prezintă următoarele caracteristici: 
 Caracter normativ( se bizuie pe precriptii si reguli care tin de predare-invatare-evaluare); 
 Reprezinta structurarea si inlantuirea situatiilor de invatare/instruire; 
 Integralitatea(vizeaza ansamblul instruirii); 
 Caracterul probabilistic, dinamic, perfectibil; 
 Aspectul metacognitiv(profesorul este model si mediator al cunoasterii). 
De asemenea, strategiile prezintă şi structuri care se includ în procesul de predare: metodele de 

instruire, mijloacele de instruire, formele de organizare a instruirii, interactiuni si relatii instructionale, 
decizia instructionala şi nu în ultimul rând modul de organizare si de abordare a invatarii. 

Orientarea generala a strategiei se poate asocia cu:  
 învăţarea prin receptare/ascultare pasivă (model logocentric),  
 învăţarea prin descoperire, în plan empiric, factual (model empiriocentric),  
 învăţarea prin acţiune practică directă, din experienţă (model experienţial),  
 învăţarea prin joc (simulare),  
 învăţarea prin experimentare,  
 prin repetiţie ori  
 prin imitaţie. 
Se pot stabili sarcini deschise, permiţând elevilor mai capabili să interpreteze sarcinile într-un mod 

personalizat. Sarcinile pot fi: 
• sarcini de dezvoltare  
• sarcini pas cu pas. 
Sarcinile de dezvoltare şi sarcinile pas cu pas sunt un amestec de sarcini care asigură faptul că elevii 

slabi reuşesc să aibă unele succese în timp, iar cei capabili sunt solicitaţi. Sarcinile pas cu pas depind de 
timp mai mult decât de abilităţi; iar sarcinile de dezvoltare adesea pot fi descompuse în sarcini pas cu pas. 
Sarcinile de dezvoltare au următoarele caracteristici: 

• sunt dificile, 
• depind într-o foarte mare măsură de învăţarea anterioară, 
• elevii nu le pot îndeplini sută la sută, deoarece realizarea lor necesită timp şi efort considerabil, 
• implică mai multe abilităţi de gândire superioară, precum evaluarea, sinteza, gândirea atentă. 
Importanţa acestor sarcini constă în capacitatea lor de a maximiza dezvoltarea individuală şi de a 

solicita elevii mai capabili, aşteptându-se o dezvoltare continuă decât o învăţare completă.  



 

 

Sarcinile pas cu pas au următoarele caracteristici: 
• sunt uşoare, implicând de obicei numai cunoştinţe şi înţelegere, 
• nu depind de învăţarea anterioară, 
• pot fi rezolvate în scurt timp, 
• pot fi rezolvate complet de toţi elevii. 
Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev 
Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt: 
• Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor. 
• Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele 

care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe. 
• Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă. 
• Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici 

când cadrul didactic este de faţă. 
• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi elevilor. 
• Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului 

lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei. 
• Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 
Se pune de asemenea accentul pe autoevaluarea cadrului didactic şi pe practica reflecţiei, pentru a 

facilita dezvoltarea profesională continuă. 
Dezvoltarea profesională a personalului trebuie să ofere cadrelor didactice aptitudinile şi încrederea 

necesară pentru: 
• A identifica necesităţile individuale de învăţare ale elevilor 
• A încuraja şi a facilita învăţarea independentă, ajutând elevii să “înveţe cum să înveţe” 
• A practica principiile învăţării pe baza includerii 
• A înţelege şi a utiliza strategii de învăţare activă, centrate pe elev 
• A înţelege şi a utiliza strategii de diferenţiere 
• A facilita dobândirea de către elevi a aptitudinilor cheie 
Pentru a sprijini instruirea centrată pe elev şi utilizarea metodologiilor moderne de lucru la clasă, se 

va pune accent pe strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare. 
În cadrul acestor strategii:  
• Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe 

elevi. 
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă 

rezultatele studiului lor.  
• Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor individuale 

cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări. 
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii 

standardizate. 
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini 

fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă. 
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi 

studiile de caz şi simulările. 
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le 

preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic) 
• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la 

învăţare. 
• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a 

modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor 
Acest proces de formare se orientează deci în final spre scopul de a spori succesul elevilor, 

concentrându-se pe ceea ce este necesar pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare a elevilor şi implicarea 
lor activă în acest proces, precum şi satisfacţia pe care le-o dă această învăţare. Acest lucru trebuie să se 
înscrie în contextul general al îmbunătăţirii oportunităţilor oferite tinerilor în cadrul dezvoltării unei pieţe 
moderne a muncii. Scopul implicit este de asemenea acela de a le permite să aibă încredere în procesul de 
învăţare, astfel încât să poată continua să îşi pună în aplicare aptitudinile de învăţare la locul de muncă, la 
vârsta maturităţii, precum şi în procesul de învăţare continuă.  



 

 

Modelul reprezentativ pentru învăţarea şi predarea centarată pe elev este modelul interactiv, model 
care pune accentul pe interacţiunea predare-învăţare-evaluare. 

Predarea interactivă şi centarată pe elev presupune : 
• Capacitatea de a folosi metode care îi stimulează pe elevi să gândească în mod independent asupra 

problemelor, soluţiilor şi modalităţiilor de rezolvare a unor probleme. 
• Existenţa unor abilităţi şi utilizarea unor tehnici de predare care permit realizarea unor activităţi în 

grupuri mici, facilitarea învăţării prin cooparare. 
• Capacitatea de a adapta în funcţie de nivelurile diferite ale elevilor pentru a asigura progresul tuturor 

elevilor. 
Astfel, elevul este constructor al învăţării şi propriei cunoaşteri, în timp ce profesorul este managerul 

situaţiilor de instruire, care are rolul de a sprijini activ şi de a încuraja autonomia. Predarea converteste 
informarea in formare, mediaza constructia cunoasterii individuale. Nucleul predării este ansamblul 
acţiunilor şi interacţiunilor din clasă.  

Prin procesul de predare au loc următoarele  
 transmitere de cunostinte si mediere a cunoasterii; 
 management al instruirii( asigurand convertirea metodelor de predare in metode de invatare); 
 oferta de experiente de invatare; 
 in relatiile sale cu invatarea si evaluarea 
Profesorul trebuie să-şi însuşeasca toate etapele care preced şi susţin predarea, şi anume: comunicarea 

didactică, programarea didactică, tehnologia elaborării lecţiei, elaborarea auxiliarelor şi materialelor 
curriculare support în învăţare şi acţiunile de evaluare a rezulatatelor elevilor. 

Toate aceste etape trebuie avută în vedere implementarea învăţării centrate pe elev şi pe nevoile sale 
individuale de motivare, studiu, înţelegere, aplicare, aprofundare, asociere şi stabilire a conexiunilor cu alte 
domenii conexe sau/şi de interes pentru elev. 

Trăsături ale învăţământului tradiţional în raport cu cel centrat pe elev:  
 
TRADIŢIONAL    CENTRAT PE ELEV 
cunoştinţe capacităţi 

informativ formativ 

produs proces 

evaluare ce generează ierarhii evaluare cu rol ameliorativ 

competiţie cooperare 

Diferenţierea instruirii înseamnă răspunsul profesorului la nevoile elevului călăuzit de principii 
generale ale diferenţierii, ca sarcini care respectă elevul, ca grupare flexibilă şi ca evaluare şi ajustare 
continuă. 

Rezultate obţinute în urma desfăşurării activităţilor didactice centrate pe elev:  
• capacitate sporită de comprehensiune, 
• gândire critică, 
• calităţi ale atenţiei bine conturate, 
• motivaţie intrinsecă pentru învăţare, 
• capacităţi empatice, 
• atitudine tolerantă, 
• stimă de sine, 
• atitudine pozitivă, 
• autonomie în învăţare. 
Ca efecte majore pe care strategia de implementare a învăţământului centrat pe elev şi le propune să 

le producă, se pot menţiona:  
• creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;  



 

 

• introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la 
fiecare obiect de studiu;  

• stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 
educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;  

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 
şcolare/comunităţii;  

• creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  
• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  
• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  
• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii 
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ACTIVITĂŢI MOTIVATORII ALE PROFESORULUI 
 

PROF. MORARU ANA LUIZA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 
PROF. MICU IONUȚ DOREL, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 

 
I. Întărirea şi cunoaşterea rezultatelor  
 În orice activitate este absolut necesar ca o persoană să cunoască rezultatele la care a ajuns, să poată 

evalua corect gradul de apropiere dintre realizările succesive şi scopul urmărit, să înţeleagă greşelile comise. 
Întărirea constă, în general, în „confirmarea” execuţiilor/ comportamentelor corecte, ceea ce duce implicit 
şi la eliminarea celor greşite. Rezultă astfel faptul că întărirea şi cunoaşterea rezultatelor se realizează una 
prin cealaltă: comunicându-i elevului nivelul la care se situează, îi întărim activitatea, o confirmăm. Ca o 
regulă generală în întărirea şi cunoaşterea rezultatelor precizăm că trebuie evitate aprecierile de ordin prea 
general („bine”, „rău”); cu cât informaţia primită („feedback”) din partea instructorului, referitoare la 
propria activitate este mai precisă, cu atât efectele obţinute sunt mai mari. 

 Întărirea stimulează (satisface trebuinţele superioare - de apreciere, de autorealizare); întărirea 
creează persoanei în cauză sentimentul valorii personale, a utilităţii sale, deschide posibilitatea 
autoperfecţionării; cel în cauză se percepe şi se evaluează pe sine însuşi ca fiind capabil, apt să execute 
acţiunea respectivă sau să dezvolte comportamentele respective; se dezvolta permanent acea formă a 
motivaţiei intrinseci numită motivaţie de performanţa, indiferent de domeniul în care se manifestă. 

 Dacă este evident că întărirea facilitează învăţarea, duce la creşterea motivaţiei de performanţă, sunt 
necesare totuşi două precizări:  

- prea multă întărire în perioada de învăţare va conduce la performanţe scăzute atunci când întărirea 
lipseşte;  

- ceea ce serveşte ca întărire pentru un individ s-ar putea să nu servească pentru altul; formele în care 
întărirea se poate manifesta sunt variate: aprecieri verbale, stimulente morale sau materiale, recompense.  

 Interesul profesorului pentru activitatea celui în cauză se interiorizează şi devine interes propriu, 
înclinaţie, chiar aptitudine. Se formează astfel motivul de performanţă sau, cum mai este numit, motiv de 
competenţă, formă complexă a motivatei intrinseci: conformlegii generale a motivaţiei, această formă 
internă preia asupra ei rolul major în direcţionarea comportamentului, devine controlul intern al 
comportamentului; rolul întăririi, al stimulentelor externe scade. Se formează şi se dezvoltă deci 
autocontrolul. 

II. Aprecierea activităţii elevilor  
Aprecierea activităţii elevilor şi acordarea recompenselor/feedback-ului au o valoare motivaţională 

deosebită în procesul didactic. De aceea, prezentăm o serie de indicaţii metodice cu valoare general-
orientativă asupra modului de folosire a aprecierilor sociale, a feedback-ului. Trebuie ştiut că orice apreciere 
socială are două aspecte:  

• confirmă, întăreşte şi dă siguranţă persoanei;  
• constituie o răsplată stimulativă în cazul unor eforturi sporite.  
1. Progresul, eforturile, performanţele se recomandă a fi însoţite de aprecieri pozitive, de recompense. 

Faptul că se inspiră siguranţa porneşte de la confirmarea exprimată de orice apreciere; prin aceasta persoana 
află că randamentul obţinut de el până în momentul respectiv este apreciat ca pozitiv. Efectul stimulator al 
aprecierii constituie un îndemn la creşterea ulterioară a randamentului, fixează etaloane care se vor extinde 
şi asupra activităţilor viitoare.  

2. Acceptarea psihologică a unei aprecieri este condiţionată de autoritatea personală a celui care o 
emite; dacă profesorul are apreciere profesională şi autoritate morală, acordarea unui feedback corect duce 
la întărirea autorităţii şi prestigiului său în faţa elevilor.  

3. Eficienţa recompenselor este în relaţie directă cu obiectivitatea acestora, elevul şi colegii săi trebuie 
să fie convinşi că aprecierea este justă şi obiectivă; justificarea aprecierii asigură acceptarea acesteia.  

4. Aprecierea emisă, recompensa acordată, este individualizată; fapta, acţiunea, trebuie corelată cu 
posibilităţile celui care a înfăptuit-o.  

5. Evitare a abuzului de aprecieri; o apreciere nepotrivită poate produce un sentiment de încredere în 
sine nejustificat.  



 

 

6. Recompensele/feedback-ul trebuie acordate imediat; amânarea lor anulează efectul de întărire, de 
siguranţă, de motivare; în cazul unui feedback negativ amânarea face ca elevul să persiste în greşeală şi 
corecţia aşteptată să întârzie.  

7. Cadrul social în care este acordat aprecierea/feedback-ul are efecte de siguranţă şi de confirmare 
ale aprecierii întrucât sunt recepţionate şi de grup, care acum confirmă şi el valoarea celui recompensat. 
Prezentarea rezultatelor şi competenţelor unui elev are rolul de model pentru întregul microgrup, îi 
stimulează şi pe ceilalţi în urmărirea unor ţeluri identice.  

 O altă perspectivă în aprecierea activităţii elevilor care are un puternic efect motivator este deschisă 
de analiza etapelor în evaluarea progresului şcolar şi accentuarea componentei metodice a celei de-a treia 
etape. Feedback-ul şi aprecierea pozitivă sau negativă a performanţelor întregului grup este o acţiune 
educaţională cu dublu efect: permite ierarhizarea elevilor din colectiv şi creează condiţii pentru realizarea 
corecţiilor necesare în programul de formare al fiecărui elev prin activităţi ameliorative dar oferă şi 
argumente pentru activităţi personalizate de dezvoltare. 

 Interpretarea/aprecierea rezultatelor obţinute de elevi reprezintă parte a procesului de evaluare şi 
permite luarea unei decizii. Indicatorii statistici şi modul de interpretare a valorilor lor pot fi valorificate 
din perspectivă disciplinară, pentru analiza progresului individual şi de grup dar şi sursă motivaţională 
pentru a întări comportamentele pozitive în învăţare.  

Datele pot fi prezentate în doua moduri:  
1.Numeric, ca distribuţie a frecvenţei unor valori cantitative 
2. Grafic. 
Lectura tabelului şi a graficelor oferă imaginea modului cum performează întreaga clasa de elevi, ca 

grup:  
1. Tendinţa centrală, direcţia în care este deplasată curba, furnizează informaţii despre “mijlocul” 

distribuţiei notelor. 
Observaţie: Cu ajutorul graficului se pot compara rezultatele elevilor, realiza ierarhii. 
2. Dispersia scorurilor are un rol important în interpretarea rezultatelor şi este un indicativ important 

al tendinţei centrale. Dispersia scorurilor indică variabilitatea rezultatelor (cât de apropiate sau distanţate 
sunt faţă de tendinţa centrală).  

3. Deviaţia standard indică gradul de dispersie a scorurilor de la media lor. Cu cât acest indice este 
mai mic, cu atât media caracterizează mai bine performanţele elevilor, în sensul ca rezultatele sunt în 
majoritate grupate în jurul mediei aritmetice. Cu ajutorul acestui indicativ se pot calcula diferenţele dintre 
rezultatele fiecărui elev şi media lor aritmetică. 
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TESTELE INITIALE ASTAZI 
 

MICU LAURIAN 
 

In principiu, testele initiale ar trebui date la materiile de inceput, cu care elevii nu au mai avut de-a 
face in clasele anterioare, pentru ca profesorul sa vada daca acestia au cateva cunostinte minime in domeniu, 
care i-ar putea ajuta ulterior, altfel spus, pentru a vedea care este baza de la care se pleaca (daca ea exista). 
Celelalte teste, la materii deja cunoscute de catre elevi, care se dau in urma unei recapitulari a materiei din 
anul anterior, nu prea isi au rostul. Tot in principiu, presupunand ca se respecta o regula a continuitatii la 
catedra, un profesor ar trebui sa stie care este nivelul elevilor sai. Prin urmare, rostul recapitularii de la 
inceputul anului scolar ar fi pur si simplu de a actualiza anumite cunostinte deja asimilate, pentru a putea 
purcede la acumularea altora noi. Ce sens ar mai avea, prin urmare, testele dupa aceasta recapitulare 
a unor cunostinte care au fost oricum notate in anul anterior? 

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. Pe de o parte, multi profesori, desi sunt constienti 
ca aceste note nu reflecta intotdeauna realitatea cu privire la capacitatea intelectuala a unui elev, prefera 
sa treaca notele in catalog, ca sa nu aiba sentimentul ca munceste degeaba atunci cand corecteaza si 
ca sa-i faca pe elevi sa le acorde importanta cuvenita. Pe de alta parte, elevii nu-si doresc ca notele sa fie 
trecute in catalog, invocand motive cat se poate de plauzibile, insa tot ei sunt cei care, adesea, stiind 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 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 inceput... 

În urma aplicării testului inițial, s a observat urmatoarea repartizare, generala, a tipului de răspuns: 
 La punctul unu, unde se cereau corelări între termeni, elevii au reusit in proportie de 75% la aleaga 

variantele corecte 
 La punctul al doilea, unde trebuiau bifate, variantele corecte, unii elevi, au încurcat răspunsurile, 

deși oral, ulterior, au putut emite, variantele corecte 
 La capitolul definiții, s au descurcurcat bine, amintindu-si termenii de bază, si putandu i adăuga în 

propoziții coerente 
 În cadrul capitolului IV, în care se cerea valoarea de adevăr, s au realizat destul de multe confuzii 
 La fel si în cadrul secțiunii V, unde se cerea răspunsul corect. Poate și din lipsă de neatenție, și din 

cauza că acest supunct se găsea spre sfârșitul testului 
 Punctul VI, a fost cu siguranța cel mai creativ, elevii având posibilitatea sa se exprime libere, în 

concordanță cu temele propuse. 
Testul iniţial pregătit a urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la începutul clasei. 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 alcătuit corect propoziţii simple folosind 
cuvinte date şi au scris cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele date.  

Majoritatea elevilor se pot exprima în scris corect, coerent şi logic pe o temă dată, elevii folosind 
propoziţii scurte, realizând acordul în propoziţie, pentru ca aceasta să poată avea un sens, unii elevi folosind 
chiar expresii mai deosebite în redactarea textului. 

Deşi majoritatea elevilor au rezolvat corect cerinţele exerciţiilor, 3 elevi nu au ştiut cuvinte 
asemănătoare ca înţeles cu cele date, 3 elevi au încurcat tema propusa şi doi elevi nu au recunoscut nici un 
subiect.  

Se constată că în cazul unor elevi lipsesc noţiunile ce definesc părţile de vorbire, nu ştiu să folosească 
ortogramele date sau alcătuiesc fraze în loc de propoziţii. În redactarea textului de la ultimul exerciţiu se 
observă că sunt elevi care au greşeli de ortografie şi nu se pot exprima în scris corect, coerent şi logic. 

 Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat rezultate slabe 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; 
• 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); 
• discuţii cu părinţii. 
Pe viitor, se propune o clarificare a termenilor si o utilizare mai temperată a tipurilor de itemi în 

interiorul unui test. De asemenea itemii, care presupun un răspuns liber, mai creativ, sunt dezirabili 

 



 

 

EVALUAREA ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. MICULESCU ALINA CRISTINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIȘ 

JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 
∗ Evaluarea elevilor 
Conform Legii Educației Naționale (Legea 1/2011), 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 de studiu. Rezultatele evaluării se exprimă,prin calificative, în învățământul primar. 
Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se 
realizează prin inspecția școlară. Notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a 
metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilori legii 
educatiei nationale. 

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. 

La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmește, în baza unei metodologii 
elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, 
cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare. 

Regulile generale şi specifice privind evaluarea, notarea şi promovarea elevilor sunt stabilite în cadrul 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (Ordin Ministerial 
5079/2016). 

Evaluarea elevilor trebuie realizată pe parcursul întregului semestru de către cadrul didactic care 
lucrează cu clasa respectivă, în mod regulat şi pentru toate disciplinele (obligatorii sau opţionale). Fiecare 
semestru include perioade dedicate consolidării şi evaluării competenţelor achiziţionate de elevi (evaluare 
formativă şi sumativă) - decise de cadrul didactic care lucrează cu clasa respectivă. În mod obişnuit aceste 
perioade sunt stabilite către sfârşitul semestrului şi cadrele didactice urmăresc: îmbunătăţirea rezultatelor 
procesului de predare-învăţare; sistematizarea cunoştinţelor dobândite de elevi; stimularea performanţelor 
elevilor cu rezultate foarte slabe şi foarte bune. 

Metodele şi instrumentele de evaluare sunt stabilite de cadrul didactic în funcţie de vârsta şi 
particularităţile psihologice ale elevilor, luând de asemenea în considerare specificitatea disciplinei. 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. 

 În timpul învăţământului primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) 
pentru fiecare disciplină se materializează într – un calificativ dintre următoarele : insuficient, suficient, 
bine şi foarte bine. Calificativul final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în 
unul dintre cele patru calificative menţionate anterior. 

Evaluarea elevilor se face pe baza standardelor curriculare stabilite în cadrul Curriculumul Naţional 
şi a Standardelor de evaluare şi Descriptorilor de performanţă stabiliţi pentru fiecare disciplină şi fiecare 
clasă.Calificativul acordat de cadrul didactic în urma fiecărei evaluări trebuie să fie comunicat 
elevului.Cadrele didactice au de asemenea obligaţia de a înregistra calificativele acordate în catalogul clasei 
şi în carnetele elevilor. La sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar, calificativele finale pentru 
fiecare disciplină sunt înregistrate în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. Calificativul final pentru 
fiecare disciplină este de asemenea trecut în registrul matricol al unităţii de învăţământ. Datele şcolare 
oficiale ale elevilor pentru întreaga perioadă de şcolarizare sunt cele trecute în cataloage şi în registrul 
matricol - documente şcolare cu regim de arhivare permanent la nivelul unităţii de învăţământ, iar ulterior 
la Arhivele Statului. 

Numărul de calificative care trebuie acordate semestrial fiecărui elev pentru fiecare disciplină 
trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore pe săptămână prevăzut de planul cadru de învăţământ. 



 

 

La sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia de a încheia 
situaţia şcolară a elevilor pentru fiecare disciplină. Încheierea situaţiei şcolare constă în stabilirea şi 
înregistrarea în documentele şcolare a calificativului final pentru fiecare disciplină. 

Pentru învăţământul primar, cadrele didactice stabilesc calificativul final astfel: 
• Pentru stabilirea calificativului final pentru fiecare disciplină: în urma evaluării sumative realizată 

în perioada de consolidare şi evaluare, cadrul didactic alege unui dintre calificativele atribuite cu cea mai 
mare frecvenţă în timpul evaluărilor continue; 

• Pentru stabilirea calificativului anual final pentru fiecare disciplină: cadrul didactic alege unul 
dintre cele două calificative finale semestriale pe baza următoarelor criterii: progresul sau regresul 
înregistrat de elev; raportul efort performanţe realizate; evoluţia motivaţiei elevului; realizarea programului 
suplimentar de pregătire sau recuperare stabilit de cadrul didactic. 

Luând în considerare rezultatele evaluării continue, cadrele didactice pot decide asupra necesităţii 
unor activităţi de educaţie remedială pentru elevii cu rezultate foarte slabe. Aceste activităţi pot fi 
realizate prin curriculumul la decizia şcolii (aprofundare) şi/sau activităţi extra-curriculare, precum şi în 
timpul activităţilor de după cursuri dacă unitatea de învăţământ orga-nizează astfel de activităţi. Alternativ, 
cadrele didactice se pot baza pe activităţi diferenţiate organizate la clasă în timpul programului zilnic 
normal. 

∗ Promovarea elevilor  
În învăţământul primar elevii pot promova de la o clasă la alta dacă pentru fiecare disciplină studiată 

în clasa considerată au obţinut calificativul anual final cel puţin suficient.  
Sunt declaraţi amânaţi semestrial sau anual elevii pentru care situaţia şcolară nu poate fi încheiată 

la una sau mai multe discipline datorită oricăruia dintre următoarele motive: 
- au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru 

la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluaţi şi nu li s-a încheiat situaţia şcolară;  
- au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ pe perioada participării la 

festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale;  
- au beneficiat de bursă de studiu recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale; 
- au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. 
Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru săptămâni de 

la începerea semestrului al doilea. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau 
amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de 
corigenţe; elevii amânaţi care nu promovează se pot prezenta la sesiunea de corigenţe. Încheierea situaţiei 
şcolare a elevilor declaraţi amânaţi se realizează conform regulilor stabilite pentru examenele de corigenţă. 

Elevii care nu obţin cel puţin calificativul anual final suficient la o anumită disciplină sunt declaraţi 
corigenţi la disciplina respectivă. Elevii care nu sunt corigenţi la mai mult de două discipline au posibilitatea 
promovării acestora prin examenul de corigenţă organizat în la sfârşitul vacanţei de vară, într-o perioadă 
stabilită de Ministerul Educaţiei Naționale. Pentru examenul de corigenţă, elevii trebuie obligatoriu să 
pregătească întreaga materie prevăzută de programa şcolară pentru disciplina şi clasa respectivă.  

Examenul de corigenţă se susţine în faţa unei comisii desemnate prin decizie a directorului unităţii de 
învăţământ, constituită dintr-un preşedinte şi doi membri, din care unul este cadrul didactic care lucrează 
cu elevul respectiv.În funcţie de decizia directorului unităţii de învăţământ, examenul de corigenţă este 
compus din două dintre următoarele trei probe posibile: probă orală, probă scrisă, probă practică. În 
majoritatea cazurilor, combinaţia utilizată este probă orală - probă scrisă, cu excepţia acelor discipline care 
sunt predominant bazate pe activităţi practice (cum sunt de exemplu cele incluse în aria curriculară 
Tehnologii). 

Proba scrisă pentru elevii din învăţământul primar are o durată de 45 de minute, iar elevii pot opta 
pentru un subiect din două la alegere. Pentru proba orală elevii extrag la întâmplare un bilet de examinare 
dintre cele pregătite de comisie. Elevii au voie să schimbe biletul de examinare de două ori, cu o diminuare 
corespunzătoare a calificativului acordat. În timpul probei orale, elevii prezintă răspunsurile la întrebările 
de pe biletul de examinare; cadrele didactice pot formula întrebări legate de subiect. 

Fiecare cadru didactic membru al comisiei de examinare acordă independent un calificativ pentru 
fiecare probă şi un calificativ final pentru examenul de corigenţă. Rezultatul final este stabilit prin 
consultare între cadrele didactice din comisie. Calificativul acordat la examenul de corigenţă devine 



 

 

calificativul anual final pentru disciplina respectivă şi se trece în catalogul clasei şi în registrul matricol. 
Elevii care nu promovează examenul de corigenţă la o singură disciplină (calificativul final insuficient) pot 
fi re-examinaţi înainte de începerea anului şcolar - în urma solicitării părinţilor şi cu aprobarea directorului 
unităţii de învăţământ. 

Conform legislaţiei în vigoare, sunt declaraţi repetenţi elevii care se află la începutul anului şcolar 
în una dintre următoarele situaţii: 

- elevii care au obţinut calificativul anual insuficient la mai mult de două discipline;  
- elevii care au obţinut la purtare calificativul anual insuficient, indiferent de mediile obţinute la 

disciplinele de studiu; 
- elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau nu promovează examenul la cel puţin o 

disciplină;  
- elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o 

disciplină;  
- elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare Repetent 

prin exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alta (nu este aplicabil în 
învăţământul obligatoriu). 

Elevii repetenţi se pot înmatricula în clasa corespunzătoare în anul şcolar următor în aceeaşi şcoală 
sau în alta.  

În învăţământul obligatoriu, persoanele care depăşesc cu mai mult de 2 ani vârsta normală a clasei 
sunt consideraţi în situaţie de abandon şcolar. Pentru aceştia, învăţământul obligatoriu poate fi organizat 
în alte forme - învăţământ seral, cu frecvenţă redusă, la distanţă - conform regulilor stabilite de Ministerul 
Educaţiei Naționale. Ministerul Educaţiei Naționale poate de asemenea să aprobe organizarea de cursuri 
pentru persoanele de peste 14 ani care nu au absolvit învăţământul primar (A doua şansă prin educaţie). 

Situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul semestrelor şi anului şcolar este validată de consiliul profesoral. 
Secretarul consiliului profesoral menţionează în procesul verbal situaţia şcolară a elevilor pe clase, 
nominalizând elevii promovaţi, corigenţi, repetenţi şi amânaţi. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, repetenţi 
şi amânaţi se comunică în scris părinţilor, cel mai târziu după 10 zile de la încheierea semestrului sau anului 
şcolar; părinţii trebuie de asemenea să fie informaţi asupra perioadei în care se organizează examenul de 
corigenţă. 

Majoritatea unităţilor de învăţământ organizează în timpul vacanţei de vară perioade intensive de 
educaţie remedială în scopul sprijinirii pregătirii elevilor care au rămas corigenţi la una sau două 
discipline. 

La sfârşitul primului semestru şi la sfârşitul anului şcolar, fiecare unitate de învăţământ are obligaţia 
de a raporta situaţia statistică a elevilor - atât la inspectoratul şcolar judeţean, cât şi la filiala locală a 
Institutului Naţional de Statistică. Directorul unităţii de învăţământ trebuie să menţioneze în raportul său 
semestrial şi anual de activitate situaţia şcolară a elevilor. Situaţiile statistice sunt centralizate de Institutul 
Naţional de Statistică şi de Ministerul Educaţiei Naționale şi devin parte din Anuarul Statistic şi din raportul 
anual de evaluare alMinisterul Educaţiei Naționale. 

∗ Certificare 
Pentru învăţământul primar nu există un examen de absolvire sau o certificare formală, absolvenţii 

învăţământului primar fiind promovaţi direct în gimnaziu. În anumite situaţii (abandon şcolar, continuarea 
studiilor în străinătate etc.) unitatea de învăţământ poate elibera la cerere o foaie matricolă pentru fiecare 
an promovat, menţionând disciplinele studiate şi calificativele finale obţinute. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

EDUCATOARE: PROF. MICULESCU CORNELIA 
GRADINITA„MICUL PRINT” PUCIOASA, DAMBOVITA 

 
 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. 

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 :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 : 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 : 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: 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)  
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. MICULESCU MONA DELIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” 
 MOLDOVA NOUĂ 

 
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 inițială , 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.  

 Portofoliul în cadrul evaluării inițiale 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.   

 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.  

 



 

 

ESTE IMPORTANTÃ EVALUAREA INIŢIALÃ? 
 

PROF: MICULESCU VERGINA 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ“ CRAIOVA 

 
 Pentru a se integra eficient într-o societate a cunoaşterii, elevii trebuie să înveţe a comunica, a rezolva 

probleme complexe, a lucra cu diverse informaţii, a colabora în echipe flexibile şi a demonstra o puternică 
automotivare. Alfabetizarea ştiinţifică reprezintă unul dintre cele opt domenii de competenţe-cheie stabilite 
la nivel european, care ar trebui să fie dezvoltate elevilor în procesul educaţional pentru a acţiona ca un 
fundament al învăţării continue pe tot parcursul vieţii.Cunoaşterea ştiinţifică în procesul educaţional la 
chimie include familiarizarea elevilor cu rezultatele şi 

metodologia ştiinţei necesare pentru explicarea lumii înconjurătoare pe dimensiunea: compoziţie–
structură–proprietăţi–obţinere–aplicarea substanţelor. În consecinţă, chimia creează premise pentru 
dezvoltarea la elevi a capacităţilor de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, clasificare, sistematizare, 
modelare, abstractizare etc. 

 Experienţa elevilor acumulată prin studierea chimiei în gimnaziu şi liceu reprezintă o parte 
componentă a resurselor individuale interne, necesare pentru soluţionarea unor probleme din practica 
şcolară sau din viaţa cotidiană. 

 Competenţa implică complexe integrate de cunoştinţe, abilităţi, capacităţi şi atitudini.Fundamentul 
valoric al formării competenţelor îl constituie creativitatea, independenţa, obiectivitatea, 

toleranţa, interesul, perseverenţa, iniţiativa şi capacitatea de a colabora în procesul de predare–
învăţare–evaluare. 

 Pentru formarea competenţelor elevilor, în procesul educaţional liceal este foarte importantă 
abordarea problemei evaluării iniţiale. La începutul clasei a IX-a cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile 
elevilor la chimie se deosebesc considerabil, deoarece achiziţiile acestora variază în funcţie de calitatea 
predării–învăţării–evaluării în gimnaziu, de motivaţia învăţării, de baza materială a laboratoarelor de 
chimie, de competenţele cadrelor didactice.Formarea competenţelor de comunicare ştiinţifică în procesul 
educaţional la chimie, în sensul înţelegerii funcţionale a conceptelor ştiinţifice, este necesară pentru 
participarea activă a viitorilor absolvenţi de liceu în viaţa economică, în comunitate, în luarea deciziilor. 
Aceasta solicită capacitatea elevilor de a-şi mobiliza cunoştinţele, capacităţile, abilităţile teoretice şi 
practice de a utiliza limbajul chimic în diverse situaţii. Limbajul chimic este alcătuit din simboluri chimice, 
formule chimice, ecuaţii ale reacţiilor, noţiuni chimice şiterminologie chimică. Competenţa de comunicare 
ştiinţifică a elevilor se manifestă prin capacitatea lor de adescrie, a explica şi a anticipa fenomene din natură; 
posibilitatea de a citi, a înţelege şi a interpreta textele cu conţinut ştiinţific din manuale şi alte surse de 
informare; de a identifica problemele şi a evalua calitatea informaţiei pe baza surselor, de a utiliza în mod 
corespunzător conceptele şi metodele chimiei. 

 Integrarea sistematică a experimentului chimic în lecţiile de chimie creează condiţiile necesare pentru 
formarea la liceeni a competenţei de cercetare teoretică şi experimentală. Pentru aceasta este necesar a 
propune elevilor diverse probleme de clasificare şi identificare a elementelor chimice,substanţelor, 
proprietăţilor substanţelor, reacţiilor chimice; sarcini de stabilire a corelaţiei dintre compoziţia,structura, 
proprietăţile fizice şi chimice, obţinerea şi utilizarea substanţelor. Investigarea experimentală a comportării 
chimice şi a metodelor de obţinere a unor substanţe simple şi compuse presupune abilităţi de planificare şi 
efectuare a experimentelor chimice, respectând regulile tehnicii securităţii în lucrul cu substanţele chimice 
şi cu utilajul chimic. O deosebită importanţă în formarea acestei competenţe revine abilităţii de a demonstra 
cunoştinţele teoretice de bază, de a deduce algoritmi şi de a stabili relaţii cauză–efect, capacităţii de a 
evalua,a interpreta şi a sintetiza informaţia şi datele chimice. În ceea ce priveşte antrenarea metodelor de 
activitate ştiinţifică, liceenilor trebuie să li se propună diverse sarcini: a efectua măsurări şi observaţii; a 
formula ipoteze şi a efectua experimente; a interpreta cu ajutorul teoriilor şi al modelelor experimentele 
realizate; a explica,prin exemple, cum descoperirile din chimie influenţează cultura şi progresul social, 
condiţiile noastre de viaţă;a discuta despre folosirea eficientă şi inofensivă a substanţelor în viaţa particulară 
şi în societate.Baza limbajului chimic al liceenilor se formează în cursul gimnazial de chimie, în clasele a 
7-a–a 9-a. 



 

 

 Testul iniţial este un instrument de identificare a nivelului de realizare a obiectivelor în gimnaziu şi 
de anticipare a posibilităţilor de realizare a curriculum-ului de liceu.Înainte de a aplica un test predictiv unei 
clase, cadrul didactic are obligaţia de a face elevilor cunoscute obiectivele urmărite. Elevii sunt încurajaţi 
să lucreze independent pentru a-şi crea o imagine adecvată despre competenţele la chimie, pe care le posedă 
la momentul dat în rezolvarea sarcinilor şi depăşirea dificultăţilor. 

 Este importantă asigurarea unui climat de muncă fără stres, de a preveni emoţiile exagerate 
manifestate de unii elevi, anunţându-i că nota primită se va pune în catalog la decizia fiecărui elev. Itemii 
trebuie să fie însoţiţi de punctajul acordat, iar analiza rezolvării să se realizeze, folosind un barem de 
evaluare detaliat. După evaluarea testului de către profesor, este foarte important ca elevii să-şi examineze 
erorile, apoi să completeze un chestionar de autoevaluare iniţială a nivelului competenţelor. Elevii vor fi 
rugaţi să-şi autoapreciezecu o notă, pe scala de la 1 la 5, nivelul competenţelor proprii la chimie, asigurând 
astfel o bază de plecare în activitatea didactică ulterioară. 

 
Referinţe: 
1.Cucoş C- Pedagogie generală. - Iaşi: Polirom, 2002. 
2. Chimia-Curriculum şcolar pentru clasele a VII-a–a IX-a. - Chişinău: Editura Univers Pedagogic, 

2006. 
3. Chimie-Curriculum pentru învăţământul liceal. - Chişinău: Editura Univers Pedagogic, 2006. 
4. Pîslaru Vl., Achiri I., Cabac V., Bolboceanu A., Raileanu A., Spinei I.-Concepţia evaluării 

rezultatelor şcolare-Chişinău: Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 2006 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALÃ LA ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNÃ 

 
MIHAESCU VIORICA, 

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA “HENRI COANDA”, 
BUCURESTI 

DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
 
Evaluarea este un proces didactic complex, de care sunt interesaţi atât profesorii, cât şi elevii si 

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. 

Evaluarea indică în orice moment starea pregătirii şcolare, aspectele izbutite (succesele), dar şi 
punctele critice (eşecurile), nivelul performanţelor obţinute în raport cu cele proiectate prin curriculum, 
constituind un control asupra activităților desfășurate. 

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 

Evaluarea este un proces multidimensional, iar în funcție de criteriile alese, se pot identifica mai multe 
strategii de evaluare 

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.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. 

Din punct de vedere al disciplinei limba și literatura română, funcția diagnostică a evaluarii are rolul 
de a scoate în evidență punctele tari și punctele slabe în pregătirea elevilor, ajutându-ne să adoptăm 
modalități de îmbunătățire a lipsurilor constatate; funcția prognostică contribuie la stabilirea demersurilor 
didactice în vederea atingerii unor performanțe ale elevilor, decisivă fiind funcția motivațională prin care 
se urmărește motivarea elevilor pentru studiul acestei discipline, formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare și evaluare. 

Evaluarea iniţială constituie un punct de plecare al activității de instruire viitoare , oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor care va conduce la stabilirea unor strategii ce 
vor fi adoptate în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare clasă testată. De exemplu, evaluarea inițială se 
dovedește a fi foarte utilă la începutul clasei a V-a, pentru cunoașterea de către cadrul didactic a nivelului 
de pregătire 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 catre 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 dar si aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare doar a unor elevi.  

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.) 

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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. LRO, MIHAI DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PERIŞ 

 
După o perioadă mai lungă de predare (perioadă nu tocmai liniştită pentru învăţământul 

românesc, perioadă în care “schimbare” a fost cuvântul cel mai des folosit şi, din această pricină, mai 
golit de sens), pentru mine a fost o provocare să rezist rutinei. Am observat tendinţa de a aplica teste 
iniţiale standardizate, “conform modelului stabilit de MEN”, neadaptate realităţii claselor. 
Nenumăratele rapoarte către inspectoratele şcolare, necesare în urma aplicării Testelor de Evaluare 
Iniţială, m-au determinat şi pe mine uneori să tratez cu superficialitate şi oarecum mecanic lucrările 
elevilor.  

Predau de peste cincisprezece ani într-o şcoală mică, la ţară, unde sunt singurul profesor de 
limbă şi literatură română. Am ajuns să îmi cunosc toţi elevii pe nume încă de la grădiniţă. 
Activităţile comune cu profesorii de la învăţămantul primar îmi oferă prilejul să cunosc nivelul 
claselor şi posibilităţile elevilor. Uneori mă întreb daca mai are rost să aplic testele iniţiale (consumă 
timp, elevii mai mari profită de faptul că nota nu se trece în catalog şi nu se străduiesc ş.a.). O capcană 
în care încerc să nu cad! 

O importanţă deosebită o are pentru mine, an de an, evaluarea clasei a V-a. Le acord şi îmi acord o 
perioadă de aproximativ două săptămâni de cunoaştere şi acomodare în care includ nu numai testul iniţial 
recomandat, ci şi evaluarea competenţelor de lectură sau evaluarea ritmului de scriere după dictare, 
capacitatea de a recepta informaţii dintr-un text citit de profesor. Am în vedere competenţele specifice din 
programa aferentă anilor anteriori de studiu şi corelarea cu cele din programa pentru anul de studiu curent, 
pentru a putea astfel identifica cunostinţe, abilităţi/deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor 
elevilor şi, mai ales, care facilitează proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a 
elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial sau stimulativ. Primele note acordate le dublez 
mereu prin calificative, astfel încât elevul să aibă un minim confort şi să îşi recunoască efortul depus în 
nota primită. Şi, oricât de aglomerată ar fi perioada de început de an, nu neglijez întâlnirea cu fosta 
învăţătoare a clasei pentru a discuta rezultatele şi pentru a înţelege de unde au apărut anumite disfuncţii. Şi, 
evident, particip la o şedinţă cu părinţii clasei care pot fi uneori la fel de bulversaţi de schimbare ca şi elevii. 

În concluzie, evaluarea iniţială se termină pentru mine şi pentru elevii mei atunci când reuşim să 
colaborăm şi să ne îmbunătăţim fiecare comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. De asemenea, 
constat că un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor 
ar fi binevenit atât pentru elevi mei cât şi pentru mine, pentru a evita aglomerarea şi stresul. 

 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF, MIHAI GEORGIANA IRENA 
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VALEA MARE PRAVAT 

 
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, proiectetc. 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 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: MIHAI LIGIA RALUCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU” PLOIEȘTI 
 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat întregului proces de învățământ, care urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor, priceperilor, capacităților dobândite de elevi, ca și valoarea, nivelul, 
performanțele și eficiența activității de perfecționare a activității instructiv-educative. (Frăsineanu, E., 2008, 
p. 261) 

În concepția lui Vasile Molan, evaluarea inițială urmărește să stabilească nivelul de la care se pleacă 
în procesul de formare pe o anumită etapă, an de învățământ, ciclu de învățământ, ciclu curricular. (Molan, 
V., 2014, p. 210) 

După Ecaterina Frăsineanu, evaluarea inițială stabilește nivelul de pregătire a elevilor la începutul 
unei secvențe de instruire, an școlar sau ciclu de învățământ pentru a determina condițiile în care elevii se 
pot integra în activitățile instructiv-educative viitoare. 

În urma evaluării inițiale se realizează orientarea în legătură cu modul de predare adecvat elevilor și 
oportunitatea unui program recuperativ pentru întreaga clasă sau necesitatea unor măsuri de sprijinire a 
învățării pentru unii elevi. (2008, p. 266) 

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. 

Așadar, rezultatele evaluării inițiale sunt puncte de plecare în procesul instructiv-educativ și devin și 
nivel de comparare a evaluărilor în activitățile ulterioare. 

O decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util o reprezintă alegerea 
celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele.  

În lucrarea sa, „Pedagogie”, Constantin Cucoș consideră că verificarea scrisă reprezintă o metodă 
potrivită în realizarea evaluării inițiale, întrucât aceasta apelează la anumite suporturi scrise, pe baza cărora 
elevii au șansa să-și prezinte achizițiile la care au parvenit fără intervenția profesorului, în absența unui 
contact direct cu acesta. Posibilitatea verificării unui număr relativ mare de elevi într-un interval de timp 
determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare, constituit din conținutul lucrării scrise, 
avantajarea unor elevi timizi sau care se exprimă defectuos pe cale orală reprezintă avantaje ale acestei 
metode de evaluare. Pe de altă parte, verificarea scrisă implică feedback mai slab, în sensul că unele erori 
sau neîmpliniri nu pot fi eliminate operativ prin intervenția profesorului. (2006, p. 382) 

Crenguța Lăcrămioara Oprea scoate în evidență în lucrarea sa „Strategii didactice interactive” faptul 
că metoda hărților conceptuale reprezintă o altă metodă potrivită pentru evaluarea inițială. Hărțile 
conceptuale sau hărțile cognitive pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire, simțire și înțelegere 
ale celui care le elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important 
instrument pentru cercetare și evaluare la toate nivelele și la toate disciplinele. Ele reflectă emergența 
cunoașterii. 

Modul de realizare a hărții conceptuale poate să fie unul strict dirijat sau lăsat la alegerea elevului. 
Sarcina elevului poate fi una fie de completare a spațiilor libere din structura hărții, sau, elevul poate fi lăsat 
să-și aleagă singur conceptele și să stabilească relațiile dintre acestea. (2006, p. 256) 



 

 

 Pentru ca 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).  

Așadar, procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul 
cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. MIHĂIEȘ MARIA ALINA 
GRĂDINIȚA ,,ZÂNA FLORILOR", SECTOR 6, BUCUREȘTI 

 
 Termenul de ,,evaluare"este un termen general si foarte des utilizat în domenii variate ale activității 

omului și are diferite sensuri.Verbul ,,a evalua"are diverse sinonime cum ar fi:a aprecia,a considera,a 
examina,a constata,a măsura,a nota,etc.  

 În grădință evaluarea este mult mai mult decât o tehnică,este o acțiune complexă, care este integrată 
în procesul de învățământ și urmărește măsurarea cunoștințelor pe care le-a acumulat,performanțele ,dar 
mai ales oferă soluții în legătură cu perfecționarea actului didactic.  

Evaluarea iniţială se desfășoară la începutul unui an școlar,a unui program de instruire; identifică 
stadiul achiziţiilor preşcolarilor de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în vederea asigurării premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa ce va urma. 

Evaluarea inițială oferă fiecărei educatoare/fiecărui cadru didactic posibilitatea de a-și crea o idée cât 
mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie remediate). Pe baza 
rezultatelor evaluării iniţiale, cadrul didactic planifică demersul didactic următor şi de asemenea un 
program de recuperare. 

 Pentru ca evaluarea iniţială să fie atinsă, trebuie elaborate criterii şi moduri de verificare, măsurare 
şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, urmărind obiectivele propuse. 

Pentru a crea testele de evaluare sunt necesare a fi parcurse următoarele etape: 
Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective,apoi urmează formularea 

itemilor.După formularea itemilor se notează stabilirea timpului necesar pentru a rezolva fiecare item,după 
aceea se stabilește timpul necesar pentru a rezolva fiecare item,apoi se stabilește o scară de apreciere,iar la 
final se centralizează rezultatele. 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două/trei săptămâni sunt menite pentru a culege date pentru 
cunoaşterea fiecărui copi. Metodele utilizate pe care le folosește educatoare sunt: observarea copilului în 
timp ce anumite activități se desfășoară și în timul programului zilnic,iar aceste notări se consemnează în 
fișele psiho-pedagogice. 

 : dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de 
cunoaştere, a deprinderilor preşcolarului.  

 Observarea preșolarilor 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 psihopedagogic.  

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

 Testul este o probă care oferă date despre caracteristicile 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.  

 De asemenea părinţii preşcolarilor pot afla rezultatele evaluării prin întâlniri periodice, prin 
intermediul copiilor care vor duce acasă desene, fişe, felicitări, tablouri confecţionate de ei. 

 Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea în scopul căruia pregătește copilul 
pentru o integrare fără a întâmpina greutăți 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. 

  
Bibliografie: Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom  
 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  
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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 iniţiala constituie o condiţie hotarătoare 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 întelege 
conţinutul ce va fi predat. Relevând importanţa pe care o are în acest sens, Ausubel D. subliniază: ”Dacă 
aş vrea să reduc toată pshiologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea, 
este ceea ce ştie elevul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruieşte-l în consecinţă! 

Referitor la această formă de evaluare, Sorin Cristea (“Pedagogie”, vol.II, editura Hardiscom, Pitesti, 
1997, pag.151) afirma: ”Cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la 
care pornesc şi al gradului în care stăpânesc cunostiinţele şi abilitaţile necesare asimilării conţinutului etapei 
care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activitaţii didactice. 

Rolul ei este de a permite atât profesorului cât şi elevului să-şi formeze o reprezentare cât mai corecta 
posibil asupra situaţiei existente şi asupra cerinţelor cărora urmează să le răspundă. 

Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care pot fi 
evocate: 

 - existenţa unei eterogenităţi în ceea ce priveşte pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere mai 
mare de activitate, situatie în care ea poate sugera nevoia unor programe de recuperare sau a desfăşurării 
unui învăţământ diferenţiat, cel puţin pe durata unei perioade în care ecartul dintre elevi, sub raportul 
pregătirii, poate fi atenuat; 

- asigurarea “continuităţii” în asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe şi în formarea unor 
capacităţi,când ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 

- nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 
 Evaluarea iniţială, constituie totuşi un demers realizat tot mai rar în prezent. Deseori este realizată în 

treacăt, ca un “tur de orizont” asupra premiselor învăţării, fără a dobândi precizia şi completitudinea 
necesare furnizând educatorului şi elevilor informaţiile de care au nevoie pentru ceea ce au de facut în 
continuare. Realizarea evaluarii iniţiale este posibilă, dar acest lucru impune mai multe condiţii: 

 -schimbarea mentalităţii după care realizarea ei constituie o risipă de timp sau o utilizare neraţională 
a acestuia şi înţelegerea faptului că, dimpotrivă este util “să ştii să pierzi timp pentru a câstiga”; 

 -capacitatea de a gestiona raţional timpul de învăţământ; 
 -înţelegerea evaluării iniţiale nu ca simplu test de pornire, de inventariere, ci ca demers care însoţeste 

activitatea pe o durata mai mare de timp. 
Deşi locul ei este la începutul activităţii, evaluarea iniţială nu reprezintă numai o acţiune prealabilă 

unui demers didactic, ci constituie un moment al activităţii, făcând parte integrantă din aceasta. De aici, 
necesitatea de a fi realizat nu ca scop în sine, ci astfel încât să-şi îndeplinească rosturile de prefigurare a 
activităţii în continuare, orientând-o şi făcând-o mai eficace. 

 Dezvoltări mai recente ale teoriei privind evaluările în educaţie extind rolul evaluărilor iniţiale 
raportându-le, în general, la orice activitate de educaţie, indiferent de dimensiunea ei. În obţinerea de 
informaţii privind trei aspecte principale: 

 -analiza situaţiei, constând în identificarea elementelor observabile ale realităţii înconjurătoare ; 
 -cunoaşterea potenţialului uman al celor care participă la activitate (educator, elevi, părinţi, alte 

persoane); 
 -transformarea datelor în probleme de rezolvat, prefigurând punctele cheie, care pot fi de natură şi 

de nivele diferite (instituţionale, organizaţionale, pedagogice, grupate etc.) 
 În concluzie, pot fi considerate ca aparţinând problematicii evaluării iniţiale mai multe idei : 
 - Evaluarea iniţiala este indisociabilă construcţiei unui demers didactic riguros şi eficace; 
- Funcţiile ei sunt asigurate până la final numai dacă mijloacele şi resursele sunt stabilite şi folosite 

pentru a face posibilă derularea activităţii în condiţii de eficienţa ; 



 

 

 - Constituie un demers pedagogic esenţial pentru desfăşurarea cu succes a pogramului de instruire.  
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR MIHĂILĂ MARINELA LĂCRĂMIOARA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 

 
„Historia est magistra vitae” – afirma oratorul roman Marcus Tullius Cicero în dialogul „De Oratore”. 

Pornind de la această expresie latină consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea și învățarea 
și trebuie planificată cu multă grijă. 

În procesul instructiv – educativ, evaluarea este o parte importantă având ca scop identificarea și 
măsurarea obiectivelor atinse și eficientizarea activității de la clasă cu scopul de a lua decizii privind 
ameliorarea activității în etapele viitoare.  

Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Aceste 
obiective sunt formulate în programele școlare.  

Ca profesori 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 formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  
Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an şcolar, 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).  

„Un popor care nu - și cunoaște ISTORIA, e ca un copil ce nu - și cunoaște părinții” (Nicolae Iorga), 
de aceea în calitate de profesor de istorie consider că evaluarea iniţială este foarte importantă deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. Evaluarea formativă e la 
fel de importantă, deoarece mă ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost asimilată. 
Prin intermediul evaluărilor sumative se atestă nivelul la care a ajuns clasa şi se observă consolidarea finală 
a informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire.  

Scopul evaluării inițiale la clasa a IX-a este de a observa, analiza și descoperi dificultățile pe care 
elevii le au în însușirea noțiunilor de istorie.  

Obiectivele urmărite au fost: 
1. elevii să utilizeze adecvat coordonatele spațiale și temporale referitoare la un eveniment istoric, 
2. să dovedească înțelegerea și capacitatea de utilizare în contexte noi a noțiunilor istorice dobândite 

în învățământul gimnazial, 
3. să integreze noțiuni și termeni istorici învățați, într-un text istoric,  
4. să recunoască semnificația unor evenimente istorice, să încadreze documentul în contextul general 

al epocii.  
Interpretarea rezultatelor a scos în evidență o slabă pregătire a elevilor, un vocabular sărac în general, 

vocabular istoric în special, dificultate în a formula răspunsuri coerente, clare, corecte din punct de vedere 
istoric și gramatical. Cele mai bune punctaje s-au obținut la subiectele cu itemi obiectivi. Punctaje medii s-
au obținut la subiectele cu itemi semiobiectivi. La subiectul care a vizat definirea noțiunilor istorice, deși 
elevii au dovedit că înțeleg aceste noțiuni, cei mai mulți nu au reușit să formuleze și enunțuri corecte din 
punct de vedere istoric.  

De asemenea, elevii întâmpină dificultăți la rezolvarea unei cerințe ce presupunea realizarea unui text 
istoric cu termeni dați sau lucrul cu un document istoric în care elevii au de identificat personalități, secole, 
spații istorice, fapt ce demonstrează superficialitate în învățare cât și în abordarea subiectelor, predilecția 
spre învățarea mecanică și mai puțin spre cea logică bazată pe argumentare. 

Evaluarea inițială este un moment important la începutul vieții de licean atât pentru profesori cât și 
pentru elevi în condițiile în care în clasa a VIII-a accentul se pune pe pregătirea elevilor pentru examenul 
de evaluare națională și mai puțin pe obiectele de cultură generală. 

În concluzie, pentru optimizarea performanțelor și a rezultatelor școlare mi-am propus intensificarea 
activităților care vizează munca independentă, exerciții de utilizare a hărților, lucrul cu surse istorice. 



 

 

„NON SCHOLAE DISCIMUS; SED VITAE” (Seneca) 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

MIHĂILESCU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA ȘOIMULUI 

 
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, 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 optim, dascălul are menirea sã redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite 
ale individualitãtii sale.  

Evaluarea 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 și decizii pertinente si prompte din partea dascălului. 

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-ideterminăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa 
evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelorşi 
confruntare cu situaţii noi de învăţare,care trezesc motivaţia cunoaşteriişi ambiţia soluţionării corecte a 
problemelor enunţate. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice, observare 
sistematică a comportamentului elevului în diverse situații.Astfel, datele oferite de evaluarea inițială 
conturează trei direcții principale pe care trebuie să se acționeze în planificarea activitîții pentru etapa 
urmatoare a activtății didactice: 

· proiectarea activității viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilitațile 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 recuperarea pentru intreaga clasa, când se constată 

rămâneri în urmă la învățătura care ar putea împiedica desfășurarea eficienta a activității; 
· adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
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 copilului. 
 Bibliografie : 
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 Dumitriu , GH. , Dumitriu , C(2003 ) , Psihopedagogie , Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti  
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 Evaluarea inițială mai este numită și ,,răul necesar”. Se realizează la începutului unui program de 

instruire și nu are rol de control, ci este diagnostică și stimulantă indicând planul care trebuie urmat în 
procesul de intruire. 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 ALTERNATIVE DE EVALUARE 
PROIECTUL ,,UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN OCHII NOŞTRI’’ 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,VERONICA MICLE’’ IAȘI 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR MIHALACHI OANA-NICOLETA 
 
  
  
  
 
ARGUMENT 
  
Nu formǎm coaliţii între state , ci uniune între oameni.” Jean Monnet 
 Copilul, încă de la vârstă mică este atras de tot ce e în preajma sa, de casă, de satul sau oraşul în care 

locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură trainicǎ, plină de o puternică încărcătură 
emoţională, care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai târziu ale iubirii de patrie. 
Astfel, cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului înconjurător, reprezintă punctul de pornire al unui şir 
întreg de acţiuni conştiente, care vor duce cu timpul la consolidarea înălţătorului sentiment de dragoste de 
patrie. O dată cu integrarea românilor în structurile europene, diferitele grupări etnice, religioase, culturale 
şi tradiţionale trebuie educate în spiritual conlucrǎrii, al respectului şi toleranţei. Educatorul ca şi copilul se 
formeazǎ în noul context al integrǎrii în Uniunea Europeanǎ şi prin noile strategii didactice prezentate ca 
nişte jocuri de învǎţare, de cooperare, distractive, învaţǎ copiii sǎ rezolve probleme, sǎ ia decizii în grup şi 
sǎ aplaneze conflicte. 

 Am considerat cǎ, situaţiile de învǎţare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltǎ copiilor 
gȃndirea democraticǎ deoarece ei exerseazǎ gȃndirea criticǎ şi înţeleg cǎ atunci cȃnd analizeazǎ un personaj, 
un comportament, o faptǎ,o idee, un eveniment, ei criticǎ ideea,fapta, nu criticǎ personajul din poveste, 
copilul, adultul. 

 Un învǎţǎmȃnt care se vrea european, integrat în Uniunea Europeanǎ, urmǎreşte ca noutate în 
Romȃnia, individualizarea instruirii copiilor, tratarea lor diferenţiatǎ , încurajarea celor care au nevoie de 
ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea 
conform nevoilor şi capacitǎţilor fiecǎruia. 

 Astfel cǎ, în cadrul activitǎţilor din cadrul proiectului,, Uniunea Europeanǎ în ochii 
noştri’preşcolarii/elevii au fost grupaţi în funcţie de abilitǎţi, talente (,, inteligenţe) pentru valorizarea cȃt 
mai eficientǎ a potenţialului creator al fiecǎrui copil, dupǎ cum urmeazǎ : verbalǎ/lingvisticǎ, logico-
matematicǎ, vizualǎ/spaţialǎ, ritmicǎ/muzicalǎ, corporalǎ/kinestezicǎ. La nivel intelectual ele apar în 
combinaţii, fiecare individ fiind de fapt ,, o colecţie de inteligenţe’’, oferindu-le tuturor şansa de a avea 
satisfacţia propriei reuşite. 

 În cadrul muncii în echipǎ, forma de activitate predominantǎ, elevii cu profil de inteligenţǎ 
asemǎnǎtor au fost stimulaţi sǎ interacţioneze, sǎ-şi exprime pǎreri proprii, sǎ colaboreze cu colegii în 
realizarea sarcinilor de lucru şi sǎ se simtǎ parte integrantǎ a unui cerc ce le-a pus în valoare aptitudinile. 

SCOPUL PROIECTULUI : 
Conştientizarea apartenenţei la marea familie europeanǎ prin îmbogǎţirea sistemului de cunoştinţe, 

cu informaţii despre U.E. 
Formarea competenţelor adecvate muncii în grup. 
Promovarea valorilor naţionale şi europene prin diverse activitǎţi educative. 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integratǎ 
TIPURI DE INTELIGENŢĂ UTILIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI (Elevii au fost 

împǎrţiţi pe grupe în funcţie de acestea). 
Inteligenţa verbală/lingvistică 
Inteligenţa logică/matematică 
Inteligenţa vizuală/spaţială 
Inteligenţa corporală/kinestezică 
Inteligenţa muzicală/ritmică 



 

 

DISCIPLINE / ARII CURRICULRE 
Limba şi literatura romȃnǎ / Comunicare în limba romȃnǎ 
Matematicǎ / Matematicǎ şi ştiinţe ale naturii 
Muzicǎ şi mişcare ; Arte vizuale şi abilitǎţi practice / Arte ; Tehnologii 
Educaţie civicǎ / Om şi societate 
 COMPETENŢE ALE ÎNVĂŢĂRII INTEGRATE 
Limba şi literatura romȃnǎ 
Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 
Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau 

informativ accesibil. 
Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de 

perturbǎrile de canal. 
Prezentarea ordonatǎ logic şi cronologic a unui proiect. 
Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvǎrii de probleme 

individuale sau de grup. 
Povestire pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/dintr-un film/desen animat/a unei activitǎţi/a unei 

întȃmplǎri imaginate/trǎite.  
Matematicǎ 
Dezvoltarea abilitǎţilor şi dorinţelor elevilor de a utiliza moduri 

matematice de gȃndire logicǎ, pentru rezolvarea unor probleme din 
cotidian 

Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 1- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai mici sau 
egali cu 10, respectiv egali cu 100. 

Efectuarea de adunǎri şi scǎderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numere 
fracţionare. 

Utilizarea tehnologiei specifice şi a unor simboluri matematice în 
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse. 

Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 
0 –1 000 000. 

Educaţie civicǎ  
Aplicarea unor norme de conduitǎ în viaţa cotidianǎ 
1.Recunoaşterea locurilor de apartenenţǎ( localǎ, naţionalǎ, europeanǎ) în care se integreazǎ persoane. 
2.Identificarea unor elemente relevante pentru apartenenţa la diferite comunitǎţi(localǎ, naţionalǎ, 

europeanǎ). 
Arte vizuale şi abilitǎţi practice  
Descoperirea şi încurajarea aptitudinilor artistice ale copiilor 
Evidenţierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj 

plastic, în compoziţii în mediul înconjurǎtor şi în imagini 
Realizarea de compoziţii la alegere, valorificȃnd potenţialul expresiv al 

limbajului plastic 
Realizarea de produse unicat, personalizate şi utilizabile, în urma desfǎşurǎrii unor activitǎţi dominant 

manuale 
Remodelarea spaţiilor şi formelor printr-un demers plastic intenţionat şi prin tehnici variate 
Muzicǎ şi mişcare  
Trezirea interesului pentru muzicǎ, formarea gustului muzical şi stimularea simţului estetic, 

imaginaţiei şi creativitǎţii 
Dezvoltarea unei culturi a mişcǎrii prin favorizarea unei mişcǎri armonioase ce izvorǎşte din 

ritmul cȃntecelor pentru copii 



 

 

Cȃntarea individualǎ, în mici grupuri, în colectiv, însoţitǎ de elemente de mişcare cu diferenţieri 
expresive. 

 
DEZVOLTAREA ELEMENTELOR DE CONŢINUT 
GRUPA- INTELIGENŢA VERBALĂ/LINGVISTICĂ 
Va prezenta în cadrul capitolului ,, Statele membre ale Uniunii Europene’’, 

urmǎtoarele : 
- istoricul Uniunii Europene ; 
- prezentarea unui filmuleţ cu imagini reprezentative din ţǎrile membre ale U.E. ; 
- comentarea acestor imagini ;  
- jocuri interactive prin care cei mici, cetǎţeni europeni au putut sǎ identifice unele edificii culturale 

din Romȃnia, dar şi din alte ţǎri membre ale U.E. ; 
 
 
 

- dezbatere pe baza oportunitǎţilor pe care le au ca şi cetǎţeni ai U.E. ; 
- eseul ,, Romȃnia, ţara mea frumoasǎ’’ ; 
- prezentartea preşedinţilor U.E., în imagini : Preşedintele Parlamentului European – Martin Schulz; 

Preşedintele Consiliului European – Donald Tusk ; Preşedintele Comisiei Europene – Jan-Claude Juncker; 
- dialogul cu tema,, Negocierea’’( Tony Blair- fostul premier britanic ; David Cameron – premierul 

britanic ; Roger Farage - liderul Partidului pentru Independenţa Marii Britanii); 
- compuneri versuri ;  
- recitǎri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA – INTELIGENŢA LOGICĂ/MATEMATICĂ 
Va prezenta în cadrul capitolului ,, O Europǎ fǎrǎ frontiere’’, urmǎtoarele : 
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj matematic (REBUSUL); 
- scrierea cu cifre romane în situaţii concrete ; 
- compunerea şi rezolvarea de probleme pornind de la numere date; 
- efectuarea unor calcule elementare în limita 1-10; 
 
GRUPA - INTELIGENŢA VIZUALĂ/SPAŢIALĂ 
Va prezenta în cadrul capitolului ,, Statele membre ale Uniunii Europene’’, 

urmǎtoarele : 
- exerciţii joc de schiţare prin desen : ,,Satul meu în Uniunea Europeanǎ’’ ;  
- Olanda- Ţara lalelelor’’ ; ,,Grǎdina francezilor’’ ; ,,Steagurile ţǎrilor membre ale Uniunii Europene’’ 

; ,,Portul popular din ţǎrile membre U.E.’’ ; 
- compoziţii simple folosind aplicaţii informatice. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
GRUPA – INTELIGENŢA CORPORALĂ/KINESTEZICĂ 
Va prezenta în cadrul capitolului,, Statele membre ale Uniunii Europene’’, 

urmǎtoarele : 
- confecţionarea steguleţelor statelor membre U.E.; 
- realizarea albumelor ,, Cultura naţionalǎ’’şi ,, Romȃnia , ţara mea frumoasǎ’’; 
- colaj - ,,Ulcele din zona Munteniei’’; 
- amenajarea sǎlii de clasǎ; 
- realizarea expoziţiilor: ,, Comorile neamului mǎ definesc’’ şi ,, Arta culinarǎ a ţǎrilor U.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA- INTELIGENŢA MUZICALĂ/RITMICĂ 
Va cȃnta , Imnul Naţional al Romȃniei ,,Deşteaptǎ-te, romȃne !( versuri : Andrei Mureşanu) şi Imnul 

Uniunii Europene ,, Odǎ bucuriei’’( din Simfonia a IX-a, de Ludwig van Beethoven) 
 
 
  
 
 
 
 
RESURSE DE PROIECT: 
RESURSE UMANE: educatoarea, învǎţǎtorii claselor I-IV, preşcolarii, elevii clasei a IV-a, pǎriţii şi 

bunicii acestora 
RESURSE TEMPORALE : 
RESURSE FINANCIARE:Autofinanţare 
RESURSE DE SPAŢIU:  
  
RESURSE MATERIALE:Laptop, CD-uri,videoproiector, aparat foto, camerǎ video ,carton duplex, 

poliester, hȃrtie glasatǎ, hȃrtie creponatǎ acuarele, foarfece, adeziv, şabloane,imprimantǎ, obiecte 
tradiţionale de uz gospodǎresc,costume populare, creioane, creioane colorate/cerate,radierǎ, hȃrtie albǎ, 
pensule, burete, plastilinǎ, aţǎ 

METODE DIDACTICE: explicaţiaţia,conversaţia dirijatǎ,învǎţarea prin descoperire, 
problematizarea, jocul didactic, exerciţiul, dezbaterea, expunerea, povestirea, observaţia, turul galeriei; 

 MEDIATIZARE: Prezentarea proiectului în cadrul Cercului pedagogic; 
EVALUAREA PROIECTULUI: Expoziţia,, Meritǎm sǎ fim cetǎţeni europeni!’’, 
 CD (filmare şi fotografii din timpul activitǎţilor), postere.  



 

 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

DOINA – MARIA MIHALCEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309, BUCUREȘTI 

PROF. FIZICĂ 
 
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; 
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: 
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). 

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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PROIECT DIDACTIC 
 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 
MIHALCEA FLORINA RAMONA 

 
Grădinița cu program prelungit “ Alexandrina Simionescu Ghica”-Târgoviște 
Data: 25.09.2019 
Nivelul de vârstă: II 
Grupa: Mare A Step By Step 
Tema anuală de studiu: Evaluare inițială 
Tema săptămânii: Vreau să vezi câte mai știu! 
Tema zilei: Somn ușor, micule arici! 
Forma de realizare: Activitate pe centre ALA + ADE (DLC, DȘ)  
Tipul activității: evaluare și sistematizare de cunoștințe 
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe 
Categorii de activități: 
I. ADP ( ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ) 
Rutine: 
  ,, În lumea celor care nu cuvântă!” (deprinderea de a ocroti viețuitoarele) 
 Întâlnirea de dimineață: Somn ușor, micule arici! 
 Salutul: “Bună dimineața!” 
 Prezența: ” Cine lipsește astăzi ?” 
 Completarea Calendarului naturii. 
Tranziții: 
 “ A fost odată un castel“(joc muzical) 
 “Noi suntem piticii!” (cântec) 
II. ADE ( ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE) 
 Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): Educarea limbajului 
 ,, SOMN UȘOR, MICULE ARICI!” – lectura educatoarei; 
 Domeniul Științe (DȘ): Cunoașterea mediului 
  ANIMALE DE PE GLOB!?” – joc didactic; 
III. ALA ( JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ) 
 ALA  
 Joc de rol: De-a gospodinele;  
 Artă: Ariciul - șnuruire 
 Construcții: - Urmează modelul- construcție plană din scoici 
 Manipulative: Hrana animalelor- puzzle 
 ALA  
 ,,Deschide urechea bine!”- joc de atenție. 
 “ Jocul mut ”- joc liniștitor. 
Scopul activității: 
 Evaluarea și sistematizarea cunoștințelor privind pronunția corectă a cuvintelor fără omisiuni sau 

inversări;  
 Evaluarea cunoaștințelor despre animalele sălbatice precum și stimularea curiozității pentru 

investigarea acestora; 
 Obiective: 
La sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 
 să răspundă la întrebări, folosind limbajul verbal, referindu-se atât la contextul prezent, cât și la 

alte contexte; 
  să formeze propoziții simple sau dezvoltate cu cuvântul dat;  
 să denumească corect animalele sălbatice reprezentate pe jeton și hrana acestora; 
 să treacă firul peste muchie, prin orificiile dispuse pe suprafața ariciului; 
 să să așeze sub forma corectă piesele de puzzle pentru a reconstitui imaginea; 



 

 

 să așeze vesela corespunzător pentru servirea mesei;  
Sarcina jocului: 
Identificarea animalelor reprezentate pe jeton și locul în care acestea trăiesc.  
Regula jocului: 
Fiecare copil va extrage un jeton, va denumi animalul și locul în care acesta trăiește.  

Fiecare preșcolar, care rezolvă corect sarcina dată, este aplaudat. Dacă un copil răspunde greșit, va fi 
ajutat de colegi și educatoare. 

Elemente de joc: 
  mânuirea materialului, aplauze, alegerea unui coleg care va continua jocul, recompense, aprecieri. 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul, demonstrația. 
Mijloace de învățământ: jetoane animale, imagini reprezentând locul unde trăiesc animalele, 

imagini poveste , piese puzzle, boluri, cuțite plastic, tocătoare, șorțulețe, șnur, imagini arici perforate, 
imagini traseu, scoici; 

 
Bibliografie: 
 "Curriculum pentru învăţământul preşcolar",3-6/7 ani , Bucureşti 2019; 
 ,,Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, București, 2005; 
 Dana Jucan, Olga Chiş" Ghid de practică pedagogică în învățământul primar și preșcolar" 

,Editura Eicon, Cluj Napoca 2013; 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OANA-SIMONA MIHALCEA 
 
De-a lungul timpului, conceptul de evaluare a cunoscut o importantă evoluție în cadrul procesului de 

învățământ. Dacă didactica tradițională situa evaluarea la finalul învățării, astăzi evaluarea se integrează în 
actul de învățare. Astfel, accentul se mută de la evaluarea însușirii informațiilor transmise, către formarea 
capacității de autoevaluare la elevi: ,,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 funcție esențial-formativă, concretizată în a informa și a 
ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității în ansamblu.” ( Radu I.T., 2000, p.42). 

Alături de evaluarea formativă și cea sumativă, evaluarea inițială se înscrie în sfera strategiilor de 
evaluare, din perspectiva modului în care se integrează în desfășurarea procesului didactic. Evaluarea 
predictivă se realizează la începutul unui program de instruire, fie că este vorba de un ciclu curricular, an 
școlar, semestru, unitate de învățare sau chiar lecție, aplicându-se și în cazul în care profesorul lucrează 
pentru prima dată cu acel colectiv.  

Această strategie de evaluare are un rol esențial, din perspectiva promovării unei instruiri centrate pe 
nevoile copilului. Învățătorul nu poate intui premisele de care dispune fiecare elev, fapt pentru care 
evaluarea predictivă devine tot mai necesară. Rezultatele obținute în urma aplicării evaluării inițiale oferă 
cadrului didactic o imagine de ansamblu asupra potențialului fiecărui elev în termeni de cunoștințe, 
capacități, priceperi și deprinderi, necesare atingerii obiectivelor din etapa următoare: ,,este indispensabilă 
pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învățări” 
(Ioan Cerghit, 2002, p.307).  

Evaluarea inițială îndeplinește două funcții: diagnostică și prognostică. Funcția diagnostică relevă 
gradul de stăpânire a materiei necesare parcurgerii cu succes a noului program. Astfel, învățătorul poate 
cunoaște lacunele existente, dificultățile de învățare, capacitatea școlarului mic de a înțelege sarcina dată și 
de a lucra independent. Evaluarea inițială se concentrează asupra acelor premise care condiționează 
asimilarea noilor cunoștințe, fără a urmări aprecierea performanțelor globale ale elevilor și ierarhizarea 
acestora. Prin intermediul evaluării inițiale nu se pot determina cauzele existenței lacunelor cognitve ale 
elevului.  

Funcția prognostică îi permite învățătorului să anticipeze rezultatele. Pe baza datelor obținute în urma 
evaluării inițiale, se vor stabili țintele programului următor, strategiile didactice care se pliază pe nevoile 
copiilor. În acest mod, profesorul adaptează întregul demers didactic în funcție de resursele disponibile. 

Cu toate că evaluarea inițială are un obiectiv clar, evidențiat anterior, în zilele noastre această strategie 
este tot mai des neglijată. Evaluarea predictivă apare ca o risipă de timp, atât pentru profesori, cât și pentru 
elevi. Însă, această evaluare este o parte integrantă a procesului instructiv-educativ care urmărește 
eficientizarea acestuia, având efect pe termen lung. Pentru ca evaluarea inițială să fie utilă, este necesară 
parcurgerea mai multor etape: stabilirea scopului și a obiectivelor ( De ce evaluăm?), alegerea momentului 
când se va realiza evaluarea, a conținutului vizat și a grupului țintă. În ceea ce privește conținuturile, 
învățătorul trebuie să știe care sunt informațiile cheie ce stau la baza achizițiilor cognitive ulterioare. 
Evaluarea inițială poate lua mai multe forme, realizându-se prin intermediul probelor scrise, a probelor 
practice sau prin metode complementare. Din punctul meu de vedere, dintre metodele moderne de evaluare, 
observarea sistematică a comportamentului elevilor este cea care se pliază cel mai bine în cazul elevilor din 
clasele mici. În ceea ce privește disciplinele din ariile curriculare Limbă și comunicare și Matematică și 
științe ale naturii, profesorii pentru învățământul primar recurg la proba scrisă, rezultatele fiind măsurate și 
apreciate prin raportarea la obiectivele propuse inițial sau performanțele individuale: ,, este important ca 
fiecare să simtă că a progresat față de stadiul de la care a pornit inițial, chiar dacă performanțele sale sunt 
încă reduse în comparație cu ceilalți elevi din clasă” (Oprea Crenguța-Lăcrămioara, 2009, p.239). 

În funcție de rezultate, învățătorul va elabora programe de ameliorare, dacă performanțele nu au atins 
nivelul așteptat și programe de progres pentru școlarii care au depășit stagiul propus. Nu este suficientă 
constatarea, trebuie să se dezvolte demersurile întreprinse, iar elevii să fie informați asupra rezultatelor 
obținute și asupra a ceea ce este de făcut în viitor.  



 

 

Concluzionând, dacă este aplicată respectând anumire rigori, evaluarea inițială conduce la construirea 
unui demers didactic eficient, iar funcțiile acesteia sunt îndeplinite în măsura în care resursele sunt folosite 
pentru a face posibilă desfășurarea activității în condiții de eficiență. 

 
Bibliografie: 
Cerghit, I, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, București: 

Editura Aramis, 2002. 
Oprea, C., Strategii didactice interactive, București: Editura Didactică și Pedagogică, 2009. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, București: Editura Didactică și Pedagogică, 2000. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

MIHOC ELISABETA 
LICEUL „ REGINA MARIA” DOROHOI 

 
Evaluarea este crucială pentru dezvoltarea de competențe cheie. În primul rând, prin concentrarea pe 

anumite rezultate, evaluarea trimite un semnal clar ca aceste competențe sunt o prioritate în învățământ și 
pregătire. Prin oferirea de informații despre progresul celor care studiază în atingerea rezultatelor, evaluarea 
ajută la adaptarea învățământului la nevoilor celor care învață.  

Evaluarea are consecințe importante pentru căile educaționale. Nu numai că afectează modul în care 
ceilalți ne privesc dar și modul în care ne percepem pe noi înșine. Afectează modul în care gândim despre 
noi înține, ce simțim despre noi înține ți cum ne comportăm în consecință. Are impact asupra implicării 
noastre în învățarea pe tot parcursul vieții. 

Evaluarea este de baza în tranziții, ale celor care învață, spre un loc la universitate sau un loc de 
muncă. Modul în care rezultatele la școală sunt evaluate, înregistrate și certificate este important. Dacă 
evaluările nu relevă în mod credibil competentele necesare în studiu sau muncă, atunci distorsionează și 
afectează șansele de reușită și fac mai dificilă alegerea de către angajatori a oamenilor potriviți. 

Evaluarea este ultima etapa, 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, 
capacități ș.a.) și ca urmare, reglează activitatea următoare în vederea obținerii unor performanțe superioare. 
Cunoașterea performațelor obținute la un moment dat, a eventualelor lacune, a cauzelor acestora constitue 
indicatorii care stau la baza aprecierii profesorului. În acelasi timp, prin evaluare (măsurare ) profesorul are 
posibilitatea să cunoască măsura în care elevii și-au însușit materialul predat conform obiectivelor 
prestabilite. Atât succesele elevilor,cât și eventualele lacune în pregătirea lor permit profesorului să-și 
autoaprecieze propria sa activitate în toate fazele (etapele) pregătirii și desfășurării procesului 
didactic.Toate acestea îi vor permite să ia măsuri de ameliorare a propriei sale activitati,. 

Deși tratată de obicei ca o etapă care încheie procesul didactic, ea este prezentă, totuși, în fiecare din 
momentele acestui proces. Evaluarea trebuie privită și ca un moment aplicativ al învățării.  
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Sibiu,2012 
2. Ghid metodologic – Aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii- Consiliul Naţional pentru 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
PROFESOR ḮNV. PREṢ. MIJA ADINA 

G.P.N. VALEA LUNGÃ 
 
 Ḯn reforma educaṱională întreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa activităţii de 

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

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 concepţii, principii ṣi tehnici referitoare la măsurarea ṣi 
aprecierea rezultatelor ṣcolare ṣi a procesului didactic . 

 Ḯn învăţământul preṣcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
având drept scop măsurarea ṣi aprecierea cunoṣtinţelor, priceperilor ṣi deprinderilor, dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional. Ḯn acelaṣi timp, evaluarea urmăreṣte ṣi aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile ṣi comportamentele dobândite de copilul preṣcolar prin procesul de 
învăţământ. 

 Din perspectiva momentului efectuării ṣi a modului de interpretare a datelor cu relevanţă, în 
desfăṣurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învăţământul preprimar a următoarelor forme 
de evaluare : 

- evaluarea iniţială – predictivă 
- evaluarea cumulativă- sumativa 
- evaluarea formativă- continuă 
 Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, 

determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 
 Evaluarea initială – se realizează la începutul anului ṣcolar, în momentul iniţierii unui program de 

instruire ṣi are rol de a stabili nivelul de cunoṣtinţe, priceperi ṣi deprinderi, de a cunoaṣte capacităţile de 
învăţăre ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea predicţiei, stabilirea 
coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera 
performanţei copiilor, ritmul de parcurgere a conţinuturilor, deci premisa pentru eficienţa procesului de 
învăţământ preṣcolar 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 conţinut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii ; 
- aplicarea unor măsuri recuperatori pentru unii copii din grupă, fie de sprijin ṣi recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii spradotaţi. 
Evaluarea inițială oferă copilului 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. 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 copiii 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 și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, 
copii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot 
reflecta obiectiv dacă acestia 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 (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 preṣcolarilor 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 lor 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 preṣcolarilor, 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 preṣcolarului. 

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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EDIȚIA 2019 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA, MILEA PAULINA 
 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea 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.  

Evaluarea iniţială , 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 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. 

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.  

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. 

 Pe lânga metodele traditionale, în scoala se folosesc si metode alternative de evaluare 
- observarea sistematica a comportamentului elevului; 
- investigatia; 
- proiectul; 
- portofoliul, 
-  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.”  
 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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INȚIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR MILEA SORINA 
G. P. N. SINEȘTI-POTCOAVA 

 
Evaluarea iniţială vizează, în primul rând, observarea capacităţii de integrare în grup şi de relaţionare 

cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului copiilor la primul contact cu 
educatoarea, colegii, sala de grupă. 

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială 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 sunt diverse şi sunt selectate ţinând cont de vârstă. De aceea 

urmărim 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 contact cu grădiniţa: 
acest moment de debut) între grădiniţă şi familie. 

Probe aplicate copiilor la primul 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 2-3 săptămâni ale anului şcolar iar 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII 
1. Dezoltarea limbajului şi a comunicării-●Comportamente urmărite: 
-discută cu colegii şi educatoarea ; 
-primeşte mesaje, îndeplineşte instrucţiuni simple; 
-ştie să se prezinte; 
-denumeşte 4-5 jucării şi formulează o propoziţie simplă despre o jucărie denumită; 
-răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune.  
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 
 1. Dezvoltare socială●Comportamente urmărite: 
-manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur; utilizează formulele Te rog şi 

Mulţumesc; 
-încearcă să se autoservească în situaţii simple care impun acest lucru (masă, spălător,); 
-reuşeşte să aştepte într-o situaţie dată; 
-se joacă împreună cu alţi copii; 
-ştie să salute când vine şi când pleacă de la grădiniţă. 
 2. Dezvoltare emoţională●Comportamente urmărite: 
-se prezintă pe sine; 
-răspunde la întrebări privind identitatea personală; 
III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
1. Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme●Comportamente urmărite: 
-observă obiectele din sala de grupă; 
-recunoaşte, numeşte obiectele indicate; 
-separă jucăriile de alte obiecte; 
-construieşte după model o figură simplă. 

  



 

 

 2.Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii 
●Comportamente urmărite: 
-descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ; 
-plasează obiecte în diferite poziţii spaţiale (sus, jos); 
-recunoaşte acţiuni ale omului şi este capabil să le imite; 
-recunoaşte 2 din 3 culori.  
IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ 
 1. Dezvoltare fizică●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; 
-poate să stea într-un picior 3 secunde. 
2. Sănătate şi igienă personală●Comportamente urmărite:  
-respectă regulile de igienă personală şi colectivă; 
-recunoaşte obiectele de uz personal şi cunoaşte modul de întrebuinţare a acestora. 
V. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE- 
(Curiozitate, Iniţiativă. Persistenţă în activitate. Creativitate.)●Comportamente urmărite: 
-participă la activităţile de învăţare şi la cele de joc atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de 

ascultător; 
-acompaniază cântecele cu bătăi din palme sau jucării sonore (tobă, clopoţel); 
-ascultă cu atenţie şi interes cântece pentru copii şi poate să reproducă corect un cântec simplu 

(înălţimea sunetelor), după modelul educatoarei; 
-poate să ţină corect creionul în mână; 
-se ,,joacă” cu plastilină. 
La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată căt la % dintre 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, cât la % manifestă un comportament în dezvoltare și cât % au nevoie de sprijin 
pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol şi stabilitate emoţională.  

 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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. GABRIELA-LILIANA MINOI 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PICIOR DE MUNTE 
 
 Evaluarea competenţelor şi probleme de notare Procesul educaţional poate fi privit ca un sistem 

complex de „acţiune”, „evaluare” şi „retroacţiune” (feed-back) de tipul următor . 
 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, suporturile de instruire, conţinuturile, mijloacele, activităţile de învăţare etc.);  
b) modului de realizare al finalităţilor (atingerea competenţelor asumate), decurgând de aici informaţii 

valide asupra dificultăţii lor relative.  
 Instrumentele evaluării pe baza cărora distingem  
 a) strategii obiective (evaluare obiectivă) bazate pe teste, probe standardizate şi alte instrumente care 

pot măsura c‚t mai fidel prestaţia/performanţa elevului  
 b) strategii calitative centrate mai ales pe calitatea rezultatelor, fundamentate pe criterii calitative.  
 Obiectul evaluării, conform căruia identificăm: 
 a) strategii sumative (evaluare sumativă), axată pe produsul final/rezultatele invăţării elevilor 
 b) strategii formative (evaluare formativă), axate pe procesul de Ónvăţare ce conduce spre produs.  
 Perspectiva criterială În principial, strategiile educaţionale evaluative se proiectează în temeiul 

următoarelor criterii.  
• În funcţie de actorii evaluării (elevi sau profesori), rezultând o evaluare centrată pe elev şi pe 

personalitatea sa şi o evaluare centrată pe profesor, pe corectitudinea sa.  
• Instrumentele evaluării pe baza cărora distingem între: a) strategii obiective (evaluare obiectivă) 

bazate pe teste, probe standardizate şi alte instrumente care pot măsura cât mai fidel prestaţia/performanţa 
elevului şi b) strategii calitative centrate mai ales pe calitatea rezultatelor, fundamentate pe criterii calitative.  

• Obiectul evaluării, conform căruia identificăm: a) strategii sumative (evaluare sumativă), axată pe 
produsul final/rezultatele învăţării elevilor, b) strategii formative (evaluare formativă), axate pe procesul de 
învăţare ce conduce spre produs.  

• Parametrul „timp” în evaluare.  
După momentul plasării evaluării, distingem:  
a) evaluarea iniţială 
 b) evaluarea curentă, sau formativă, sau continuă  
c) evaluarea finală, sau recapitulativă, sau de bilanţ.  
 Perspectiva axelor polare Este posibilă şi aplicarea criteriului continuumului polarităţii axelor 

tipologice/ conceptuale.  
Rezultă, de aici, următoarea configuraţie a tipurilor de evaluare:  
• formativă – recapitulativă;  
• criterială – normativă; 
 • produs – proces; 
 • descriere/apreciere – măsurare;  
• proactivă – retroactivă;  
• „globală”, holistică, „analitică”; 
 • internă – externă;  
• personale – oficiale;  
• categorială/frontala – personalizată;  
• integrativă – contextualizată;  
• reflexivă – participativă;  
• imperativă – negociabilă;  
• motivantă – sancţionantă;  
• formală – informală.  



 

 

 După modul de integrare în procesul de învăţământ, distingem următoarele moduri/tipuri de 
evaluare:  

• evaluarea iniţială, realizată la începutul unui program de instruire;  
• evaluarea formativă, realizată pe parcursul programului şi integrate 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 să se pregătească şi să se integreze optimal în activitatea de 
învăţare, în programul de instruire care urmează. Are funcţii diagnostice şi prognostice, de pregătire a 
noului program de instruire. 

 Evaluarea formativă este acel tip de evaluare care se realizează pe tot parcursul unui demers 
pedagogic, „este frecventă sub aspect temporal şi are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor săvârşite 
de elevi; nu-l judecă şi nu-l clasează pe elev; compară performanţa acestuia cu un prag de reuşită stabilit 
dinainte” (Bloom; G. Meyer).  

 Caracteristici: este o evaluare criterială, bazată pe obiectivele învăţării; face parte din procesul 
educativ normal; acceptă „nereuşitele” elevului, considerându-le momente în rezolvarea unei probleme; 
intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; informează elevul şi profesorul asupra gradului de stăpânire 
a obiectivelor, ajutându-i pe aceştia să determine mai bine achiziţiile necesare pentru a aborda sarcina 
următoare într-un ansamblu secvenţial; asigură o reglare a proceselor de formare a elevului; îndrumă elevul 
în surmontarea dificultăţilor de învăţare; este continuă, analitică, centrată mai mult pe cel care învaţă decât 
pe produsul finit. Dar eficienţa evaluării iniţiale depinde de modul de abordare: de la fiecare cadru didactic 
până la întreg sistemul de învăţământ. 

 Evaluarea sumativă se prezintă în cel puţin două variante/forme mai importante: • realizată la 
finalul unui capitol, unităţi de învăţare, sistem de lecţii, teză semestrială; • finală sau de bilanţ, realizata la 
încheierea unui ciclu şcolar, al unui nivel de studii etc. 

 Evaluarea iniţială, cea continuă şi sumativă reunesc conceptual şi practic funcţiile esenţiale ale 
actului evaluativ.  
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RECEPTAREA MESAJULUI ORAL... LA ÎNCEPUT DE DRUM 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIRCEA DOCHIȚA-IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, VIȘEU DE SUS 

 
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor 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) 

În ciclul primar, importanţa studierii limbii române este covârşitoare, prin aceasta urmărindu-se atât 
cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne, cât şi 
învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale, cum sunt cititul şi scrisul. 

Din dorința de a avea o reprezentare cât mai exactă a nivelului de la care se pornește în procesul de 
învățare, dascălul concepe diferite teste de evaluare inițială. Acestea, dacă sunt bine concepute, aplicate și 
interpretate corespunzător, indică potențialul de învățare al elevilor sau lacunele ce trebuiesc completate și 
remediate. 

De multe ori noi, dascălii, punem un accent prea mare pe receptarea mesajului scris și pierdem din 
vedere rolul mesajului oral în comunicare. De aceea am ales să prezint o activitate prin care am evaluat 
nivelul de receptare a mesajului oral al elevilor mei, la începutul clasei a II-a.  

O importanță deosebită în evaluarea competențelor de receptare a mesajului oral o are alegerea 
potrivită a textelor propuse pentru ascultare. Acestea nu trebuie să fie de o foarte mare întindere și să se 
țină cont de viteza cu care sunt citite. Pentru activitatea de evaluare inițială am ales textul ,,Fructul cel mai 
valoros”, pe care l-am citit pe fragmente, pentru fiecare fragment propunând itemi diferiți. 

 
FRUCTUL CEL MAI VALOROS  
  
Sarcina 1  
 Ascultaţi cu atenţie prima parte a textului şi scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în căsuţele din 

dreptul enunţurilor date: 
 
 1. Demult trăia un om care avea trei copii.  
  
2. Tatăl i-a invitat pe băieții săi să vină la el, pentru a le oferi câte un cadou.  
 
 3. Fiecare din cei trei feciori a primit câte o pungă cu galbeni.  
 
 4. Fiul care va aduce cel mai valoros fruct, va fi recompensat cu jumătate din averea tatălui.  
 
 5. Cei trei copii s-au întors la tatăl lor după doi ani. 
 
Sarcina 2  
 Ascultați discuția dintre tată și fiii săi și completați spațiile libere cu informațiile care lipsesc. 
  
 1. Tatăl i s-a adresat mai întâi celui mai ……….. fecior. 
 2. Fiul cel mijlociu i-a adus tatălui: …………….., ………………., ……………… și ……………. . 
 3. Cu banii primiți de la tatăl său, fiul cel mic s-a înscris la o ………….. . 
 4. Mezinul a învățat timp de ………. ani. 
 5. Cel mai valoros fruct este ……………….. . 

  

 

 

 

 



 

 

 Sarcina 3  
 Ascultați din nou dialogul și decideți pe care dintre fructele aduse de cei trei fii le-ați fi adus 

voi, dacă erați unul din cei trei copii ai tatălui. Motivați-vă, pe scurt, răspunsul. Ce i-ați aduce tatălui 
vostru, dacă el v-ar cere să-i aduceți cel mai valoros fruct? 

 Dacă eram unul din cei trei copii ai tatălui, i-aș fi adus __________________________, pentru că 
______________________________________ . 

 Dacă tatăl meu mi-ar cere să-i aduc cel mai valoros fruct, i-aș aduce _______________ . 
 
 
COMPTENŢE VIZATE: 
• Competenţe generale: 
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
o Competenţe specifice: 
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat; 
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în context de comunicare 

cunoscute 
 
o Descriptori de performanţă  

Competenţa  Itemul  
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 
1.1 
1.2 
1.4 

Completează corect valoarea de 
adevăr a propozițiilor date. 5 situații 3-4 situații 2 situații 

1.2 Completează enunţuri lacunare 
cu informaţii dintr-un text audiat 7-8 cuvinte 5-6 cuvinte 2-4 cuvinte 

1.2 
1.4 

 
Formuleazărăspunsurile 
solicitate, argumentând alegerea 
făcută  

3 itemi 2 itemi 1 item 

 
 
o Matrice de specificaţie 

Conţinuturi / Competenţe Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză 
 
Sensul cuvintelor în context / 
1.1 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Utilizarea informaţiei dintr-
un text / 1.2 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Recunoaşterea personajelor / 
1.2 

 
 

 
X 

 
X 

 

 
Textul narativ / 1.2 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

În urma aplicării acestei probe, am putut să concluzionez faptul că elevii care manifestă deficit de 
atenție în timpul orelor și de această dată au răspuns corect doar la o parte din itemi. Elevilor li se pare mai 
ușor să citească un text și să revină de câte ori doresc asupra mesajului scris în vederea rezolvării unei 
cerințe, decât să asculte și să rețină tot ceea ce aud. Evaluările de acest tip le oferă dascălilor o imagine 
clară asupra nivelului de înțelegere a mesajului oral, iar elevilor le dezvoltă memoria și atenția. 
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EVALUAREA LA DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ 
 

SCOALA GIMNAZIALA GHINESTI 
PROFESOR MIRCEA FLORINA AURELIA 

 
 Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învăţământ, având preponderent 

un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât şi pentru îmbunătăţirea strategiilor 
didactice. Ea poate fi definită drept procesul care permite constatarea nivelului de îndeplinire a 
obiectivelor propuse.  

Scopul evaluării este în principal acela de a preveni rămânerile în urmă, de a le constata din timp 
atunci când există, depistând cauzele şi stabilind măsurile necesare evitării eşecului şcolar 

FUNCŢIILE EVALUĂRII 
A. Prin raportarea la derularea unei secvenţe de învăţare, se pot desprinde următoarele trei 

funcţii ale evaluării: 
- verificarea sau identificarea achiziţiilor subiecţilor; 
-  perfecţionarea şi regularizarea căilor de formare a subiecţilor, adică identificarea celor mai 

lesnicioase şi pertinente căi de instruire şi educaţie; 
- sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra subiecţilor aflaţi în formare. 
B. Prin raportare la nivelul unui grup de subiecţi, se disting următoarele funcţii ale evaluării: 
- orientarea deciziilor pedagogice în vederea asigurării unui proces armonios şi continuu al 

subiecţilor; 
- informarea subiecţilor şi familiei acestora asupra stadiului formării şi a progreselor actuale sau 

posibile în perspectivă; 
- stabilirea unei ierarhii implicate sau explicate, prin atribuire în funcţie de rezultatele - a unui loc 

sau rang valoric în grup. 
C. Prin coroborarea celor două clasificări -nivelurile macro şi micro sistemice-se propun 

următoarele şase funcţii ale evaluării: 
1  funcţia de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în condiţii optime, sau în ce fel de 

condiţii; 
2 funcţia de informare a societăţii, asupra stadiului şi evoluţiei pregătiri diferitelor eşaloane 

de subiecţi; 
3 funcţia de diagnosticare a cauzelor care au condus la o eficienţă necorespunzătoare a 

acţiunilor instructiv-educative;  
4 funcţia de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a grupului de subiecţi, însoţită şi de sugestii 

privind deciziile necesare pentru a optimiza procesul instructiv - educativ; 
5  funcţia de decizie asupra poziţiei sau integrării unui subiect într-o ierarhie sau într-o formă 

sau într-un nivel al pregătirii sale;  
6 funcţia pedagogică, în perspectiva subiectului şi în perspectiva conducătorului procesului 

instructiv-educativ, pentru a şti ce au făcut şi ce au de realizat. 
• Verificarea, actul prin care elevii sunt supuşi unor probe, natura acestora fiind diferită. După 

natura probelor distingem următoarele tipuri de verificare: orală, scrisă şi practică. 
În E.F., predomină verificarea practică, care urmăreşte identificarea capacităţii de aplicare a ceea ce 

se dobândeşte sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ. 
Natura probelor este diferită: 
- unele sunt măsurabile, apărând operaţia de măsurare, existând probe care au norme, baremuri pe 

baza lor explicându-se scala valorică de efectuare a probelor respective; 
- unele probe nu sunt măsurabile, aceste sunt cele care verifică nivelul de însuşire a tehnicii de 

execuţie a unor elemente/procedee tehnice. 
• Aprecierea, element component al evaluării, se face prin apelul la anumite expresii verbale (bine, 

rău ,foarte bine),sau folosind anumite simboluri (note). Aprecierea verbală se utilizează în scop de 



 

 

dinamizare, cu rol de feed-back pentru orice exersare. Este un act psihopedagogic de determinare prin note 
calificative, puncte, clasificări, a rezultatelor instructiv-educative.  

Autoaprecierea înseamnă focalizarea atenţiei asupra propriilor execuţii. Printr-o auto apreciere 
obiectivă formată în timp, subiectul îşi cunoaşte capacitatea sa, atât fizică cât şi psihică. 

• Notarea sau acordarea de calificative este ultima fază a evaluării, se exprimă prin note sau 
calificative. Nota este modalitatea principală de exprimare cantitativă a performanţei. 

Sistemul nostru de notare de la 10 la 1, permite clasificarea elevilor determinând locul fiecăruia în 
clasă, oferă informaţii asupra nivelului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi capacităţi, stimulează uneori 
elevul în activitatea de învăţare. 

CRITERIILE DE EVALUARE 
1. Performanţa motrică, adică rezultatul la probele de control măsurabile. 
2. Progresul realizat de subiect. Este o formula de calcul al acestui progres, dar cel mai important 

este sa stim sa-l interpretam si sa-l respectam.Dificultatea consta in aceea ca progresul este intoteauna mai 
mare la cei cu nivel initial mai mic la cei cu nivel initial mai mare. Deci, nu ne putem ghida exclusiv dupa 
marimea cifrica sau calitativa a ratei de progres. 

3. Cantitatea si, mai ales, calitatea elementelor insusite in raport cu prevederile programei de 
specialitate( pentru subsistemele educatiei fizice si sportului care au o asemenea programa). 

4. Capacitatea subiectului de a aplica in practica elementele insusite, adica »capacitatea de 
generalizare ». 

5. Capacitatea de practicare independenta a exercitiilor fizice de catre subiect. 
6. Capacitatea subiectului de restructurare , asamblare etc., a elementelor insusite. 
7. Nivelul cunostintelor teoretice, insusite de subiect, privind practicarea exrecitiilor fizice. 
8. Atitudinea subiectului fata de educatie fizica si sport, concretizata prin frecventa la lectii, 

participarea la actiunile competitional- sportive, modul de indeplinire a unor sarcini organizatorice etc. 
9. Nivelul de dezvoltare fizica a subiectului. 
Care este cel mai important criteriu ? Raspunsul nu poate fi decat unul singur : toate sunt importante 

in unitatea si interdependenta lor. Nu exista criteriu fara importanta si nici unul cel mai important. 
METODE DE EVALUARE 
În educaţie fizică metodele de evaluare trebuie discutate din perspectiva apartenenţei la una din 

etapele evaluării. În acest fel, au fost descrise următoarele categorii de metode: de verificare, de apreciere 
şi de notare. 

A.METODE DE VERIFICARE: 
1 Trecerea probelor de motricitate prevăzute de „sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina 

E.F.S.”, aplicat şi în funcţie de opţiunile profesorului şi elevilor, privind probele prevăzute. 
2 Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare învăţător pentru orele din C.D.S., conform 

principiului autonomiei. 
3 Trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educaţie fizică). 
4 Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică. 
5 Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice, în condiţii analoage (asemănătoare) probei sau 

activităţii respective. 
6 Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de concurs. 
7 Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor 

verigi din lecţie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreaţiei organizate pentru elevii 
claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. 

8 Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţie la efort, atitudini, 
comportamente în ansamblu şi în situaţii deosebite). 

Începând cu anul şcolar 1999-2000 se introduce “ Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la Educaţie 
Fizică şi Sport”, pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional. 

Noul sistem cuprinde: 
A) Metodologia de aplicare; 
B) Capacităţile şi competenţele supuse evaluării; 
C) Instrumentele de evaluare ( probele de control); 
D) Criteriul minimal de promovabilitate; 



 

 

E) Descrierea probelor; 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MIREA CRISTINA-GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1- GRĂDINIȚA P.P.”RAZĂ DE SOARE”-

BUFTEA-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 a actului didactic.  

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

următorii paşi:  
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
 
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

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

 
 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  
 
 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 
Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

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

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 
 

 
 



 

 

 
 
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

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

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

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

 
LICEUL TEORETIC ORAS POGOANELE 

PROFESOR: MIRICA FLORINA 
  
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. 

  
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULPREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MIRICĂ VIRGINIA 
 
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 perfecţionarea actului didactic. 

 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.  

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 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. 
 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 şieventual 

a unor programe de recuperare;  
 Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele:  



 

 

-  nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei 
ierarhii;  
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului.  
 Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare, Ausubel susţine: „Dacă aş vrea să 

reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai mult învăţarea sunt 
cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă! ( R. 
Ausubel , 1981) 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MIRIȚĂ ELENA-MĂDĂLINA 

 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating obiectivele propuse.  

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă . Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu 
de învăţământ. Ea are funcţie diagnostică. 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 
limba română, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul acesteia aflu 
la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate folosi 
pentru repartizarea copiilor pe grupe. 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 se constată nivelul la care a ajuns clasa. 

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. 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.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: 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. Folosesc testul la 
sfârşitul fiecărei unităţi, 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 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 ceea 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. 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 INIȚIALĂ – PUNCT DE REFERINȚĂ ÎN REALIZAREA 
UNUI DEMERS DIDACTIC MODERN 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR- MIRIȚESCU DANIELA 

G.P.N. PLEȘCOI- BERCA 
JUD. BUZĂU 

 
 Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optim, educatoarea 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. 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 pot contribui la intervenții și 
decizii pertinente și prompte din partea educatoarei. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă 
constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei , cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea 
pusă în beneficiul educației preșcolarilor .  

 A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute, activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea.  

 Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; 
îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost 
metodele folosite în timpul predării.  

 Astfel, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există 
în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. 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.  

 În concluzie, evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul 
care le-a produs. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de 
aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare.  

Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul şcolar anterior, iar etapa următoare 
este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării iniţiale.  

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită.  

 Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
 Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ).  

 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.  

 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)  
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INTEGRAREA EVALUARII INITIALE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MÎRZEA MIHAELA 
 
Evaluarea iniţială efectuată la debutul unui program de învăţare identifică condiţiile în care elevii se 

vor integra în activitatea de instruire care urmează (Manolescu, Teoria şi metodologia evaluării, 2010, 
p.59).  

Am ales această temă pentru că este importantă stabilirea liniei de plecare a elevilor, cât şi a 
profesorilor şi a altor factori educativi la începutul unui program de învăţare. 

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-
educativ care îndeplineşte un număr mare de funcţii fundamentale şi 
speciale, care permite adoptarea celor mai bune decizii de ameliorare 
a activităţii în secvenţele următoare, de îmbunătăţire a rezultatelor 
şcolare. Ea este unul dintre domeniile cheie ale oricărei schimbări 
sociale, inclusiv educaţional, iar o evaluare cât mai corectă şi mai 
precisă devine o condiţie esenţială a succesului. 

Reforma educaţională întreprinsă în întregul învăţământ 
românesc a impus o nouă concepţie asupra evaluării performanţelor 
elevilor, atât în ceea ce priveşte evaluarea curentă cât şi sistemul de 
examene. În învăţământul primar reforma evaluării elevilor este una 
de substanţă, care are ca scop schimbarea completă a sistemului 
existent şi nu simpla revizuire sau îmbunătăţire a acestuia. Astfel, 
pentru prima dată în ţara noastră s-a trecut de la evaluarea cantitativă 
- realizată aproape în exclusivitate în funcţie de experienţa cadrelor 
didactice şi de percepţia lor asupra nivelului de pregătire al elevilor la 
evaluarea calitativă. Noul sistem are la bază criterii unitare, la nivel 
naţional, de apreciere a performanţelor elevilor, numite descriptori de 
performanţă. Acestea sporesc considerabil obiectivitatea evaluării, dar 
mai cu seamă, furnizează elevilor şi părinţilor informaţii relevante 
despre nivelul de pregătire la care au ajuns. 

Cu toate acestea, evaluarea se realizează diferit de la un cadru 
didactic la altul. Este evident că acţiunile evaluative curente nu pot fi 
standardizate - şi nici nu este de dorit acest lucru - dar acestea trebuie 
să se bazeze pe obiective educaţionale. În programele de studiu se pot 
sugera diferite metode şi instrumente de evaluare, ca şi sarcini specifice 
fiecărei discipline. În acest fel, diferenţele de la o şcoală la alta şi de la 
un profesor la altul în ceea ce priveşte metodele de evaluare (inclusiv 
modul de notare) ar fi mai mici. Acest fapt nu limitează rolul 
profesorului, el rămânând principalul factor de decizie în stabilirea 



 

 

acţiunilor evaluative, succesiunii acestora şi modurilor de realizare -
individuale, de grup sau frontale - în funcţie de particularităţile locale. 

În învăţământul primar (şi nu numai) trebuie acordată o 
importanţă deosebită evaluării. Introducerea calificativelor poate 
induce în eroare uneori cadrul didactic asupra bagajului de cunoştinţe 
deţinut de elev. Un elev poate obţine cu mai multă uşurinţă calificativul 
maxim, dat fiind faptul că acesta este echivalentul notelor 9 şi 10. 
Pentru a se evita subiectivitatea în notare, trebuie ca învăţătorul să 
elaboreze corect itemii, criteriile de performanţă şi descriptorii şi să 
utilizeze caietele speciale de evaluare şi alte materiale adecvate. 

Caietul constituie un element de legătură între învăţător, şcoală şi 
familie. Acesta cuprinde competenţe care trebuie achiziţionate de către 
elev pe parcursul anului şcolar, în concordanţă cu obiectivele prevăzute 
de „Programa analitică". Precizează conţinuturile abordate, achiziţiile 
realizate, eventualele dificultăţi, progresul şcolar şi unele observaţii. 
Sunt indicate perioadele de abordare a obiectivelor, precum şi gradul 
de achiziţie a acestora, marcate prin: competenţă dovedită, competenţă 
care necesită consolidare, competenţă în curs de achiziţionare, 
competenţă nerealizată. 

Bilanţul de sfârşit de an constituie o sinteză a achiziţiilor elevului şi 
observaţii ale învăţătorului, necesare pentru continuitatea 
educaţională. 

Activitatea învăţătorului, în ceea ce priveşte evaluarea, este destul 
de dificilă, ţinând seama de faptul că de o bună realizare a acesteia 
depinde consolidarea bagajului de cunoştinţe pe care elevul le va folosi 
de-a lungul vieţii sale. Dacă se vor respecta particularităţile de vârstă 
şi individuale ale elevilor, dacă se vor alege strategiile adecvate, 
rezultatele vor fi pe măsura aşteptărilor. Astfel, sarcina dascălului va 
deveni mai puţin complicată şi îl va conduce spre împlinirea sa 
profesională. 

Orice profesor ar trebui să-şi proiecteze evaluarea o dată cu proiectarea conţinutului şi să prezinte ce 
se aşteaptă de la elevi, ce progrese vor trebui să facă: o probă care este precedată de prezentarea obiectivelor 
de evaluare se va dovedi mult mai eficientă decât una la care elevul nu ştie la ce să se aştepte. Pentru 
profesor, evaluarea este un prim instrument ce îi conferă o imagine asupra acţiunii sale.  



 

 

ROLUL EVALUĂRII ÎNIȚIALE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR, MITITEAN IONELA 
ȘC. GIMN. „IOAN S. PAVELEA”, RUNCU SALVEI 

 
„Educaţia este ceea ce rămâne, după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală”. (Albert Einstein) 
 
Evaluarea este un proces complex de măsurare a rezultatelor procesului instructiv-educativ. 

Metodele, tehnicile de evaluare evoluează odată cu societatea conform nevoilor actuale dar și de 
perspectivă. 

Ce evaluăm? 
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. 

Cum evaluăm? 
Instrumentele de evaluare trebuie să ofere maximă fidelitate conținutului învățat anterior. Evaluăm 

pe baza a ceea ce s-a predat, ceea ce elevii au avut posibilitatea să învețe prin experimentarea directă și 
indirectă a conținutului. 

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. 

De ce evaluăm? 
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. 

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 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 de evaluare; 



 

 

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 ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMANT PRIMAR: MITRĂNESCU CORNELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVENI/OSTROVENI/DOLJ 

 
 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 învățătorul 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 elevului în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţilor următoare deoarece oferă învățătorului 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 elevilor, 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 dintre elevi. 

 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 elev şi învățător 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 .. Acestea oferă o interacționare directă 
între învățător și elevl. 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 elevului. 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 clasei. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în 
învățămantul primar, 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 elevului spre 
evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, în 
vedere atingerii unor standard înalte. 

 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. 

 Învățătorul 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 EVALUĂRII INIȚIALE 
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G.P.P. ”FLOARE DE TEI” – CORABIA 
 
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 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 învățământul preprimar a următoarelor tipuri 
de evaluare: evaluare inițială-predictivă, evaluare cumulativă - sumativă, certificată și evaluare formativă 
– continuă. 

În grădiniță, putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în grădiniță și de evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fișa psiho-pedagogică finală pe baza căreia se 
va recomanda înscrierea la școală. 

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 copiii, 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 copiilor. Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, 
fișe sau probe practice. Îndeplinește funcția de diagnosticare (evidențiază dacă copiii 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 trebuie concepută ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 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. Evaluarea 
constituie o validare a justeței secvențelor educative, a componentelor procesului didactic și un mijloc de 
delimitare, fixare și intervenției asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale. 

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. 

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: 
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REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MÎȚU DANIELA 
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COMUNA TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 Definirea conceptului de evaluare, în sens curricular, presupune raportarea evaluării la finalităţile 

pedagogice asumate în plan macro- şi microstructural, cu efecte autoreglatorii proiectate simultan sau 
succesiv în planul conţinutului şi la nivelul metodologiei acţiunii didactice: fundamentarea managerială a 
deciziilor pe baza informaţiilor obţinute şi valorificate pe diferite circuite de conexiune inversă, externe sau 
interne; orientarea formativă a conţinuturilor în direcţia rezolvării problemelor esenţiale depistate şi 
conştientizate în contextul activităţii instituţiei şcolare evaluate respectiv în contextul activităţii cadrelor 
didactice evaluate; influenţarea evoluţiei sistemului evaluat în termeni de competenţe metodologice 
angajate conform unor criterii (sociale, culturale, de performanţă) utilizate şi comunicate pe diferite 
frecvenţe manageriale explicative şi comprehensive, transparente şi opţionale.(Cristea, S., 2000, p.43 ) 

Începând cu clasele învățământului primar se structurează evoluţia şcolarilor, care se va realiza astfel 
încât elevii să îndeplinească un rol activ în învăţare, iar învăţarea să fie privită nu numai ca rezultat, ci mai 
ales ca proces provocat, organizat şi îndrumat nemijlocit de învăţător.  

 Este necesar să ştim cât mai exact ce şi cât cunosc elevii din ceea ce trebuie să asimileze. Numai aşa 
se vor putea stabili obiectivele activităţii, metodele, procedeele şi mijloacele ce le vom folosi, programul 
de compensare, de dezvoltare, măsurile de reglare a procesului didactic pentru îmbunătăţirea calităţii lui. 
Evaluarea formativă este cea care însoţeşte activitatea pe toată durata ei, vizând obţinerea de informaţii 
despre diferenţa dintre rezultatele obţinute şi obiectivele vizate.  

Evaluarea verifică, măsoară și apreciază rezultatele școlare ale elevilor, obținute într-un anumit 
interval de timp, iar scopul său este dat de fundamentarea deciziilor, conștientizarea problemei și 
infuențarea evoluției sistemului evaluat. 

Evoluția în timp a conceptului de evaluare evidențiază patru tipuri de evaluare: comparativă, criterială 
(prin obiective), corectivă, formativă. 

 ,,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.“(Cucoş, C., 2002, p.370) 

Din punctul de vedere al momentului evaluării, aceasta poate fi: 
• evaluare inițială, predictivă;  
• evaluare continuă, formativă;  
• evaluare finală, sumativă.  
Evaluarea didactică iniţială angajează operaţiile de măsurare-apreciere-decizie, la începutul activităţii 

de instruire, în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi, exprimat în 
termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale. 

 Acţiunea proiectată şi realizată în cadrul evaluării didactice iniţiale vizează : 
 ► măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevilor înaintea începerii unui ciclu, an, semestru 

şcolar, respectiv înaintea începerii studiului unei discipline sau unui grup de discipline de învăţământ. 
 ► decizia centrată asupra activităţii didactice, realizabilă în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor 

care marchează linia de start necesară pentru « intrarea în sistem » în condiţii optime, premisă pentru starea 
viitoare a sistemului şi pentru asigurarea calităţii produsului la « ieşirea din sistem ». 
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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). 

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. 

 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)  

 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 are următoarele caracteristici: 
 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; 

  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.  

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 fiecăruia 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. 

 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.” 

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 și pe care să se plieze cât mai 
bine demersurile următoare. 

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

 tratarea diferențiată a elevilor;  
 selecția riguroasă a conținutului învățării;  
 utilizarea acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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 funcțiile 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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Strategia didactică reprezintă modul de îmbinare optimă a metodelor și mijloacelor de învățământ, 

este un ansamblu de acțiuni ce urmăresc atingerea unui scop prin ordonarea acestora în vederea obținerii 
unui rezultat scontat. Strategia desemnează modul optim de îmbinare a metodelor de învăţământ cu 
mijloacele şi formele de organizare a activităţii didactice. 

Niciuna dintre acestea nu ar funcționa dacă ar fi folosită izolat sau în mod excesiv, de aceea o asociere 
optimă a lor va genera o învățare mai eficientă.  

Abordarea noțiunii de strategie evaluativă se poate realiza în două moduri: în sens larg (analitic) și în 
sens restrâns (sintetic).  

În sens larg, înțelegerea conceptului de strategie impune analizarea elementelor componente:  
a) Modelele / tipurile vizează modalitățile de organizare a acțiunilor de evaluare raportate la 

activitatea didactică. 
b) Formele vizează modalitățile de exprimare a acțiunii de evaluare concretizate în probe orale, scrise 

sau practice. 
c) Tehnicile vizează modalitățile de evaluare corespunzătoare unor procedee operaționale. 
În sens restrâns, abordarea conceptului de strategie impune clasificarea acestora în funcție de câteva 

criterii relevante: 
a). Momentul integrării acțiunii de evaluare în demersul educativ: strategie inițială (angajată la 

început de nivel, capitol etc.), continuă ( integrată pe tot parcursul actului de instruire), finală ( folosită la 
sfârșit de nivel, an de studiu, capitol, lecție); 

b). Funcția pedagogică vizată : strategii predictive (funcția diagnostică, prognostică), formative 
(funcție de observație, intervenție și reglare- autoreglare) și sumative (funcție de verificare); 

c). Scopul pedagogic urmărit: strategie de evaluare normativă, criterială și diagnostică; 
Evaluarea inițială sau predictivă se efectuează la începutul unui program de instruire (semestru, an 

școlar, ciclu de învățământ) și stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii 
programului respectiv. Ea este impusa de faptul ca la inceputul unei activitati de instruire ,oricare ar fi 
dimensiunea acestteia,exista o oarecare eterogenitate in randul prescolarilor/elevilor in ceea ce priveste 
cunostintele, abilitatile,in general posibilitatile de invatare a noilor continuturi.Rezulta de aici necistatea 
anticiparii procesului de formare prin cunoastea pregatirii anterioare a prescolarilo/elevilor, a nevoilor de 
invatare.Rezultatele ei constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare, deoarece 
oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil în parte, dar și lacunele existente.  

Evaluarea initiala constituie o conditie hotaratoare pentru reusita activitatii de instruire,fiind menita 
sa ofere posibilitatea de a cunoaste potentialul de invatare a prescolarilor/elevilor la inceputul unei activitati. 

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a 
aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia 
didactică folosită.  

Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
-Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou (cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc etc).  

-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. 

Evaluarea inițială nu reprezintă numai o acțiune prealabilă unui demers didactic , ci constituie un 
moment al activității , făcand parte integrat[ din acesta. 

Rezulta necesitatea de a fi realizat ca scop in sine , ci astfel incat sa-si indeplineasca rosturile de 
prefigurare a activitatii in continuare, orientand-o si facand-o mai eficace.Ea nu determina eficacitatea 
activitatii, dar o conditioneaza , oferind datele necesare dezvoltarii gandirii previzionale pe care se bazeaza 
anticiparea activitatii, constand in proiectarea actiunilor menite sa conduca la realizarea obiectiveloe 
urmarite. 
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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 actului didactic. 

 Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente. 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 
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 
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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,este 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 

elevii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare reușind să-și 
îmbunătățească comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.  
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 Pentru profesorii de azi, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de 

predare şi învăţare. Scopul acesteia este identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și 
eficientizarea procesului instructiv-educativ.  

 În învățământul românesc se folosesc 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, la sfârşitul unui 
capitol. Are funcţie de ierarhizare şi de certificare (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. Elevul se poate corecta 
imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare sau o motivare 
a răspunsului. Se realizează printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc.  

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: test, chestionar, eseu, referat, temă executată 
acasă, portofoliu, proiect, teză 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. Testele ajută la depistarea unor probleme de scriere, de vocabular, 
gramatică, de calcul scris, pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt rapid de corectat, de conceput, un avantaj 
pentru profesori, dar și pentru elevi. 

 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 pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). Se realizează 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 în învățământul primar se realizează, de 
obicei, prin teste, efectuate în primele zile de școală. 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, formulează cerinţele următoare. Rezultatele 
evaluării iniţiale 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, putem evidenția reușitele elevilor până în acel 
moment. Reacțiile elevilor vor contribui la creșterea încrederii în forțele proprii și vor cataliza energii noi 
în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte 
care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună cu elevii, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Itemii care alcătuiesc evaluarea inițială trebuie 
aleși cu atenție, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar. 



 

 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultate pozitive, e nevoie să se țină seama de : 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). 

 Procesul de evaluare este eficient 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. Ausubel preciza că ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea sunt cunoştinţele pe 
care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
 Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
Cerghit, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: MOCAN CORINA ELENA 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE, GRUPA MARE 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

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

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

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  



 

 

- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
Bibliografie:  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
  



 

 

STRATEGII DE EVALUARE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, MOCANU ILEANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL ATANASIU” GAROAFA-VRANCEA 

 
 Evaluarea din perspectiva procesului didactic urmăreşte perfecţionarea activităţii instructiv-

educative. Ea pleacă de la constatarea şi aprecierea rezultatelor şi vizează întotdeauna reglarea şi 
ameliorarea acţiunii educative, de aceea, se spune că evaluarea are caracter formativ şi stimulator. Aceasta 
oferă cadrului didactic informaţii despre măsura în care au fost realizate obiectivele propuse, calitatea 
prestaţiei sale, despre performanţele elevilor şi în acelaşi timp, sugerează căi de perfecţionare a 
îmbunătăţirii activităţii cadrului didactic. 

FIŞĂ DE EVALUARE 
1.  ABORDARE DIN PERSPECTIVA INTELIGENŢELOR MULTIPLE 
Disciplina: Comunicare în limba română 
Subiectul: Crăiasa Zăpezii, de Hans Christian Andersen 
Clasa: a II-a 
- Elevii se împart în cinci grupe în funcţie de tipul predominant de inteligenţă ; 
- Ei vor constitui: GRUPUL LINGVIŞTILOR, GRUPUL MATEMATICIENILOR, GRUPUL 

NATURALIŞTILOR, GRUPUL MUZICIENILOR şi GRUPUL KINESTEZICILOR; 
- Se citeşte cu atenţie textul lecţiei; 
- Se împart fişele cu sarcini; 
- Membrii fiecărui grup interacţionează în vederea îndeplinirii sarcinilor de muncă. 
- Fiecare grup va avea va avea de îndeplinit sarcini specifice inteligenţei sale: 
 1. Alegeţi şi completaţi propoziţiile cu cuvintele potrivite.(GRUPUL LINGVIŞTILOR) 
 2. Calculaţi câte zile are anotimpul de iarnă. (GRUPUL MATEMATICIENILOR) 
 3. Precizaţi ce schimbări se produc în natură, în anotimpul de iarnă.(GRUPUL NATURALIŞTILOR) 
 4. Alegeţi un cântec specific anotimpului de iarnă şi interpretaţi-l. (GRUPUL MUZICIENILOR) 
 5. Confecţionaţi fulgi de zăpadă din beţişoare medicinale.( GRUPUL KINESTEZICILOR) 
- Grupele vor fi apreciate pentru modul de îndeplinire a sarcinilor de lucru. 
2.  ABORDARE DIN PERSPECTIVA STILURILOR DE ÎNVĂŢARE 
Disciplina: Matematică și explorarea mediului 
Subiectul: Formele de relief - Muntele 
Clasa: a II-a 
 
- Elevii se împart în 3 echipe în funcţie de stilul de învăţare: STILUL VIZUAL, STILUL AUDITIV, 

STILUL TACTIL-KINESTEZIC; 
- Se va prezenta oral conţinutul lecţiei; 
- Va fi realizată, la tablă, schema sinoptică a lecţiei „La munte” cu ajutorul elevilor ce deţin un stil 

de învăţare auditiv; 
- Pentru a fixa cunoştinţele transmise, voi folosi o prezentare PPT (audio-video); 
- În scopul verificării cunoştinţelor, cu aportul elevilor ce deţin un stil de învăţare vizual şi a celor 

ce deţin un stil de învăţare auditiv, ce-i din echipa „tactil - kinestezică” vor modela din plastilină forma 
de relief – muntele - şi-l vor popula cu vegetaţie şi faună din materiale refolosibile; 

- Se vor face aprecieri verbale şi scrise asupra gradului de participare a elevilor la activitatea didactică. 
Evaluarea este un proces complex de obţinere a informaţiilor asupra elevului, a programului de instruire în ansamblu şi 

de valorificare a acestor informaţii în vederea elaborării unor aprecieri care vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. 
 
Bibliografie selectivă: 
•  Jinga Ioan – Evaluarea performanţelor şcolare, Ed. Afeliu, Bucureşti, 1997 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: MOCANU IONELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA: ,,MIHU DRAGOMIR”, BRAILA 

 
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. 

EXEMPLE: Evaluarea initiala aplicata la clasele a IV – a: 
Test de evaluare inițială 
MATEMATICĂ 
Clasa a IV-a C 
 
1. Scrie cu cifre următoarele numere, apoi ordonează-le descrescător:  
 a) nouă sute treizeci si doi: ......................... ; d) o mie nouă sute cincizeci şi şapte: ………………….; 
 b) cinci mii nouăsprezece:.............................; e) XXIV ………………… ; 
 c) trei mii şapte :............................................; f) opt mii nouăzeci și unu : ………………...; 
 ................... > ................... > ................. > ............... > ..................... > ..................... .  
 
2. Încercuieşte varianta corectă:  
a) numerele care se adună se numesc: *factori *termeni * produs;  
b) numărul din care se scade se numeşte :*scăzător *diferenţă *descăzut;  
c) rezultatul împărţirii se numeşte: *sumă *produs * cât ;  
d) rezultatul înmulţirii se numeşte: *produs * cât * diferenţă. 
 
3. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:  

a 368 1 678 2 402 a 743 5 000 3 085 
b 642 2 999 5 769 b 281 2 353 2 199 
a + b    a - b    

 
a 45 124 432 a 45 84 700 
b 10  3  6 b  9  4 100 
a x b    a : b    

4. Calculează corespunzător expresiei:  
  
 a) de 5 ori mai mic decât 500 : …………………………………… 
 b) cu 5 mai mult decât 279 : …………………………………… 
 c) de 5 ori mai mare decât 27: ...................................................... 
 d) cu 5 mai puţin decât 2700: …………………………………  
 
5. Află numărul necunoscut:  
 7 x a = 56 b : 10 = 9 c – 3 715 = 1 889 5 409 + d =9 000 
a= .................. b= ................... c= ........................ d= ............................ 
a= .................. b= .................... c= ........................ d= ........................... 
v:....................... v: ......................... v:............................ v:................................  
6. Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:  
a.) 3 478 + 2 499 – 1 999 = b.) ( 8 : 2+ 50 : 10) x 3 – 7 + ( 8 x 6 - 40) : 8 = 
= ................................................... =.................................................................................. 
= ............................................ =................................................................................... 
 =.................................................................. 
c.) 40 – 3 x 7=........................ =............................................................. 
=................................ =.............................................................. 
 
7. Scrie în dreptul fiecărui enunţ ,,A”sau ,,F”dacă enunţul este adevărat sau fals.  
a) Lungimea se măsoară în metri. ...... 
b) Masa corpurilor nu se măsoară în litri. ..... 
c) Capacitatea vaselor se măsoară în kilograme. .... 
d) Timpul se măsoară în secunde. .... 



 

 

 
8. Notează pe spaţiul dat numele corpurilor şi figurilor geometrice:  
  
 
  
 
 
 ___________, _____________ ,_______________, __________; ______________, ___________. 
 
9. Scrie fracţiile corespunzătoare părţii albe şi părţii colorate sub fiecare desen, apoi compară 

-le: 

10. Probleme: 
a.) Ana are 400 de lei. Ea își cumpără o carte cu 35 de lei și un atlas cu 99 de lei.  
Câți lei îi rămân Anei? 
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
  
b) Un dreptunghi are lățimea de 9 m, iar lungimea de 3 ori mai mare. 
Află perimetrul dreptunghiului. 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

c) Mihai a colecţionat 24 de timbre. O treime din ele erau timbre cu plante, un sfert din numărul total 
de timbre erau cu animale, iar restul erau timbre cu maşini. 

Câte timbre cu mașini a colecţionat Mihai? 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHU DRAGOMIR”  
BRĂILA 
DISCIPLINA: MATEMATICĂ  
EVALUARE INIȚALĂ 
 Clasa a IV- a  
 Data susținerii evaluării:  
 
1. Competente specifice 
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10  
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10  
 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10  
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu 

acelaşi numitor  
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii, respectiv tabla împărțirii  
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare  

 



 

 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 
compunerea de probleme cu raţionamente simple  

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000  
2. Descriptori de performantă  

Com-
pe- 
tenta  

Itemul  
Calificativul  
Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

2.1 
I1 Scrie numere cu cifre 
arabe, apoi le ordonează 
descrescător 

6 numere 
Ordonare 
corectă 

4-5 numere 
Ordonare 
parțial 
corectă 

2-3 numere 
Ordonare 
cum qi mult 
de 2 greșeli  

1 nr. 

2.3 I2 Identifică termenii 
matematici 

4 cuvinte 
identificate 
corect 

2-3 cuvinte 
identificate 
corect 

1 cuvânt 
identificat 
corect 

Niciun 
răspuns 
corect 

2.4 
2.5 

I3 Efectuează corect 
operațiile și completează 
tabelele 

11-12 exercitii 
corecte 

7-10 exercitii 
corecte 

3-6 exercitii 
corecte 1-2 ex. 

5.1 I4 Rezolvă enunturi 
matematice 4 enunturi 3 enunturi 2 enunturi 1 ex. 

2.4 
2.5 

I5 Află numărul necunoscut 
în cele 4 situaţii;  4 exercitii 2-3 exercitii  1 exercitiu Niciun ex. 

2.5 
I6 Rezolvă exercitii 
respectând ordinea 
operatiilor 

3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex. 

5.1 
I7Stabilește valoarea de 
adevăr a enunturilor 
matematice 

4 enunturi 3 enunturi 2 enunturi 1 ex. 

3.2 I8 Scrie numele 
figurilor/corpurilor 6 termeni 4-5 termeni 2-3 termeni 1 termen 

2.1 
2.2 

I9 Scrie corect fracțiile și le 
compară  

6 fracții, 3 
comparări 

4-5 fracții, 2 
comparări 

2-3 fracții, 1 
comp. - 

5.3 I7 Rezolvă problemele 
corect 

3 rezolvări 
corecte 
Operatiile, 
rezolvările și 
răspunsul 
corecte 

2 probleme 
rezolvate 
corect 

1 problemă 
rezolvată 
corect 

Nicio 
problemă 
rezolvată 
corect 

3. Evaluare finală 
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolvă integral si corect 8-10 itemi FOARTE BINE 
Rezolvă integral si corect 5-7 itemi; incorect /parţial corect restul 
itemilor BINE 

Rezolvă integral si corect 2-4 itemi; incorect /parţial corect restul 
itemilor SUFICIENT 

Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I  INSUFICIENT 
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE 
Calificativ Nr. elevi Procente  
FB   
B   
S   
I   



 

 

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 ACTIVITATEA DIDACTICĂ” 
 

PROF. MOCANU IRINA LAURA, 
ȘC. GIMN. ”GH. MUNTEANU”, GALAȚI 

 
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 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. 

Evaluarea didactică 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, deseori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini.  

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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REZULTATELE EVALUĂRII 
 

GRADINIŢA P.P. NR. 1 BRĂILA 
ED. MOCANU IULIANA – DANIELA 

 
În urma evaluării pe care am desfaşurat-o la grupa mijlocie am obţinut următoarele rezultate , 

prezentate detaliat pe domenii experenţiale şi cu măsurile ameliorative aferente. 
1.DOMENIU LIMBA SI COMUNICARE ( DLC) In cadrul activitatilor de educare a limbajului 

am observat o evolutie a copiilor in ceea ce priveste imbogatirea vocabularului activ si pasiv. Copiii reusesc 
sa formuleze propozitii simple despre un obiect, retin cu usurinta expresii ritmate, recita expresiv, povestesc 
fragmente din povestile invatate utilizand in povestirea lor, dialogul. 

MASURI AMELIORATIVE: 
• Copiii care au dificultati de pronuntie- se vor desfasura mai multe jocuri, exercitiu de corectare a 

vorbirii; 
• Copiii care sunt timizi vor fi solicitati mai des si incurajati pentru a capata incredere in fortele 

proprii; 
• Se vor desfasura in continuare activitati care sa stimuleze dezvoltarea si imbogatirea 

vocabularului; 
• Se va pune accentul pe pronuntia corecta a sunetelor 
2.DOMENIU OM SI SOCIETATE ( DOS) In cadrul activitatilor de cunoasterea mediului copiii au 

demonstrate ca detin cunostinte despre propria persoana si despre familie, si-au reamintit cunostintele 
invatate despre fructele si legumele de toamna, au recunoscut cu usurinta obiectele vestimentare si obiectele 
de uz personal.  

MASURI AMELIORATIVE: 
• Copiii care au intampinat dificultati vor desfasura activitati suplimentare in cadrul activitatilor 

liber-creative prin diverse forme de activitate: colorare, ‘citire” de imagini, joc de rol, etc. 
3.DOMENIU STIINTE (DS). In cadrul activitatilor matematice copiii au demonstrat ca recunosc 

formele geometrice invatate(cercul, patratul) au realizat diferite constructii cu acestea, stiu sa plaseze 
obiectele in pozitiile indicate, clasifica elementele atat dupa culoare cat si dupa marime si folosesc limbajul 
matematic adecvat. 

MASURI AMELIORATIVE: 
• Copiii care au intampinat dificultati vor desfasura activitati suplimentare in cadrul activitatilor 

liber –creative prin diverse forme de activitati: constructii cu forme geometrice, sortarea jucariilor dupa 
anumite criterii, desfasurarea unor jocuri “ghici unde s-a ascuns ursuletul”, “aseaza jucaria…”, si altele 
pentru stabilirea relatiilor spatial, etc. 

4.ACTIVITATI ARTISTICO-PLASTICE. In cadrul activitatilor artistico-plastice s-a observat o 
evolutie in ceea ce priveste folosirea corespunzatoare a culoriilor pe care le-au asociat corespunzator cu 
imaginea data, s-au incadrat in spatial dat, au modelat forme din ce in ce mai complexe. 

MASURI AMELIORATIVE: 
• Se va insista pe redarea libera a desenului, lasand copiii sa elaboreze creatii individuale, originale 

pentru a stimula creativitatea si originalitatea. 
5.DOMENIU ESTETIC SI CREATIV (DEC). Copiii s-au dovedit foarte muzicali, interpreteaza 

cantecele invatate cu placere, joaca jocurile muzicale executand miscarile sugerate de textul cantecului. 
6.DOMENIU PSIHOMOTRIC (DPM). In cadrul acestor activitati copiii si-au insusit deprinderi de 

mers, alergare si saritura specific varstei lor si pastreaza o tinuta corecta a corpului in pozitia statica si in 
deplasare. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ PUNCT DE PLECARE ÎN ACTUL EDUCATIV 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MOCOFAN SIMONA - ANDREEA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.20 

DROBETA TURNU SEVERIN 
 
Motto :  
 ” Educația este ca un pom fructifer, dacă nu e altoită, face fructe mici și acre . ” 
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. 

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. 

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită. 

Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 
Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou (cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora,cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc.). 

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 pregătirea 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. 

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;  



 

 

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!” ( D. Ausubel , 1981) 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MODREA MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.20, 

DR. TR. SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI 
 
Moto: ”Omul nu poate deveni om decât dacă este educat .” ( John Amos Comenius) 
Activitatea instructiv-educativă din grădiniță presupune forme diverse de evaluare. După modul de 

integrare a 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, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând funcția de constatare, permițând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale dar, și 
funcția de predicție, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obținerea performanței. 

Fiecare educatoare are stilul său de aplicare a teoriei evaluării, rezultat din modul de combinare a 
cerințelor, formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularităților grupei și activităților, experienței 
acumulate. 

Evaluarea inițială (predictivă) apreciază gradul în care preșcolarii 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 situația de plecare, pe baza căreia se vor putea 
„clădi” viitoarele noțiuni - descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, , etc. 

Pentru ca cel mic 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 știi, ceea ce înseamnă dobândirea cunoașterii; a învăța să faci, astfel încât preșcolarul 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) 

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 . 

Astăzi, demersul didactic se axează pe formarea la preșcolari a unor competențe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcțiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienței 
procesului didactic ci și pe cel formativ-educativ. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune 
unitară asupra dezvoltării personalității preșcolarului. Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru 
a-l putea influenta optim, educatoarea 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. Importanța acesteia este cu atât 

mai mare, cu cât este cunoscut faptul că „este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel, și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
elevului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea educatoarei. 

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

„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) 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MOGHILAȘ RALUCA-DANIELA 
 
John Bennet afirma la UNESCO în anul 2004, următorul lucru:”Copiii învaţă mai bine atunci când 

sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din 
jurul lor”. Copilul este un subiect activ în procesul învăţării, iar dezvoltarea copilului este dependentă de 
ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi 
activităţile/situaţiile de învăţare, special create de adult. În acest context, jocul este activitatea fundamentală 
a copilului, pe care se sprijină toate tipurile de activităţi de învăţare. Pornind de la această premisă, anul 
acesta mi-am organizat și desfășurat evaluarea inițială la grupă,urmărind progresul copilului în raport cu el 
însuși, monitorizând cu atenție acest progres, pe care l-am înregistrat în Fișa de apreciere a progresului și 
în Caietul de observații. Având în vedere cele trei funcții ale evaluării (măsurare, predicție, diagnoză), am 
îmbinat discuțiile libere și/sau organizate cu părinții, cu observarea mea sistematică din timpul unei zile cu 
preșcolarii, din timpul activităților instructiv-educative, a jocurilor liber alese ale copiilor, a fișelor de lucru 
ale acestora sau alte produse ale activității mele cu ei. 

 În acest an școlar am sub îndrumare grupa mijlocie de preșcolari, cu vârste relativ diferite, dar 
predominând vârsta de 4 ani, pentru unii dintre ei fiind primul an de colectivitate.Deoarece fiecare dintre 
ei, a manifestat curiozități diferite și multiple, fiecare fiind unic și special, fiecare primind informația 
educațională prin filtrul personalității,am alocat cateva zile (re)acomodării în grădiniță, iar în următoarele 
săptămâni (până la 01 octombrie), am cules cât mai multe date despre copiii mei, folosind metode,mijloace 
și tehnici diferite de evaluare inițială, cu scopul de a-mi forma o imagine clară și reală despre nivelul lor de 
cunoștințe și deprinderi, dar și dezvoltarea lor psiho-fizică. 

Perioada preșcolarității fiind una atât de accesibilă, nu m-am limitat la un număr restrâns de tehnici 
de evaluare, așadar am utilizat mai puțin celebra fișă de evaluare și m-am orientat spre o îmbinare dintre 
tradițional și modern,având ca principale metode jocul liber, jocul dirijat, conversația, observația 
sistematică din fiecare zi a copiilor, analiza produselor activității și a procesului de integrare socială, 
discuțiile individuale, aprecierile verbale,jocurile de rol, lectura, lucrările practice,consemnările pe grafic a 
rezultatelor, afișarea lucrărilor în grupă și promovarea acestora pe grupul de What's up al părinților.  

În continuare voi detalia o metodă de evaluare inițială, pe care eu am folosit-o cu succes la grupă și 
care, mi-a oferit informații prețioase despre dezvoltarea fiecărui copil în parte,mi-a permis să sesizez 
anumite aspecte ce perturbau dezvoltarea copiilor, în vederea unei integrări fără disfuncții în viitoarea 
activitate instructiv-educativă, pe care mi-am planificat-o mai apoi, ținând cont de Caracterizarea grupei 
și reperele Curriculumului pentru educație timpurie. 

Metoda jocului organizat 

Jocul este activitatea care dă specific copilăriei și care își găsește motivația și împlinirea în sine însuși. Fiecare joc 
didactic cuprinde următoarele laturi constitutive: conținuturi, sarcina didactică, regulile jocului, acțiunea de joc. 
Indiferent de modul de folosire, (aici ca evaluare inițială), jocul didactic îl ajută pe copil să-și angajeze 

intregul potențial psihic,să-și cultive inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare 
și de echipă. 

 Jocul didactic este o activitate dirijată, dar si o metoda didactică prin care se îmbină elementul 
instructiv-educativ cu acela distractiv. Ca principală și vitală activitate a preșcolarilor, jocul își dovedește 
valențele integratoare, putându-se desfășura în toate etapele și in toate activitățile cu copiii in grădiniță. Prin 
jocul didactic se verifică și se consolidează cunoștințele însușite de copii, se imbogățește universul lor 
gnoseologic și afectiv. 

Voi descrie în continuare un joc didactic pe care mi l-am insușit în grădinițele din Marea Britanie, 
acum câțiva ani, și pe care l-am adaptat apoi, în limba română,sistemului nostru de predare.  

Silly soup (supa buclucașă) 
I'm making lots of silly soup 
I'm making the soup silly, 
I'm going the cook it in the fridge 
To make it nice and chilly. 
Supa grupei 



 

 

Îți cunoști colegii ? 
Scopul : educarea sentimentului de apartenenţă la grupa din care fac parte, formarea capacităţii de a 

identifica copiii din grupă prin comparaţie cu copiii altei grupe şi de a-şi manifesta preferinţele, în alcătuirea 
grupului. 

Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea de către un copil în mod corect a copiilor din grupă. 
Regulile jocului:copilul sau copiii numiţi îşi vor căuta parteneri din grupa lor (indiferent de 

naționalitate sau sex) pentru a alcătui un cerc în mijlocul spaţiului de joc.La un semnal dat, copiii grupaţi 
în cercuri (din 2, 3, 4 membri) vor executa un dans scurt, o mişcare în cerc (de exemplu, se vor învârti unul 
după altul, se vor învârti unul după altul ţinându-se cu mâinile încrucişate etc.) sau un joc la alegerea proprie 
sau la propunerea celorlalţi. 

Material didactic: insigne forme geometrice cu culori diferite (aceleași de la Catalogul grupei când 
se realizează Întâlnirea de dimineață) 

Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului 
Este de preferat ca jocul să se organizeze în curte.În prima parte a jocului se vor forma două cercuri. 

În fiecare cerc vor fi grupaţi copiii uneia din cele două grupe. Se va alege câte un conducător din rândul 
copiilor pentru fiecare grupă.Educatoarea va da semnalul (care va fi cântecelul Silly Soup), iar copiii din 
ambele grupe se vor împrăştia în toată curtea. La chemarea conducătorilor celor două grupe îşi vor găsi 
locul în jurul copilului-conducător din grupa respectivă. În continuare se poate da semnalul de alcătuire a 
unui singur cerc din copiii ambelor grupe şi apoi de separare în două cercuri.Dacă jocul se desfăşoară la 
începutul anului şi copiii nu-şi cunosc suficient membrii grupei se pot folosi în prima parte a jocului semne 
distinctive —insignele de la catalog.După aceste grupări şi regrupări se formează un singur cerc, în mijlocul 
căruia vor sta conducătorii fiecărei grupe de copii. Pe rând câte un conducător numeşte un copil din grupă 
şi-i cere să formeze un nou cerc alegând după preferinţă numai copii din grupa lor (3 – 4).După formarea 
cercului, grupa aprobă alegerea corectă sau intervine în corectarea greşelilor.Copiii grupaţi în mijlocul 
cercului vor executa la alegerea lor un dans, mişcări imitative, un cântec, vor scanda împreună versuri. Cu 
această ocazie se va urmări ca să înveţe să se înţeleagă repede între ei asupra celor ce urmează să execute 
şi să se supună cu toţii unei hotărâri luate. 

  
Bibliografie : 
Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019 
National Curriculum in England,framework for key stages 1 to 4, 2014 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA CLASELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL. 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE, PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE 

 
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSILVANIA, BAIA MARE 

PROF. MOHOLEA MARIA 
  
 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. 
 În demersul acestui eseu s-a avut în vedere afirmația lui Ausubel,despre importanța evaluării inițiale. 

Am dorit ca această scurtă lucrare să fie un model de bună practică,bazat pe date absolut reale,obținute în 
decursul a trei săptămâni de pregătire și de realizare a testului inițial la clasa a IXa învățământ 
profesional,disciplina limba și literatura română ,la Liceul Tehnologic Transilvania ,Baia Mare. Consider 
că între formele evaluării-evaluarea inițială- ocupă un loc aparte. Are loc la începutul unui program de 
instruire în cazul nostru, trecerea de la gimnaziu la ciclul inferior de liceu, la începutul unui ciclu curricular 
,al unui an școlar sau semestru,al unei unități de învățare. Scopul evaluării inițiale, ca factor cheie în 
activitatea didactică ,este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referire la fiecare elev al clasei. Fiind 
un proces continuu în evaluare s-au identificat trei momente :obținerea sau colectarea de informații; 
evaluarea acestor informații prin aplicarea unui barem de notare; luarea sau adoptarea deciziilor. 

 Obținerea de informații s-a realizat prin recapitularea materiei claselor aVa- aVIIIa ,căreia i s-a 
acordat un spațiu mai extins ( având două ore pe săptămână în clasa a IXa s-au alocat patru ore pentru 
recapitulare cf. unui plan de recapitulare stabilit de comun acord cu elevii). 

S-a insistat pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi folosite în predarea noii materii (tema operei literare, 
rezumare în 10-15 rânduri a unui fragment,argumentare că textul aparține unui gen literar ,precum și pe 
noțiunile de vocabular,punctuație și ortografie).În această etapă evaluarea s-a făcut prin exprimarea orală. 
La finalul recapitulării s-a dat un test cu un conținut asemănător celui parcurs la recapitulată (simplu și cu 
grad mediu de dificultate),fapt regăsit în etapa a doua.  

 Evaluarea informațiilor a constituit alcătuirea testului inițial scris aplicat elevilor (o oră).Testul a 
fost alcătătuit din:A. Text la prima vedere cu cerințe care cuprindeau probleme de limbă și comunicare, 
alcătuire de enunțuri argumentative,identificarea temei , a figurilor de stil,a imaginilor artistice . 
B.Corectarea unor enunțuri care conțineau greșeli;C.Realizarea unei scurte compuneri despre un eveniment 
plăcut din vacanță. S-a urmărit înțelegerea textului la prima vedere, creativitatea, exprimarea corectă, 
scrierea ,ortografia ,punctuația. 

S-au evidențiat lacunele elevilor.Luând evaluarea inițială ca punct de reper,profesorul întocmește un 
plan de recuperare și proiectează activitatea diferențiată.Uneori testul este folosit pentru evaluarea 
progresului elevilor la finalul anului școlar.  

 Rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor ,ca urmare ,al treilea moment,decizia, a fost realizarea 
unui plan remedial (de recuperare) la clasa a IXa învățământ profesional, care necesită pentru îndeplinire 
un efort imens, ținând cont că programa pentru limba română este destul de încărcată.  

 Planul remedial conține:dictări,exerciții de limbă și comunicare, citire, scriere, interpretare de text. 
Toate aceste măsuri și-au găsit cu greu loc în ora de limba și literatură română prin acordarea a cinci-zece 
minute pentru o lectură în plus s-au o dictare. De precizat că din efectivul de 25 de elevi nici unul nu s-a 
prezentat la Examenul de Evaluare Națională la finalul clasei a VIIIa, sau provin din elevii corigenți. 

 Am prezentat această situație,fără a detalia rezultatele slabe ale elevilor de clasa a IXa învățământ 
profesional, cauzele fiind multiple. În evaluarea inițială o importanță aparte are funcția diagnostică ,scopul 
fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire. În cazul clasei 
a IXa s-a constatat lipsa de interes a pentru disciplina limba și literatura română, lacune în cunoștințe ,dar 
mai ales mediul de familie neadecvat elevilor. Având în vedere diagnosticul s-a ținut seama de funcția 
prognostică în proiectarea conștientă, realistă, a conținuturilor noii materii. Evaluarea inițială la începutul 
clasei a IXa este extrem de importantă întrucât fondul de cunoștințe ,deprinderile și atitudinile dobândite 
anterior sunt baza viitoarelor achiziții școlare. 



 

 

 Evaluarea inițială ,în special, la trecerea din gimnaziu la liceu are și evidențe psihologice. Întrucât 
fiecare profesor este, nu în ultimul rând, și un psiholog al clasei de elevi el percepe și ceea ce ar trebui să 
fie ideal în activitatea de evaluare.De aceea ideal ar fi ca prin această activitate să putem stabili dacă elevii 
au pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate,în cazul 
claselor de profesională. Nu vom măsura prin acest tip de evaluare performanțe globale ale elevilor sau nu 
vom ierarhiza elevii ,ci vom constata ceea ce știu, ceea ce nu stăpânesc sau ceea ce cunosc dar necesită 
îmbunătățire. Șansa atingerii scopului evaluării inițiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii 
(profesori, psihologi, 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 cunoașterii și ambiția soluționării corecte a 
problemelor enunțate.  

 Fiind anunțați de la început că notele la evaluarea inițială nu vor fi trecute în catalog, elevii au ocazia 
să se concentreze în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera ,efectiv,că este o 
evaluare propriu-zisă, ci un exercițiu util activității de învățare (rezolvarea corectă a subiectelor,încadrarea 
în timpul de lucru, ansamblul cerințelor privind redactarea unei lucrări scrise), concluziile evaluării fiind 
premisa pentru progresele ulterioare. 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 în activitatea școlară a elevului.  

 Așadar,această reflecție psihologică este dorința oricărui dascăl legat de elevii săi.Cu toții ne dorim 
elevi care să învețe nu pentru notă, ci pentru a deveni un om instruit. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV. PRIMAR RAMONA MOISĂ, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” HUȘI, JUD. VASLUI 
 
Evaluarea este definită ca un act didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea și eficiența acestora oferind cadrului didactic 
posibilitatea de a găsi soluțiile cele mai adecvate soluționării problemelor găsite în urma evaluării. Scopul 
evaluării este acela de a optimiza procesul educațional având valoare formativă și să dezvolte și un proces 
de conștientizare.  

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

-stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor; 
-proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
-măsurarea rezultatelor programei aplicate; 
-evaluarea rezultatelor. 
Cel mai mare succes al evaluării, fie că este inițială, continuă sau finală, aparține de fapt cadrului 

didactic dacă reușește prin instrumentele adoptate să obțină de la elevi conștientizarea lor asupra 
rezultatelor. Marea majoritate a elevilor se opresc în ”fața” calificativului nu trec dincolo de ceea ce 
semnifică el. 

 P. Ausubel (1981) spune că ” 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!” 

Evaluarea, indiferent de forma pe care o ia trebuie să respecte anumite norme pedagogice: să fie 
echitabilă, să fie motivantă, să fie completă, să utilizeze instrumentele potrivite, să fie atractivă, să se 
realizeze prin diferite procedee (Dumitru Popovici-”Soluții noi la probleme controversate”). 

 Metodele de evaluare au stârnit dese discuții și controverse asupra gradului de precizie și 
obiectivitate. Cu toate acestea se poate spune că factorul uman își pune amprenta pe aceste măsurători mai 
ales atunci când se folosesc metode de evaluare orală.  

Cea mai utilizată și mai răspândită metodă este evaluarea orală aplicată în diferite forme și tehnici: 
conversația de verificare, interviul (tehnica discuției), verificarea pe baza unui suport vizual. 

Metodele orale au avantajul de a dezvolta comunicarea orală, spontaneitatea, dicția, fluiditatea 
exprimării, dar și dezavantajul consumului mult de timp, copiilor timizi și al celor care construiesc greu 
răspunsurile. 

Probele scrise sunt alte metode de evaluare care vin în întâmpinarea timizilor, se pot verifica mai 
multe cunoștințe în timp mai scurt, rezultatele pot fi conservate, au obiectivitate ridicată. Dezavantajează 
copiii care se exprimă greu în scris. 

Probele practice constă în verificarea unor capacități sau abilități. Această metodă se realizează printr-
o mare varietate de forme în funcție de domeniul vizat și de creativitatea și imaginația învățătorului. 

Alte metode de evaluare decât cele tradiționale sunt și cele complementare, întâlnite mai des în 
activitatea educatoarelor și învățătorilor care constă observarea sistematică a comportamentului copilului, 
portofoliul, grila de evaluare, proiectul, studiul de caz, investigația, chestionarul. 

Un mijloc modern de evaluare îl constituie evaluarea cu ajutorul calculatorului. Și această metodă are 
avantaje și dezavantaje. Calculatorul fiind foarte îndrăgit de elevi poate fi utilizat în diferite situații: la 
sfârșitul unor activități frontale, a unor activități integrate, la activitatea opțională folosind jocuri pe care le 
găsim cu ușurință la diferite edituri însoțite și de reviste. Această metodă măsoară mult mai greu abilitățile, 
stările afective,atitudinile și conduita elevului. 

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)  
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

ÎNV. MOISEI DENISA- ISABELLA 
 
Evaluarea inițială oferă 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, elevii se pot concentra liber 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 predictivă poate fi considerată o strategie 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. 

 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. 

La clasa a III a A , în urma aplicării testelor inițiale s- a aplicat următorul plan : 
PLAN DE ACŢIUNE PRIVIND AMELIORAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN URMA 

TESTELOR INIȚIALE 
CLASA a III-a A 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MATEMATICĂ/ ȘTIINȚE ALE NATURII 
În urma celor constatate, îmi propun următoarele măsuri ameliorative: 
- insistarea pe anumite aspecte; 
- rezolvarea de teste recapitulative; 
- diversificarea exerciţiilor; 
- exersarea exprimării orale şi scrise; 
- lucru suplimentar cu elevii care întâmpină dificultăţi; 
- identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor, în vederea selectării unor strategii didactice 

eficiente; 
- activizarea elevilor pe tot parcursul lecţiei; 
- distribuirea de fişe de lucru diferenţiate, de fişe de exersare şi aprofundare; 
- solicitarea şi încurajarea elevilor cu rezultate slabe pentru a căpăta încredere în forţele proprii; 
- organizarea de activităţi atractive, în care să fie stimulat spiritul competitiv; 
- folosirea metodelor activ-participative şi a mijloacelor moderne; 
- desfăşurarea unor activităţi didactice complexe, care să stimuleze interesul pentru învăţare; 
- evidenţierea şi recompensarea elevilor, pentru performanţe; 
- controlul atent al temelor efectuate de către elevi; 
- implicarea părinţilor în vederea conştientizării elevilor asupra necesităţii studiului individual. 
• La disciplina Limba și literatura română: 
- citirea unor texte la prima vedere și efectuarea de aplicații pe acestea; 
- alcătuirea de propoziții cu ajutorul ortogramelor, folosind semnele de punctuație învățate; 



 

 

- realizarea unor compuneri colective și individuale pe baza imaginilor, planului de întrebări, 
început sau sfârșit dat; 

- folosirea la lecții a dicționarului explicativ al limbii române; 
- completarea fișelor de expresii deosebite în urma lecturării cărților împrumutate de la bibliotecă. 
-  
• La disciplina Matematică:  
- se vor rezolva exerciții și probleme diverse în cadrul orelor cât și suplimentar; 
- se va insista pe însușirea corectă a operațiilor aritmetice învățate, utilizându-se terminologia 

corespunzătoare; 
• La disciplina Științe ale naturii 
- Utilizarea unor auxiliare și a unor metode activ- participative 
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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, 
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FORME DE EVALUARE FOLOSITE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 
MOISESCU MIHAELA 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VALEA MARE PRAVAT 
 
Clasificarea clasică vorbeşte despre evaluarea cumulativă sau sumativă şi evaluarea continuă sau 

formativă. Analiza comparativă, realizată de I. T. Radu, surprinde următoarele note şi caracteristici ale celor 
două mari strategii: 

Evaluarea sumativă presupune: 
• verificări parţiale; 
• verificări prin sondaj în rândul materiei şi al elevilor; 
• evaluarea rezultatelor, cu efecte reduse în ceea ce priveşte îmbunătăţirea procesului; 
• funcţie de constatare şi de clasificare a elevilor; 
• generează atitudini de nelinişte şi stres; 
• etc. 
Evaluarea formativă implică: 
• verificări sistematice; 
• verificarea întregii materii şi a tuturor elevilor; 
• ameliorarea procesului, prin reglarea activităţii în funcţie de evaluarea rezultatelor; 
• funcţie de clasificare, dar nu definitivă, oferind posibilitatea ameliorării rezultatelor; 
• relaţii de cooperare între profesor şi elev; 
• etc. 
De Landsheere vorbeşte şi despre o evaluare normativă, cea prin care se interpretează rezultatul 

obţinut în urma aplicării unui test clasic de evaluare a cunoştinţelor, scor plasat într-o distribuţie statistică, 
în care performanţa unui elev este judecată prin raportarea la performanţa altui elev. 

După modul de integrare în procesul de învăţământ, Mihaela Secrieru consideră că există trei tipuri 
de evaluare a activităţii şi cunoştinţelor elevilor: evaluarea predictivă (iniţială), evaluarea formativă 
(continuă, curentă, periodică) şi evaluarea sumativă (finală sau cumulativă). 

Evaluarea predictivă se aplică la începutul fiecărui ciclu de instuire: capitol, semestru, an şcolar. Prin 
acest tip de evaluare se identifică lacunele în cunoştinţele elevilor şi se stabilesc măsurile ce se impun în 
vederea corectării şi instruirii fiecărui elev în parte. De aceea, acest tip de examinare este uneori denumită 
evaluare diagnostic, deoarece în funcţie de competenţele dobândite de elev profesorul îşi gândeşte demersul 
ulterior. 

Evaluarea formativă este utilizată pe tot parcursul instruirii şi presupune elaborarea de teste care 
conţin sarcini generate de obiectivele operaţionale ale lecţiei curente. Scopul este de a regla ritmul instruirii 
şi de a preveni instalarea unor lacune, adresându-se fiecărui educabil în parte. 

Evaluarea sumativă este practicată periodic, la încheierea unei perioade mai lungi de învăţare 
(unitate, semestru, an şcolar) şi vizează sondarea materie parcurse, în finalizarea şi susţinerea eseurilor, 
referatelor, proiectelor sau a lucrărilor scrise. Rezultatele obţinute se compară cu obiectivele urmărite şi cu 
nivelul clasei şi se raportează la testările iniţiale pentru a surprinde evoluţia în ceea ce priveşte nivelul 
cunoaşterii şi deprinderilor. 

O evaluare corectă nu este posibilă cu ajutorul unui instrument unic şi universal, ci trebuie realizată 
prin combinarea celor mai eficiente metode şi tehnici. Metodele de apreciere şi de notare sunt separate, în 
mod obişnuit, de cele de predare. În lista metodelor şi tehnicilor tradiţionale intră: 

• probele orale de verificare; 
• probele scrise (extemporale, lucrări de control, evaluări sumative); 
• probele practice; 
• tema pentru acasă; 
• tema de lucru din clasă. 
S-a demonstrat în unele studii faptul că aceste instrumente tradiţionale de evaluare sunt mai puţin sau 

chiar deloc eficace în unele situaţii. Modernizarea şi diversificarea învăţământului, plasarea accentului pe 



 

 

învăţarea creativă au dus la apropierea evaluării de procesul învăţării. În acest sens, au apărut metodele 
alternative (sau complementare) de evaluare, care sunt: 

• observarea sistematică a elevilor; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul; 
• referatul; 
• autoevaluarea. 
Observarea sistematică a elevilor se poate face prin fişa de evaluare, unde sunt înregistrate date 

factuale despre evenimente mai importante în legătură cu elevii care întâmpină dificultăţi (observarea se 
limitează doar la câteva comportamente), fie prin scara de clasificare (scara lui Likert), prin care 
comportamentele elevilor sunt clasificate după un număr de categorii: 

În ce măsură a participat elevul la discuţii? 
În ce măsură răspunsurile sale au fost legate de temă? 
În ce măsură se exprimă deschis şi coerent? 
niciodată rar ocazional frecvent întotdeauna 
Pot fi evaluate concepte şi capacităţi, atitudinea elevului faţă de sarcina dată şi comunicarea. 
Investigaţia reprezintă o activitate pe care elevul o desfăşoară într-o oră în vederea rezolvării unei 

situaţii complicate, pe baza unor instrucţiuni precise. Aceasta poate fi individuală sau de grup şi începe, se 
desfăşoară şi se termină în clasă. Investigaţia presupune obiective care urmăresc: 

– înţelegerea şi clarificarea sarcinilor; 
– aflarea procedeelor pentru găsirea informaţiilor; 
– formularea unor ipoteze de lucru; 
– testarea acestor ipoteze; 
– schimbarea planului de lucru, dacă aceasta se impune; 
– scrierea unui scurt raport privind investigaţia. 
Prin investigaţie se pot urmări caracteristicile personale ale elevilor: creativitatea, iniţiativa, 

cooperarea şi participarea la activitatea de grup, preluarea iniţiativei în cadrul grupului, flexibilitatea etc. 
Proiectul stă la baza formării deprinderilor de muncă în echipă, dezvoltă spiritul de colaborare, oferă 

şansa participării fiecărui elev la activitate, trezeşte interes pentru cercetare, estompează egoismul şi 
egocentrismul, valorifică potenţialul fiecărui elev, creează cadrul necesar pentru a compara şi a învăţa de 
la ceilalţi. 

Etape posibile în realizarea unui proiect (adaptat după C. Ulrich): 
1. Alegerea temei 
2. Stabilirea obiectivelor 
3. Planificarea activităţilor: 
• distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului (în cazul unui proiect care se realizează în grup); 
• identificarea surselor de informare; 
• stabilirea şi procurarea resurselor (materialelor) necesare; 
• stabilirea unui calendar al desfăşurării activităţilor (analiza şi distribuirea realistă a timpului 

necesar); 
• alegerea metodelor ce vor fi folosite. 
4. Cercetarea sau investigarea propriu-zisă ( care se derulează de regulă pe o perioadă mai mare de 

timp) 
5. Realizarea produselor finale (rapoarte, poster, articole, albume, hărţi, cărţi etc.) 
6. Prezentarea rezultatelor/transmiterea acestora celorlalţi colegi sau/şi altor persoane (elevi din 

şcoală, profesori, membri ai comunităţii etc.) 
7. Evaluarea cercetării/activităţilor derulate (individual sau în grup, de către cadrul didactic sau de 

către potenţialii beneficiari ai proiectului/produselor realizate. 
Exemplu de proiect 
Titlu: Anotimpuri pentru ochi şi suflet 
Clasa: a VI-a 
Tip: de evaluare secvenţială (pastelul) 



 

 

imp: 4 săptămâni 
Tema: Valori expresive ale adjectivului în opera lui V. Alecsandri 
Planul proiectului: 
– Din viaţa lui V. Alecsandri; 
– Pastelurile lui V. Alecsandri – fragmente selective din care elevii vor identifica gândurile şi 

sentimentele transmise în mod direct, procedeele de expresivitate, vor identifica adjectivele folosite şi vor 
explica valorile expresive cu care acesta este investit în universul pastelurilor (jurnalul dublu); 

– Armonie şi culoare (compunere descriptivă liberă în care să utilizeze adjectivul cu diferite valori 
expresive); 

Grila de evaluare a unui portofoliu se elaborează împreună cu elevii şi se face cunoscută acestora încă 
de la început, aşa încât să le permită acestora corelarea activităţii cu obiectivele evaluării. 

 
Bibliografie: 
Radu, I. T., Evaluarea randamentului şcolar, în Curs de pedagogie, Universitatea Bucureşti,1988; 
Ulrich, C., Managementul clasei: învăţare prin cooperare, F.S.D., Bucureşti, 1999 
de Landsheere, V., Evaluarea continuă. Examene, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR MOLDOVAN ELENA RODICA 
SCOALA GIMNAZIALA PETROS-VALEA LUPULUI, 

 JUDETUL HUNEDOARA 
 

 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 DIDACTICĂ LA PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. MOLDOVAN IONELA 
 
 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.  

 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. MOLDOVAN MARIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ⹂CĂSUȚA POVEȘTILORˮ 
CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea este o activitate complexă de colectare, prelucrare și analiză a informațiilor referitoare la 

potențialul de funcționare a unui sistem, precum și la rezultatele acestuia. Datele și informațiile obținute în 
urma evaluării permit aprecierea și fundamentarea deciziilor care urmează a fi luate, în vederea 
îmbunătățirii rezultatelor, dar și a funcționării sistemului. 

Evaluarea inițială reprezintă o strategie de măsurare, apreciere și decizie care se realizează la 
începutul unei secvențe a procesului de învățământ, a unui ciclu de instruire, a unui an școlar etc. Evaluarea 
inițială în învățământul preșcolar este realizată pentru a determina cunoștințele și capacitățile copiilor care 
reprezintă baza asimilării noilor conținuturi și formarea de noi competențe, precum și pentru a stabili 
⹂punctul de plecareˮ care servește drept reper la evaluarea progresului preșcolarilor. Prin intermediul 
evaluării inițiale se identifică lacunele existente la fiecare copil și se stabilește în ce măsură e necesară 
abordarea unui anumit aspect al activității educative. 

Perioada în care se realizează evaluarea inițială este reprezentată de primele două săptămâni ale anului 
școlar. Obiectivele evaluării inițiale urmăresc comportamentele stabilite/ vizate pe cele cinci domenii de 
dezvoltare ale preșcolarului cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, potrivit noului Curriculum intrat în vigoare 
începând cu data de 1 septembrie 2019 (Curriculum pentru educația timpurie, Anexa la ordinul ministrului 
Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019). În funcție de decalajul constatat se vor organiza în cadrul 
activităților ulterioare programe corectoare pe parcursul întregului an școlar. 

Metodele utilizate în cadrul evaluării inițiale în grădinița de copii sunt variate, ele fiind alese în funcție 
de tipul activității, de modalitatea de organizare a activității, de nivelul de vârstă (la grupele mici se 
utilizează cu preponderență probele orale) și de obiectivele urmărite. Astfel, dintre metodele de evaluare 
inițială, amintim: jocul didactic, conversația, proba practică, chestionarea orală, fișele de evaluare, 
observația curentă, analiza produselor activității.  

Portofoliul evaluării inițiale cuprinde fișa cu tematica abordată în cadrul domeniilor experiențiale, 
fișele individuale cu rezultatele obținute la evaluarea inițială de către fiecare copil în parte, lucrările și fișele 
individuale ale copiilor, precum și raportul întocmit de către educatoare. 

În cele ce urmează, vom prezenta câteva din activitățile de evaluare inițială derulate în învățământul 
preșcolar, precum și tehnicile aferente acestora, cu precizarea că acestea pot fi adaptate la specificul fiecărei 
grupe: 
DOMENIUL 
EXPERIENȚIAL 

ACTIVITĂȚI PROPUSE/ MIJLOACE DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ TEHNICI 
DE EVALUARE UTILIZATE 

Domeniul Limbă și 
Comunicare 

• Joc didactic: ⹂Povești încurcateˮ 
• Joc-exercițiu: ⹂Unește imaginea cu numărul 
care îți arată de câte ori deschizi gura pentru a 
pronunța cuvântul…!ˮ 
• Citire de imagini: ⹂Spune ce vezi în 
imaginea ta!ˮ 

Probe orale 
Fișe de muncă individuală 

Domeniul Știință • Lectură după imagini: ⹂Grădinițaˮ 
• Joc didactic: ⹂Roata anotimpurilorˮ 
• Joc logic: ⹂Găsește perechea!ˮ 
• Joc didactic concurs: ⹂Cine numără mai 
bine?ˮ 

Probe orale 
Fișe de muncă individuală 
 

Domeniul Estetic și 
Creativ 

• Joc concurs: ⹂Recunoaște cântecul și 
interpretează-l!ˮ 
• ⹂Desenează ce vrei tu!ˮ (compunerea 
spațiului plastic-linie, formă, culoare) 

Probe de evaluare a auzului 
musical 
Probe practice 
 



 

 

Domeniul Om și 
Societate 

• Joc de rol: ⹂În vizităˮ (reguli de conduită) 
• ⹂Ce poți să obții din aceste figuri?ˮ (lipire 
prin îmbinarea figurilor geometrice) 

Probe orale 
 
Probe practice 

Domeniul 
Psihomotric 

• Joc de mișcare: ⹂Aleargă la steguleț!ˮ 
• Traseu aplicativ: ⹂Sportivii la concursˮ 

Jocuri sportive 

 
Evaluarea inițială este o etapă importantă în procesul instructiv-educativ din grădiniță, deoarece în 

urma rezultatelor obținute cadrul didactic va realiza planificarea anuală, va stabili obiectivele și își va 
construi întregul demers didactic din acel an școlar.  

 
Bibliografie: 
1. M.E.N., Curriculum pentru educația timpurie, București, 2019 
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EVALUAREA INIȚIALĂ PUNCT DE PLECARE ÎN ABORDAREA CLASEI 
LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF. MOLDOVEANU ANCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,M.VITEAZUL,, CRAIOVA 
 
 În Dictionnaire de pedagogie, Larousse (1996, p. 124), conceptul de evaluare în pedagogie este 

definit drept un dispozitiv care a luat naştere spre mijlocul secolului al XX-lea în ţările anglo-saxone şi 
care rezultă din transpunerea în domeniul învăţământului a conceptelor şi modelelor aplicate în secoul al 
XIX-lea în lumea economiei, în special în industrie. Evaluarea în domeniul educaţiei urmăreşte să aprecieze 
cu obiectivitate şi prin mijloace ştiinţifice efectele unei acţiuni de pedagogie.  

„A evalua este o sarcină fără sfârşit, în acelaşi timp laborioasă şi necesară, o ilustrare a mitului lui 
Sisif: muncă reîncepută fără încetare, voinţa de a căuta adevărul, limitată de greutăţile prezentului.” (Jean 
Vogler) 

În ultimele decade, conceptul de evaluare a suferit profunde şi semnificative transformări în ambianţa 
învăţământului şi a procesului de învăţare. Secolul al XX-lea a fost decisiv pentru evoluţia evaluării. 
Pornind de la prima conceptualizare ştiinţifică a lui Tyler, urmată de cele oferite de Bloom şi de 
colaboratorii săi (evaluare diagnostică, evaluare formativă şi sumativă) şi de contribuţia lui Popham 
(evaluare criterială), sensul criticilor evaluative s-a schimbat în intenţia de a se adapta la noile cerinţe 
educative şi sociale.  

Evoluând de la concepţia tradiţională asupra evaluarii ce o situa în finalul învăţării, astăzi, evaluarea 
este mai mult decât un proces final sau paralel cu învăţarea. Este un act care se integrează organic în acelaşi 
proces de învăţare, creând relaţii interactive şi circulare. Evaluarea inițială este după păreea mea, un element 
foarte important în abordarea nivelului clasei, în special al cleselor de la început de serie. 

În contextul educaţional actual, problematica evaluării inițiale capătă o importanţă din ce în ce mai 
mare în activitatea factorilor de decizie, a specialiştilor şi, mai ales, a practicienilor. Influenţa evaluării 
inițiale, mai ales prin intermediul testelor inițiale, se face tot mai resimţită atât asupra activităţii de predare, 
cât şi asupra celei de învăţare. Profesorul şi elevul sunt primii interesaţi în realizarea unei evaluari obiective, 
bazată pe criterii unitare, cunoscute şi aplicate în şcoala curentă.  

Amintind de cei doi factori direct implicaţi în procesul evaluării, este necesară clarificarea 
conceptului „deontologie profesională”, avându-se în vedere atât promovarea unei imagini pozitive a 
profesiei de dascăl, cât şi o mai mare responsabilizare a personalului didactic, pe baza unor principii şi 
norme de conduită bine definite. 

Având în vedere contextual european, se poate afirma că şi profesorul din societatea românească 
trebuie să cunoască un proces de metamorfozare. Vorbim astfel de un euroteacher, viitorul profesor 
european având datoria de a stimula nu numai cunoaşterea mai multor limbi, ci şi schimbul cât mai viu între 
persoane, călătoriile, contactele directe sau virtuale, parteneriatele în cadrul unei adevărate reţele europene 
de învăţământ.  

Intr-un asemenea context, statutul profesional al cadrului didactic pare uşor de conturat. Ajungem 
aşadar la procesul de evaluare şi la problema controversată a relaţiei dintre evaluările profesorilor şi 
rezultatele elevilor. Cercetările dezvăluie că ceea ce un elev învaţă de la un profesor, la clasă, este constituit 
în parte din ceea ce a învăţat în trecut şi ceea ce învaţă tot timpul şi oriunde.  

De altfel, se ştie că în cadrul procesului de învăţământ, activităţile de predare, învăţare şi evaluare 
constituie elemente importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia 
dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în 
lanţ, care impune revenirile şi revizuirile necesare, de aceea, predare, învăţarea şi evalurea trebuie proiectate 
în acelaşi timp.  

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape: măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee 
specifice, utilizând instrumene adecvate scopului urmărit; aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii 
unitare (bareme de corectare şi de notare, descriptori de performanţă); formularea concluziilor desprinse în 
urma interpretării rezultatelor obţinute, în vederea adoptării deciziei educaţionale adecvate. 

Evaluarea devine astfel o problemă prioritară în context educaţional. Din punctul de vedere al 
conexiunii dintre laturile procesului de învăţământ, evaluarea stabileşte legătura dintre predare şi învăţare. 



 

 

Din punctul de vedere al conexiunii dintre elementele procesului didactic, evaluarea constituie mecanismul 
care determină eficienţa acestora în sistem. Din punctul de vedere al relaţiei profesor-elev, evaluarea asigură 
conexiunea inversă, începând cu evaluarea inițială, care arată nivelul la care se găsește elevul la începutul 
anului școlar și confirmă gradul de receptare a mesajului educaţional şi nivelul performanţei atinse la 
șfîrșitul acestuia. 

Multiplele raporturi şi obiective determină complexitatea procesului de evaluare care este orientată 
spre îndeplinirea mai multor funcţii: -de reglare / echilibrare a procesului de învăţământ, funcţie ce reflectă 
rolul evaluării în cadrul educaţional ca mecanism al conexiunii obiectiv-rezultat, prin ajustarea optimă a 
tuturor elementelor procesului didactic; -de stimulare, funcţie ce reflectă aspectul atitudinal al contextului 
educaţional, motivează elevul, facilitează determinarea priorităţilor și orientează clar efortul profesorului; 
-de certificare, funcţie ce permite realizarea unui bilanţ, constatarea unui rezultat, care îi asigură elevului 
să treacă la o altă etapă în procesul formării sale; -de prognozare – informează despre starea procesului de 
învăţământ, calitatea acestuia, în baza acestei informaţii poate fi prognozată evoluţia ulterioară a procesului 
de formare a elevilor; -de ameliorare / constatare – prin care se iau decizii şi se propun soluţii de 
îmbunăţăţire a procesului educaţional.  

Printre avantajele evaluării inițiale scrise se numără: crearea unor condiţii egale de evaluare pentru 
toţi elevii, prin unificarea subiectelor. O astfel de abordare a evaluării este mai eficientă în scris, deoarece 
facilitează constatarea nivelului performanţei aşteptate de profesor şi de elev: - permite verificarea unor 
capacităţi pe care evaluările orale le pun doar parţial în evidenţă; - sunt omise situaţiile de emotivitate 
sporită şi blocajele de comunicare prezente în cadrul evaluării orale; - permite reexaminarea răspunsului, 
deoarece în faţa profesorului şi a elevului se află „dovada” calităţii răspunsului, sarcinile prezentate în scris 
care pot fi analizate, apreciate în detaliu; - permite o evaluare obiectivă 

 



 

 

NECESITATEA EVALUĂRII INIȚIALE LA OBIECTUL LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,M.VITEAZUL,, CRAIOVA 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, se organizează datele obţinute în 

urma aplicării unor instrumente de măsurare. 
Scopul evaluării constă în emiterea unor judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în 

plan educaţional.  
Obiectivele evaluării privite din perspectiva unor noi direcţii de abordare au în vedere următoarele : 
• Utilizarea unor metode participativ-active ; 
• Crearea unor condiţii propice de manifestare a creativităţii, a gândirii productive pentru 

mobilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor anterioare ; 
• Renunţarea la algoritmi şi şabloane, activitatea devenind flexibilă, cu transpunerea informaţiei în 

contexte noi şi idei personale ; 
• Alternarea muncii individuale cu cea în echipă pentru prelucrarea creativă a informaţiei ; 
• Alternarea metodelor tradiţionale de evaluare cu metode complementare, moderne ; 
• Adaptarea şi ameliorarea activităţii profesorului în funcţie de posibilităţile elevilor ; 
 În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în acivitatea şcolară trebuie să se ţină cont de 

câteva mutaţii de accent în consens cu o serie de exigenţe : 
• Extinderea acţiunii de evaluare , de la verificarea şi aprecierea rezultatelor-obiectivul tradiţional- la 

evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate ; evaluarea nu numai a elevilor dar şi a 
conţinutului, a metodelor, a competenţelor,a situaţiei de învăţare ; 

• Luarea în calcul a altor indicatori, diferiţi de achiziţiile cognitive, cum ar fi conduita , personalitatea 
elevilor, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori; 

• Diversitatea tehnicilor de evaluare, creşterea gradului de adecvaţie e acestora la situaţii didactice 
concrete ; 

• Necesitatea întăririi şi sancţionării operative a rezulatatelor evaluării, scurtarea feed-back-ului ; 
• Centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a geșelilor. 

Evaluarea inițială, în special cea realizată în scris este un imperativ al timpului modern.  
 
 Încercarea de a aborda prin altă prismă problema evaluării performanţelor elevilor a fost 
determinată şi de schimbarea unor accente în strategia formării profesionale iniţiale a specialistului 
contemporan. Condiţiile social-economice, cerinţele pieţii muncii, exigenţele angajatorilor reliefează 
prioritatea competenţelor profesionale ca finalitate a studiilor. Evaluarea competenţelor poate fi realizată 
doar prin sarcini de diferite nivele de complexitate, care confirmă că elevul are abilităţi de transfer al 
cunoştinţelor, poate rezolva situaţii problemă, şi nu doar reproduce conţinutul temei predate la ora de curs 
de către profesor. Evaluarea inițială în scris concordă cu tendinţa învăţământului nostru de a racorda 
procesul de studii realizat în ţară cu procesul de studii realizat peste hotare. În condiţiile mobilităţii sporite, 
când se încurajează colaborarea cu alte medii de educaţie, profesorul trebuie să fie pregătit pentru a se 
integra usor în alt mediu educaţional. Evaluarea inițială în scris necesită elaborarea corectă a obiectivelor 
şi a sarcinilor cu diferit nivel de complexitate; reproductiv, productiv, creativ care întruneşte cerinţele 
evaluării obiective a elevilor. Elaborarea sarcinilor pentru evaluarea în scris implică, însă, anumite rigori: - 
orice subiect abordat trebuie trecut prin prisma sarcinilor de diverse nivele de complexitate, în aşa fel elevul 
prezintă problema integral, iar profesorul poate aprecia obiectiv răspunsul; - orice sarcină trebuie să fie 
măsurabilă, exprimată prin verbe de acţiune, care să permită profesorului să evalueze activitatea elevului; 
- sarcinile vor fi elaborate explicit, ca să indice clar ceea ce trebuie să evalueze şi să nu creeze ambiguităţi 
în procesul scrierii răspunsului şi al verificării; - notarea se va face în dependenţă de dificultatea sarcinii 
(pentru sarcinile de nivel reproductiv se va acorda un punctaj mai mic în comparaţie cu sarcinile de nivel 
productiv şi creativ). Rigorile enumerate implică mult mai multă responsabilitate din partea cadrelor 
didactice atunci când sunt elaborate testele pentru examene, în schimb au de câştigat elevii în obiectivitatea 



 

 

notării răspunsului. Concluzionând, se poate afirma că evaluarea inițială, care prezintă nilelul real al elevilor 
la începutul unui nou an școlar, trebuie să fie cât mai obiectivă, evaluările perfect obiective reprezentând o 
aspiraţie perpetuă a evaluatorilor. Procesul de evaluare presupune realizarea mai multor operaţii, care 
vizează măsurarea, interpretarea şi aprecierea datelor obţinute, precum şi adoptarea deciziilor în elaborarea 
programului de predare-învățare al anului în curs. Evaluarea devine procesul prin care se stabileşte dacă 
sistemul educational îşi îndeplineşte funcţiile, dacă obiectivele propuse sunt realizate. 

Profesorul evaluator, oricât de competent ar fi, poate să “greşească”, de aceea trebuie să reflecteze 
puternic la umanitatea sa mai înainte de a da un verdict final, el trebuie să ţină cont de faptul că, succesul 
se măsoară nu în raport cu reuşitele globale, ci in raport cu reuşitele fiecărui individ.  

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV.PRIMAR MOLNAR MARIA RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ABRAM 
 

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 LA MATEMATICĂ 
 

PROF. MONAR MIHAELA GIANINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU”, BUHUSI, JUD. BACAU 

 
 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 elevi mai conştienţi şi îi motivează să se 
implice în indeplinirea sarcinilor. 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 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 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 initiala 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 unei ierarhii.  

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 



 

 

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

Evaluarea, în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și de 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 acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel 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. 

 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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OPTIMIZAREA PROCESELOR DE EVALUARE PRIVIND REZULTATELE 
ŞCOLARE 

 
PROF. VIORICA MONE 

LICEUL TEHNOLOGIC “UNIREA” 
STEI -BIHOR 

 
 De-a lungul timpului, teoria şi practica evaluării în activitatea didactică a cunoscut mai multe 

orientări şi accente sub impactul dezvoltărilor înregistrate în domeniul psihologiei învăţării, al teoriei 
curriculum-ului şcolar şi al unor experienţe în didactica îmbunătăţirii actului evaluativ. 

 Ion T. Radu (2005,p.278 ) consideră că pentru optimizarea proceselor evaluative trebuie luate în 
considerare mai multe aspecte : 

 a). Este recunoscută necesitatea unei integrări adecvate a acţiunilor evaluative în actul didactic, 
urmărindu-se verificarea sistematică a performanţelor şcolare, depistarea unor lacune în pregătirea elevilor 
şi furnizarea informaţiilor cu privire la calitatea demersului didactic . 

 b). Realizarea evaluării de o manieră să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiere, 
accentul căzând pe funcţiile formative ale evaluării . 

 Este necesar astfel să se elimine din procesul de evaluare elementele generatoare de stres, deplasând 
accentul pe promovarea funcţiilor de orientare şi de susţinere a elevilor . 

 c). Efectele pozitive ale evaluării asupra învăţării depind şi de cooperarea profesor –elevi în evaluări. 
 Promovarea unei atitudini de exigenţă nu implică o relaţie de adversitate între profesor şi elev , ci 

este compatibilă cu o relaţie de cooperare , încurajându-se autoevaluarea . 
 d). În relaţia cu funcţia de stimulare a activităţii de învăţare , este necesar ca evaluarea să fie realizată 

de manieră să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i ghideze în activitatea de învăţare . 
 e). Actualul sistem de educaţie presupune o mai bună interacţiune între diferitele funcţii ale evaluării. 

Aceasta înseamnă reconsiderarea raportului dintre conţinuturile instruirii şi obiectivele majore ale activităţii 
şcolare . 

 f). Extinderea acţiunilor evaluative asupra procesului didactic , ceea ce conferă o deschidere către 
cunoaşterea progresului elevilor şi analiza activităţii care se află la originea rezultatelor şcolare . 

 De exemplu , în practica obişnuită , de cele mai multe ori profesorul predă lecţia , fixează tema, o 
notează şi apoi indică ce este incorect într-un mod mai mult sau mai puţin constructiv, dar nu verifică dacă 
elevul şi-a îndreptat vreuna din deficienţe. Apoi se trece la următoarea lecţie . 

 Practica optimă vizează depistarea greşelilor şi îndreptarea lor, evaluarea fiind diagnostică şi 
formativă . 

 Fără îndoială că încercarea de a prefigura căile de ameliorare a acţiunilor educative şi implicit 
evaluative priveşte nu numai unele fenomene care se manifestă pregnant în teoria şi practica evaluării în 
prezent ci , în mod necesar, se raportează la efectele lor asupra elevilor ca şi asupra acţiunii profesorului , 
incidenţele în planul relaţiei şcolii cu părinţii elevilor ca şi autorităţile şcolare şi cu alţi factori sociali 
responsabili pentru activitatea de învăţământ. 

 Evaluarea ca acţiune componentă a procesului didactic , generează o mare varietate de stiluri de 
învăţământ , de concepţii şi atitudini . 

 Considerăm că procesele de evaluare trebuie integrate în actul didactic astfel încât să susţină cât mai 
puternic procesele de învăţare. 

 Acest lucru presupune înţelegerea principalelor strategii care decurg din modul de integrare a 
evaluării iniţiale ,evaluării sumative şi evaluării formative ca strategii complementare în activitatea 
didactică . 

 Profesorul de limbă şi literatură română trebuie să asigure progresul şcolar al elevilor , să le întărească 
şi să le dezvolte motivaţia pentru lectură , pentru studiul limbii şi literaturii române . 

 Aplicarea la clasă a diferitelor strategii de evaluare contribuie la sporirea interesului elevilor pentru 
dezvoltarea culturii generale, a vocabularului , a exprimării orale sau scrise.Profesorul şi elevul sunt cei 
dintâi interesaţi în realizarea unei evaluări obiective , bazată pe criterii unitare, cunoscute şi aplicate în 
practica şcolară . 



 

 

 Experienţa pedagogică de-a lungul timpului a demonstrat că în fiecare situaţie de evaluare trebuie 
alese metodele şi tipurile de itemi în concordanţă cu comportamentele ce se evaluează .În acelaşi timp 
modul de evaluare influenţează modul de învăţare . 

 Studiile din domeniul pedagogiei au demonstrat că evaluarea vizează eficienţa învăţământului prin 
prisma raportului dintre obiectivele propuse şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare . 

 Deci evaluarea se va realiza de către profesor pe parcursul tuturor activităţilor didactice, în toate 
etapele acestor activităţi şi va viza nu numai cunoştinţe în termeni de informaţie , ci şi competenţe şi 
atitudini . 

 Pe lângă obiectivele obişnuite ale evaluării, adică atingerea obiectivelor curriculare, recapitularea, 
sistematizarea ,consolidarea cunoştinţelor , se mai adaugă ca prioritate şi ameliorarea rezultatelor învăţării, 
stabilirea unor programe suplimentare pentru elevii cu rezultate bune şi stabilirea programelor de recuperare 
pentru elevii cu rezultate slabe. 
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EVALUAREA ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

PROF. MORAR CRISTINA DIANA 
GPP NR. 54 ORADEA 

 
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. 
Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca 

aspect psihologic şi evaluarea. Cele trei activităţi, respectiv predarea, învăţarea şi evaluarea se află într-
o strânsă relaţie de interdependenţă, ele sunt inseparabile, alcătuind o unitate organică, contopindu-se într-
un singur act. 

Analiza relaţiilor dintre predare şi învăţare este incompletă dacă nu se extinde şi asupra evaluării, 
deoarece evaluarea are rolul de a ordona, regla şi optimiza predarea şi învăţarea, precum şi întregul 
proces. Prin evaluare, cadrul didactic, referitor la copii, urmăreşte,:  

• cum învaţă preşcolarii,  
• îi ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri,  
• îi ajută să-şi amelioreze performanţele şi eforturile.  
 Prin evaluare, cadrul didactic îşi evaluează propria sa activitate.  
În acest sens el elaborează judecăți de valoare: 
• despre el însuşi, ca educator; 
• despre calitatea lecţiilor; 
• despre reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate; 
Operaţiile evaluării 

Evaluarea include trei operaţii principale: Măsurarea, Aprecierea şi Decizia.  
 Măsurarea este primul pas în evaluare. Măsurarea constă în aplicarea unor tehnici sau probe prin 

care educatoarea cunoaşte rezultatele actului educaţional. 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 rezultate se raportează la un sistem de referinţă, la un sistem de valori sau criterii. 

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. 
 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. 

Funcţiile evaluării 

Analiza relaţiilor dintre evaluarea rezultatelor preşcolarilor şi activitatea de predare-învăţare 
evidenţiază funcţiile evaluării. 

Unele din aceste funcţii au caracter general, altele sunt specifice şi decurg din particularităţile 
domeniului în care se realizează evaluarea. 



 

 

Funcţiile generale ale evaluării sunt următoarele: 
- constatativă  
- diagnostică  
- prognostică  

Funcţia Ce vizează, la ce se referă Întrebarea 
constatativă 
 
 

Se referă la cunoaşterea, constatarea stării 
fenomenului, a activităţii şi rezultatelor obţinute. 

„Ce este?”, 

diagnostică 
 
 

Presupune identificarea cauzelor ce stau la baza 
fenomenelor constatate. Explică starea constatativă şi 
duce la ameliorarea acesteia. 

„Cum se explică şi din ce 
cauză?” 

prognostică Presupune deciziile de ameliorare care sunt adoptate 
pentru desfăşurarea activităţii în etapa următoare. 

„ Cum se explică starea 
lui viitoare?”. 

În ceea ce priveşte funcţiile specifice evaluării, acestea privesc, pe de o parte, cadrul didactic, pe 
de altă parte, preşcolarul. 

 
Din perspectiva preşcolarului evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: 

Funcţii specifice 
pentru copil 

 

- de informare,  Se realizează prin înştiinţarea copiilor în legătură cu propriile rezultate:  
 în ce măsură au îndeplinit sarcinile activităţilor, precum şi  
 gradul de atingere a obiectivelor propuse. 

- motivaţională Se realizează prin stimularea activităţii de învăţare. 
Verificarea ritmică îl face pe copil să înveţe cu regularitate 

- de selecţie Permite clasificarea şi ierarhizarea preşcolarilor după valoarea 
performanţelor obţinute la sfârşitul unei perioade de timp ( semestru, an 
şcolar). 

- de reglare / 
autoreglare 

Urmăreşte îmbunătăţirea activităţii de învăţare. 
Datele obţinute prin evaluare reprezintă un factor de reglare a activităţii: 
Pentru educatoare: evaluarea ajută educatoarea să descopere ceea ce 
trebuie reluat, sursele de eroare, modul în care trebuie să-şi dozeze 
materialul. 
Pentru copil: evaluarea este un indiciu în reglarea efortului în învăţare, în 
ideea respectării cerinţele societăţii faţă de pregătirea sa, conturându-şi 
aspiraţii proprii. 
Pentru părinţi: evaluarea este o bază de predicţie sau o garanţie a reuşitei 
în viitor a copilului. 

- de certificare.  relevă / evidenţiază cunoştinţele, priceperile şi competenţele preşcolarilor la 
sfârşitul grupei mare pregătitoare( la finalizarea perioadei preşcolare). 

 

 
 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ- DOMENIU ȘTIINȚE 
GRUPA MARE 

 
PROF.ÎNV.PREȘC. MORAR IOANA CIPRIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBEȘ, ALBA 
 
1. Formează grupele de obiecte. Lipește, sub fiecare grupă, cifra corespunzătoare. 

 
  



 

 

2. Colorează tot atâtea obiecte câte îți arată cifra. 
3 

 
 
5 

 
 
1 

     
 
2 

      
 
4 

     
 
3. Colorează cu galben prima mașină, cu roșu a treia mașină, cu portocaliu a cincea mașină și cu 

albastru ultima mașină. 
 

 



 

 

DESCRIEREA SELECTIVĂ A UNOR METODE ŞI PROCEDEE DE 
EVALUARE 

 
PROF. MORAR MIHAELA 

ȘC. GIM. GEORGIU POPA CÂMPANI 
 
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 demonstra 
nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi, testate prin utilizarea unei diversităţi 
de instrumente adecvate scopului urmărit” . 

 În unele lucrări de specialitate, sistemul de metode de evaluare include două categorii: categoria 
metodelor tradiţionale de evaluare care cuprinde probele orale, scrise şi practice şi cea a metodelor 
complementare în care se regăsesc observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, 
investigaţia, proiectul, autoevaluarea. 

METODE complementare DE EVALUARE 
1. METODA FOXFIRE 
A fost iniţiată de E. Wigginton în 1960 şi reluată apoi în 1985. Elevii îşi pot alege un subiect interesant 

din programele şcolare despre care să se documenteze temeinic (prin consultarea bibliografiei, realizarea 
de interviuri în cadrul comunităţii, etc.) şi pot scrie o serie de articole pe care să le publice într-un ziar al 
clasei, evaluarea realizându-se în comun de către profesori şi colegi în funcţie de calitatea materialelor 
publicate. 

2. DEZBATERILE ÎN JURUL UNEI TEME  
Reprezintă o îmbinare optimă între concurs (între două echipe) şi cooperare (în cadrul fiecărei 

echipe). Prin atribuirea unei sarcini conforme cu posibilităţile reale ale fiecărui elev, profesorul poate 
preveni asumarea responsabilităţii de către o singură persoană, insuccesul constant al unor elevi, rivalitatea 
excesivă ori egoismul, punând în valoare valenţele motivaţionale ale competiţiei, respectiv cele de 
comunicare/cooperare ale muncii în grup. Evaluarea se poate face în funcţie de calitatea informaţiilor 
expuse, forţa argumentelor, relevanţa întrebărilor/răspunsurilor, modul de prezentare, persuasiunea etc. 

3. VERIFICAREA CU AJUTORUL CALCULATORULUI 
Proba se bazează pe dispozitive mecanice, electromecanice sau electronice prin intermediul cărora se 

administrează programul de verificare şi se înregistrează răspunsurile elevilor, convertite apoi în note 
şcolare. Eficienţa acestei metode depinde hotărâtor de valoarea programului conceput, precum şi de modul 
său de utilizare. De exemplu, în cazul verificării asistate de calculator, programul poate să includă itemi cu 
alegere binară sau multiplă, itemi care presupun completarea de spaţii libere, itemi de tip ,,PUZZLE” 
ş.a.m.d., administrarea şi interpretarea rezultatelor putând oferi informaţii valoroase despre performanţele 
şcolare ale elevilor. Limitele de ordin economic ale metodei sunt date de dificultatea achiziţionării de către 
şcoli a tehnologiei şi software-ului, iar cele de ordin didactic - de reţinerea pe care actorii educaţionali o au 
faţă de nou, precum şi de faptul că un asemenea procedeu evaluativ lasă loc destul de puţin exprimării libere 
a personalităţii elevului. 

4.TEHNICA CIORCHINELUI  
Această tehnică încurajează elevii să gândească liber şi deschis, fiind un brainstorming prin care se 

stimulează descoperirea relaţiilor, asocierilor ori conexiunilor dintre noţiuni sau idei. Metoda presupune 
scrierea de către profesor a unui cuvânt în centrul tablei sau al foii precum şi formularea unor cerinţe 
adresate elevilor de a scrie sintagme ori concepte care le vin în minte în legătură cu tema dată şi de a stabili 
relaţii între noţiunea-nucleu şi celelalte cuvinte sau între acestea din urmă. Timpul de lucru este până la 
epuizarea tuturor ideilor. Este foarte important ca fiecare elev să fie lăsat să-şi exprime liber opiniile. 
Utilizată ca metodă de evaluare, se va solicita elevilor să respecte o logică în ierarhizarea noţiunilor (de 
exemplu demersul deductiv – de la general la particul), să asigure o conexiune directă între noţiunile gen şi 



 

 

cele specie, iar ciorchinele să aibă obligatoriu un număr minim prestabilit de cuvinte. Ciorchinele poate fi 
folosit ca metodă de evaluare în mod independent, în grupe sau frontal. 

Prezentăm mai jos principalele criterii de evaluare care pot fi utilizate în cazul evaluării prin metoda 
„ciorchinelui”.  



 

 

EVALUAREA ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

PROF. MORARIU MIHAELA ELENA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ,,PITICOT ” CÎMPENI / ALBA 

 
 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. 
 Din perspectiva educaţiei timpurii, grupul educaţional format din părinţi, personalul didactic, 

specialiştii psihopedagogi, managerul grădiniţei, personalul medical, cel de asistenţă socială şi, nu în 
ultimul rând, cel de îngrijire, participă la procesul unitar şi sistematic de predare–învăţare–evaluare, implicit 
sau explicit formulat, în beneficiul copilului. Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil, în 
acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale, sunt posibile doar în condiţiile unei cunoaşteri 
complete şi complexe a personalităţii acestuia. Este necesar ca adulţii implicaţi în educaţia copilului să 
accepte ideea că intrarea în grădiniţă nu este un prag pe care toţi copiii îl trec „în acelaşi pas“, „cu acelaşi 
ritm“, „cu acelaşi bagaj“ sau cu „acelaşi elan“. Pe parcursul anului şcolar se practică, pe domenii 
experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin raportarea la obiectivele de referinţă, dar măsura şi 
calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. Ceea ce 
rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la o etapă la alta, pe fiecare dintre dimensiunile 
personalităţii, în devenirea copilului ca membru al societăţii.  

 Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3– 
6/7 ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă de timp stabilit. Este întreprinsă în scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor. Ca proces, evaluarea 
are următoarele componente: măsurarea achiziţiilor copilului, înregistrarea şi aprecierea. Aceasta din urmă 
cuprinde pe de-o parte, predicţia privind nivelul de dezvoltare a copilului ca premisă pentru stadiul următor 
şi diagnoza, în termeni de identificare a factorilor ce frânează dezvoltarea copilului. Deoarece evaluarea 
este parte a procesului educativ, se recomandă să fie formativă, în flux continuu, sistematică şi analitică, 
pentru a-i putea oferi evaluatorului informaţii concrete în legătură cu nivelul de atingere a obiectivelor 
educaţionale, cu dificultăţile de învăţare şi de adaptare ale copilului, să îi sugereze acestuia modificări, 
ajustări, ameliorări ale unor deprinderi, atitudini, prejudecăţi, conduite. Procesul de evaluare a copilului din 
grădiniţă va avea predominant caracter constatativ, corectiv şi formativ. Rezultatele evaluării vor fi utilizate 
ca repere la nivelul deciziei pentru iniţierea, ameliorarea, ajustarea şi eficientizarea intervenţiei educative. 
Va avea 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 va urmări să-l motiveze şi stimuleze în crearea 
unei imagini de sine pozitivă. 

 Evaluarea dezvoltării copilului se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
 • Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)?  
• În raport cu ce (care este sistemul de referinţă, care sunt criteriile evaluării)? 
• Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?  
• Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluţii)?  
• Cu ajutorul căror instrumente şi prin ce proceduri se face evaluarea?  
 Pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea copilului, este necesară aprecierea nivelului 

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 dezvoltării preşcolarului se realizează în cea mai mare parte a timpului pe care copilul îl 

petrece la grădiniţă de către educator. 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 educatorului, concretizate în atitudinile şi comportamentele dobândite de 
preşcolar prin procesul de educaţie. 

 Evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii:  
• de constatare, dacă o activitate de învăţare s-a desfăşurat în condiţii optime, dacă informaţiile au 

fost asimilate sau o deprindere a fost achiziţionată, sau în ce stadiu de formare se află aceasta; • de informare 
privind stadiul şi evoluţia de dezvoltare psihologică a copilului, aşa cum este descris de educator/ consilier, 
celorlalţi parteneri care intervin în educaţia copilului (părinţi, consilier, asistent social, mediator, terapeut, 
tutore şi învăţătoare). De asemenea, este şi un punct de pornire pentru încurajarea autocunoaşterii;  

• de diagnosticare a cauzelor de la nivelul dezvoltării biopsihofiziologice a copilului, care au condus 
la o slabă pregătire şi la o eficienţă scăzută a acţiunilor educative precum şi a diverselor reacţii cognitive şi 
afective; • de prognosticare a nevoilor şi a disponibilităţilor viitoare ale copiilor în funcţie de care este 
anticipat un nou program şi sunt anticipate rezultatele, efectele probabile;  

• de decizie asupra integrării unui copil într-o activitate, într-o formă de organizarea sau într-un nivel 
al pregătirii sale;  

• social-economică, se realizează la nivelul macrostructural şi vizează eficienţa învăţământului în 
plan macro-socio-economic (organizaţional) cu influenţe la nivelurile înalt decizionale;  

• pedagogică, din perspectiva copilului (motivaţională, stimulativă, de întărire a rezultatelor, de 
formare a unor abilităţi, de conştientizare a posibilităţilor, de orientare şcolară) şi din perspectiva 
educatorului, pentru a stabili direcţiile de acţiune care să asigure dezvoltarea maximă a potenţialităţii 
copilului. 
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APLICAŢII LA NIVEL LICEAL PRIVIND METODE ŞI TEHNICI 
MODERNE 

 
PROF. DR. MORJAN CRISTINA ANTOANETA 

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU TARGU JIU 
 
Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o provocare serioasă pentru cei a căror 

sarcină este să-i pregătească pe copii pentru secolul XXI. Ne-am confruntat frecvent cu problema de a-i pregăti optim pe copii 
pentru a reuşi într-un viitor pe care nu-l putem prevedea. Volumul enorm de informaţii face să devină imposibil de crezut că ceea 
ce învaţă copilul în şcoală ar putea fi semnificativ faţă de ceea ce va trebui ca ei să ştie în cursul vieţii lor. Am constatat tot mai 
acut necesitatea ca învăţarea să fie de tip inovator,cu un puternic caracter anticipativ şi participativ. 

 În sens larg, învăţarea poate fi definită ca un proces evolutiv,de esenţă formativ-informativă,constând în dobândirea de 
către fiinţa vie,într-o manieră activă,explorativă a experienţei proprii de viaţă şi în modificarea selectivă şi sistematică a 
conduitei.Ea urmăreşte asimilarea unui conţinut foarte variat,are în vedere schimbarea comportamentului celui care învaţă,are 
un caracter adaptativ la condiţiile unui mediu extrem de dinamic şi constituie principala modalitate de împlinire umană. 

 În sens restrâns,învăţarea este sinonimă cu învăţarea şcolară.Ea are mai multe caracteristici: 
• se desfăşoară într-un cadru şi cu mijloace instituţionalizate; 
• este un proces dirijat,care tinde spre autodirijare; 
• este un demers conştient, urmărind finalităţi; 
• are un caracter secvenţial şi gradual 
 Dat fiind caracterul procesual al învăţării,am insistat pe caracterul activ al acesteia. Rolul educa-

toarei este de neînlocuit, căci ea este ,,organizatorul condiţiilor de învăţare’’.Programa pune accent pe 
modul pro-activ de învăţare,adică modalitatea prin care copiii sunt încurajaţi să-şi asume respon-sabilitatea 
în procesul de învăţare. 

 Implementarea educaţiei centrată pe copil prin utilizarea metodelor şi tehnicilor active de învăţare 
este din ce în ce mai necesară şi în învăţământul preprimar.Folosind aceste metode şi tehnici,educatorul 
este receptat ca furnizor de resurse ale învăţării, cadrul didactic şi copilul fiind parteneri în educaţie.Am 
asigurat astfel o învăţare eficientă şi durabilă care să răspundă atât nevoilor personale,cât şi cerinţelor 
adaptării la o ,,societate a cunoaşterii’’ aflată în continuă schimbare.Există însă un set de condiţii pe care 
le-am îndeplinit pentru promovarea învăţării active: 

• am acordat timp suficient şi am creat condiţii optime pentru ca preşcolarii să-şi exprime ideile şi 
pentru a primi feedbak constructiv; 

• copiii au fost lăsaţi şi încurajaţi să speculeze; 
• am încurajat copiii să-şi exprime ideile şi părerile proprii,fără teama de a fi ridiculizaţi; 
• copiii au fost stimulaţi să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor 

idei şi opinii. 
Dintre tehnicile moderne de învăţare activă folosite cu succes în activitatea mea,le amintesc pe cele 

care au corespuns obiectivelor propuse în desfăşurarea diferitelor activităţi 
 I . TEHNICA,, MOZAICULUI ’’ 
 Are ca scop învăţarea prin cooperare într-un grup mic de copii a unui conţinut mai dificil. În procesul 

instructiv-educativ din grădiniţă,am aplicat această metodă în cadrul activităţii de cunoaşterea mediului, 
folosind ca mijloc de realizare observarea. Astfel, în activitatea de observare cu tema ,,Iepurele’’, am 
respectat etapele impuse de tehnică : 

• Constituirea grupurilor cooperative s-a lucrat în grupuri egale numeric.Toţi cei din grupa 1 au 
învăţat despre părţile componente ale animalului. Cei din grupa 2 au învăţat despre însuşirile şi trăsăturile 
caracteristice ale acestuia. Copiii de la grupa 3 au învăţat despre hrană şi foloase, iar cei de la grupa 4 au 
învăţat despre mediul de viaţă al animalului. 

• Activitatea cu grupuri de experţiToţi copiii cu acelaţi număr au format un grup nou, în care au 
clarificat toate aspectele, au extras ideile esenţiale, au căutat modalităţi eficiente de transmitere a 
conţinutului colegilor din grupul cooperativ. 

• Activitatea în grupurile cooperative. Fiecare copil a revenit în grupul cooperativ din care a provenit 
şi a prezentat celorlalţi conţinutul învăţat. ,,Expertul’’ a răspuns întrebărilor adresate de către ceilalţi şi 



 

 

astfel s-au clarificat unele nelămuriri. Obiectivul grupului a fost ca toţi copiii să înveţe tot materialul 
prezentat şi grupurile au fost responsabile de aceasta. 

• Evaluarea individuală a copiilor am realizat-o prin răspunsuri orale la întrebări şi prin fişe 
individuale. 

Utilizând tehnica MOZAICULUI în activităţi, am observat multiple avantaje pentru copii.Am 
constatat adevărul aserţiunii ,,cel mai bine învăţ când îl învăţ pe altul’’.Dialogul pentru copii a fost foarte 
valoros deoarece a dispărut teama de a formula întrebări şi de a răspunde la ele. Faptul că toţi colegii au 
ascultat, a scăzut din anxietatea celor timizi care au dobândit încredere în sine şi curaj. 

 II . TEHNICA ,,ŞTIU – VREAU SĂ ŞTIU –AM ÎNŢELES’’ 
 Modelul de structurare a activităţii conform acestei metode l-am utilizat eficient îndeosebi în 

activitîţile de convorbire.Astfel, în convorbirea intitulată ,,Pământul-o casă pentru toţi’’ am parcurs mai 
mulţi paşi: 

• Prima etapă, centrată pe întrebarea,,Ce ştiu despre subiect ?’’ s-a suprapus momentului de 
actualizare a cunoştinţelor anterioare(,,idei ancoră’’).Copiii au exprimat enunţuri afirmative,pe care le-am 
consemnat în rubrica,,Ştiu’’.Am urmărit ca întregul grup să fie de acord cu ideile scrise. 

• A doua etapă, centrată pe întrebarea ,,Ce vreau să ştiu?’’a presupus realizarea unei liste de întrebări 
prin care subiectul a fost înscris în sfera de interes a copiilor( ex.,,Ce sunt stelele,cometele,sateliţii ?De 
unde vine soarele ?,etc’’).Afost deosebit de interesant să ascultăm ce anume i-a interesat pe copii şi un 
câştig faptul că au scos la suprafaţă frământările lor şi le-au exprimat în colectiv. 

• Etapa a treia – începutul învăţării – a fost condusă de un cadru specializat de la Planetariu.Copiii s-
au confruntat astfel cu noi cunoştinţe, au căutat răspunsuri, dând sensuri noi informaţiilor primite. 

• Etapa a patra, centrată pe aserţiunea ,,Am învăţat’’,a presupus o monitorizare şi o conştientizare a 
cunoştinţelor noi, o comparare cu vechile cunoştinţe. 

III. JOCUL DE ROL este cea mai folosită şi eficientă tehnică utilizată în învăţământul 
preşcolar.Prin jocul de rol, copiii se transpun în diferite ipostaze ale vieţii sociale reale, cu scopul de a 
exersa multiple comportamente şi de a dobândi abilităţi diverse, de a acţiona conform unei anumite poziţii 
sau funcţii sociale, de a rezolva pozitiv situaţii problemă,de  

a-şi adecva comportamentul în situaţii similare. 
 Am utilizat jocul de rol ca metodă în cadrul unei activitîţi de cunoaşterea mediului cu tema,,Prietenii 

curăţeniei’’ şi ca mijloc de realizare în cadrul activităţii liber-creative cu tema ,,De ziua prietenului 
nostru’’.În urma folosirii acestei metode am constatat că am realizat o stimulare a dialogului dintre copii şi 
o bună interacţiune a acestora.Copiii au dat dovadă de spirit de echipă,au emis idei personale fără reţineri,au 
folosit limbajul verbal,nonverbal,paraverbal în contextul interrelaţionării copil-copil, copil-educatoare, 
valorificând fondul imaginativ şi creativ al copiilor. 
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STUDIU - EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR MORTECIU ELENA 

LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ANGELESCU”-IANCA, JUD.BRAILA 
 
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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MUNTEAN CRISTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTA MARIA”, MIZIL, JUD. PRAHOVA 

 
 Evaluarea initiala se realizeaza la începutul unei activități de instruire în scopul cunoasterii 

capacitatilor de invatare ale elevilor, nivelul de pregătire de la care se pornește, a gradului în care sunt 
stăpânite cunostintele și în scopul verificarii existenței capacitatilor necesare asililarii continuturilor etapei 
care urmeaza-respectiv ciclul primar.  

 Colectivul clasei pregatitoare de la Școala Gimnaziala :”Sfanta Maria”-Mizil , an scolar 2019/2020 
are30 de elevi . Este un colectiv neomogen cu elevi cuprinsi intre 6 și 9 ani, unii dintre elevi au fost plecați 
cu părinții în strainatate, iar alții nu au frecventat grădinița. 

 Având în vedere cele mentionate prima metoda de evaluare initiala la începutul clasei pregatitoare a 
fost cea orala prin care am verificat capacitatea elevilor de a formula întrebări și răspunsuri, de a dialoga, 
de a identifica sensul cuvintelor în context, de a povești diverse întâmplări și scurte experiențe de viața, de 
a avea o pronuntie calra și corecta prin conversație euristica, repovestire după imagini, jocuri de cuvinte, 
găsește rima. 

 O alta metoda de evaluare a fost cea scrisa la MEM și CLR prin teste a câte 30 de minute fiecare, 
toți școlarii au răspuns acelorasi întrebări și au rezolvat itemi cu grad diferit de dificultate, oferindu-le 
posibilitatea de a lucra într-un ritm propriu, având un grad mare de obiectivitate în notare. Am pus accentul 
pe recunoasterea personajelor, a poveștilor cunoscute din grădinița, personaje pozitive și negative, 
precizarea numarului de silabe din cuvinte, realizarea unor multimi de elemente, completarea cu elemente 
a multimilor. 

 De asemenea am folosit și metode de evaluare practice-lucrari de desen pe o tema data, pictura, 
modelaj lucru în echipa pentru realizarea unor mici proiecte cu materiale de toamna. 

 Concluziile evaluarii initiale-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; 

 



 

 

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. SPECIALITATEA RELIGIE ORTODOXĂ,  
MUNTEAN IULIANA MONICA, 

LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE”, ÎNTORSURA-BUZĂULUI,  
JUD. COVASNA 

 
“Fii întotdeauna cu Dumnezeu dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. 
 Caută-L pe Dumnezeu cu gândul în cer, caută-L pretutindeni prin fapte întreprinse şi săvârşite 

pentru El”25 
 
 Pornind de la îndemnul lui Filaret, Mitropolitul Moscovei aflăm că cel ce este aproape de Dumnezeu 

îl are pe El aproape, este unit şi fericit cu Acesta. 
 Aşa şi ora de religie îi oferă tânărului o apropiere de Dumnezeu prin cunoaşterea Lui din învăţăturile 

de credinţă, o trăire deplină alături de El şi de semenii săi, o pregătire temeinică de viaţă morală, spirituală 
şi socială, modelându-i caracterul şi integrându-l social, precum şi o întărire a credinţei, exprimată prin 
faptă şi alături de iubire să fie aducătoare de mântuire.  

 De asemenea ora de religie, prin profesorul ei lucrează la “restaurarea chipului lui  
Dumnezeu în om”şi la dobândirea vieţii veşnice. 
 Educația religioasă, dobândită prin ora de religie alături de celelalte discipline de învăţământ, 

contribuie şi ea la formarea personalităţii şi a caracterului elevului, la integrarea sa socială. 
 Învăţând religia, elevii vor înţelege mai bine rostul omului în lume, îşi vor explica toate fenomenele 

ce se întâmplă în jurul lor, îl ajută să se formeze ca om, să se cunoască pe sine, să-i înţeleagă pe cei din jur, 
să se integreze în societate, le poate influenţa modul de gândire şi formarea religioasă a viitorului om matur. 

 Această disciplină este o necesitate a firii umane, căci numai în Dumnezeu şi prin El omul poate 
ajunge la desăvârşire.  

 Ca şi la celelalte discipline de învăţământ, demersul didactic al disciplinei religie este alcătuit din 
trei activităţi fundamentale: predarea, învăţarea şi evaluarea, având ca finalităţi religioase: cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi dobândirea comuniunii de iubire cu El şi cu semenii săi și dobândirea mântuirii sufletului şi 
formarea caracterului moral-religios. 

 Evaluarea face parte din procesul de învăţământ, având ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului 
de cunoştinţe, a dezvoltării capacităţilor şi deprinderilor elevilor, spre a oferi o imagine şi asupra 
competenţelor şi aptitudinilor profesorului. 

 Prin intermediul ei poate fi înregistrat progresul şcolar şi arată profesorului în ce măsură rezultatele 
obţinute sunt în concordanţă cu competenţele stabilite. 

 Evaluarea este şi un act necesar în luarea deciziilor privind desfăşurarea viitoare a activităţii, 
deoarece ea ne furnizează informaţiile necesare în reglarea şi perfecţionarea continuă a demersului didactic. 

 Predarea şi învăţarea unei anumite discipline presupune o evaluare permanentă a rezultatelor obţinute 
de elevi şi a procesului didactic. Competenţele constatate nu pot fi apreciate şi explicate adecvat numai 
dacă sunt puse în legătură cu componentele procesului instructiv-educativ: conţinut, metode, mijloace, 
forme de organizare, situaţii, condiţii, relaţii educative a căror calitate şi funcţionalitate se reflectă în 
rezultatele obţinute. Toate aceste preocupări de perfecţionare a acţiunilor evaluative ţintesc creşterea 
continuă a eficienţei activităţii şi a randamentului şcolar. 

 Teoreticieni ai educaţiei precum I. T. Radu, C. Cucoş disting, în funcţie de modul în care se 
integrează operaţiile de măsurare – apreciere - decizie în desfăşurarea procesului didactic, trei tipuri de 
strategii de evaluare: iniţială, formativă (continuă) și sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se 
realizează la începutul unei perioade de instruire (început de an şcolar, semestru, ciclu de învăţământ, al 
unui capitol sau unitate de învăţare şi atunci când un profesor preia un colectiv de elevi), îndeplinind o 
funcţie predominant de diagnosticare. Pe baza ei se determină: nivelul de pregătire al elevilor, exprimat în 
volumul şi calitatea cunoştinţelor însuşite, priceperile, deprinderile şi aptitudinile lor intelectuale, nivelul 
de dezvoltare al proceselor intelectuale, lacunele în pregătirea lor, stilul de învăţare etc. 

 
25 Filaret-Mitropolitul Moscovei, Grădina de flori duhovniceşti, Editura Bunavestire, Bacău, pag. 11. 



 

 

 Cunoaşterea acestor achiziţii de către profesor este absolute necesară pentru proiectarea şi asimilarea 
conţinutului instruirii în etapa următoare, cât şi pentru stabilirea direcţiilor şi modalităţilor adecvate de 
acţiune corectivă şi ameliorativă.  

 Importanţa deosebită a acestei forme de evaluare a fost relevată şi accentuată într-o lucrare de 
referinţă, de către psihologul American David Ausubel astfel:”Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia 
la un singur principiu, eu spun că ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le 
posedă elevul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare şi instruiţi-l în consecinţă”26. 

Cel mai simplu mod de realizare a evaluării iniţiale este testul de cunoştinţe, cu subiecte de dificultate 
medie, iar notele obţinute nu se trec în catalog.  

 Necesitatea realizarea evaluării inițiale este determinată de: existența unei eterogenități în ceea ce 
privește pregătirea elevilor, asigurarea continuității în asimilarea unui ansamblu de cunoștințe 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. Rolul evaluării inițiale este 
identificarea nivelului de achiziții dobândit de elevi în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, în 
scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învățământ respectivă. 
Informațiile obținute în urma unei evaluări inițiale sprijină planificarea activitățiilor viitoare ale 
profesorului din pespectiva adecvării acestora la posibilitățile elevilor sau a inițierii, dacă e cazul, a unor 
programe de recuperare.  

 Acțiunea proiectată și realizată în cadrul evaluării inițiale vizează în primul rând măsurarea și 
aprecierea nivelului de pregătire a elevilor înaintea unui ciclu/an/semestru școlar, respectiv înaintea 
începerii studiului unei disciplune sau a unui grup de discipline de învățământ și în al doilea rând decizia 
centrată asupra proiectării activității didactice, realizabilă în funcție de nivelul de pregătire al elevilor care 
este importantă de la începutul începerii instruirii și până la finalul procesului instructiv-educativ. 

 Se spune că evaluarea didactică inițială îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă, iar 
această funcție concentrează capacitatea evaluării de a prezice corect desfășurarea activității de instruire, 
realizabilă în anumite limite de timp și spațiu 

 În concluzie Evaluarea inițială, alături de celelalte evaluări formativă și sumativă, este foarte 
importantă și foarte valoroasă în cadrul procesului educativ atât la disciplina religie, cât și la celelalte 
discipline de studiu. Evaluarea este un proces de bază în instruire, alături de predare şi învăţare, ce indică 
eficienţa, eficacitatea, progresul, reuşita, performanţa şcolară sau reversul acestora pentru fiecare elev, dar 
şi pentru profesor. 

 Prin evaluare, profesorul urmăreşte modul de împlinire al competenţelor urmărite, stadiul 
performanţelor atinse de elevi, gradul de stăpânire a materiei și al capacității de ale aplica în diferite situații 
de viață. 

 
26 Ausubel D.,Robinson F., Învăţarea şcolară ,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, pag. 167. 



 

 

ELABORAREA UNEI STRATEGII DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. MUNTEAN MARIA CRISTINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.3 SEBEȘ 

 
Identificarea și rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al 

cunoașterii permit formarea competențelor la preșcolari. Pentru aceasta este necesar să evaluăm aspecte 
legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune unitară asupra dezvoltării personalității copilului.  

Consider că evaluarea este un proces, un instrument, un „barometru” de măsurare a gradului de 
pregătire a copilului. 

Evaluarea poate avea trei forme: la începutul procesului-evaluare inițială, pe parcursul procesului –
evaluare continuă/formativă, la finalul unui proces –evaluare cumulativă/ sumativă. Dar, acestea se 
întrepătrund fiind condiționate reciproc. De aceea, o evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă, 
constituie instrumentul principal de lucru al educatoarei. 

Pentru elaborarea acestei teme m-am oprit asupra evaluării inițiale (predictive) pe care am aplicat-o 
la începutul unui program de instruire, și anume grupa mică. 

 În acest fel, am putut să constat situația de plecare, pe baza căreia voi putea „clădi” viitoarele noțiuni-
descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, abilităților, intereselor, etc. Am putut să 
cunosc nivelul de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale. Descoperind 
toate acestea, am emis strategii adecvate care să permită copilului obținerea performanței. 

Evaluarea a fost realizată prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate atât 
în activităţile de grup, cât şi individuale şi frontal. 

Domeniul limbă şi comunicare  
-Recunoaşterea şi denumirea unor jucării cunoscute, ex. ,,Spune ce este acesta ?”;  
-Formulare de propoziţii simple ca răspuns la întrebările primite, ex. ,,Vesel-trist”; 
-Pronunţarea relativ corectă cuvintelor fără omisiuni sau inversări de sunete, ori de grupuri de sunete, 

ex. ,,Spune cum face?”. 
Domeniul ştiinţă - activități matematice 
-Clasificarea obiectelor după un anumit criteriu(formă), ex. ,,Jucării surori”;  
-Clasificarea iepuraşilor după criteriul mărime, ex. ,,Alege toţi fraţii mei”; 
-Sesizarea relaţiilor spaţiale a unui obiect faţă de un anumit reper dat, ex. ,,Unde se află păpuşa?;  
 Domeniul știință – cunoașterea mediului  
-Enumerarea părţilor componente ale corpului uman, ex. ,,Ce ştiu despre mine?”; 
-Enumerarea membrilor familiei, ex. ,,Ce ştiu despre familia mea?”; 
-Denumirea unor obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, ex. ,,Ce este şi ce fac cu el?”; 
Domeniul om şi societate - Educaţie pentru societate  
-Salutul, ex. „Învaţă păpuşa cum trebuie să salute”; 
-Folosirea norme elementare de convieţuire în grup(formule de politeţe), ex. ,, Roagă păpuşa să-ţi dea 

o jucărie”  
Domeniul om și societate - Activităţi practice şi elemente de activitate casnică 
-Mănâncă singur, ex. „Să servim micul dejun!”; 
-Mototolirea şi ruperea hârtiei, ex. „Ne jucăm cu hârtia”; 
-Aşezarea în plan sau în spaţiu a elementelor unei construcţii, ex. ,,Turnul “;  
Domeniul estetic şi creativ - Educaţie muzicală  
-Intonarea liniei melodice a unui cântec, ex. ,,Cântă ca mine”; 
-Executarea mişcărilor sugerate de textul jocului muzical, ex. ,,Bate vântul frunzele”-joc muzical;   
Domeniul estetic şi creativ - Educaţie plastică  
-Stăpânirea deprinderii motrice elementare necesare folosirii creionului; 
-Colorarea diferitelor imagini respectând conturul acestora, ex. ,,Colorăm mingea”;  
Domeniul psihomotric - Educaţie fizică  
-Executarea de mişcări ale diferitelor segmente ale corpului, ex. joc: ,,Fă ca mine”. 



 

 

Evaluarea, ca factor de diagnoză și prognoză, oferă posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (care este potenţialul de învăţare al fiecărui copil, care sunt lacunele ce vor trebui 
completate şi mai ales remediate) şi totodată de a formula cerinţele pentru perioada următoare de învățare.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. MUNTEAN VIORICA-SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU, JUD. BRAȘOV 

 
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. 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. 

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. 

Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate urmatoarele tipuri de evaluări : evaluarea iniţială, 
evaluarea formativă și 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 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 indică faptul ca 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 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 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. 

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 creerii premiselor favorabile unei noi învățări. 

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: 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 (individualî, frontală, pe grupe/ echipă). 

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 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. MUNTEANU CLAUDIA 
SCOALA PRIMARA ANGELS 

PAULESTI-PRAHOVA 
 
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente. 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. 
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. Angajarea în învăţare şi un minim de rezultate sunt satisfăcătoare. Se tinde însă spre 
performanţe maxime, spre curba rezultatelor în formă de ’’J’’, spre aplicaţii, transfer. Educatoarea va fi 
tolerantă în manifestările de egocentrism, subiectivism, faţă de supraaprecierea rezultatelor proprii sau ale 
prietenilor. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor de apreciere a realizării acestora îl ajută pe preşcolar să 
preia unele criterii de apreciere. Este util şi necesar să verbalizeze aceste criterii. Nota este exclusă în 
calificarea copiilor preşcolari. Se folosesc calificative în limbaj comun (foarte bine, bine), stimulente 
materiale sau simbolice pentru recompensare sau sancţionare, cu grija de a da o tentă optimistă evaluării, 
care se face în raport cu rezultatele anterioare, cu ale celorlalţi copii din grup, nu doar cu obiectivele 
propuse. 

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 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. 



 

 

Învăţământul preşcolar are caracter oral, nu există teme pentru acsă, 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 copililui, la care el poate ajunge şi din întâmplare, 
fără o înţelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde şi la 
activitatea de predare şi la măiestria educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza 
învăţarea, de a facilita achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generaţie în 
vederea integrării într-o societate dinamică şi solicitantă.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. 

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.  
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.  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE – METODE ŞI TEHNICI DE 
EVALUARE 

 
PROF. MUNTEANU ELENA, 

COLEGIUL NAŢIONAL “MIRCEA ELIADE “ REŞIŢA 
 
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 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 scopu lasigurării premiselora tingerii 
obiectivelo rpropuse 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 cae valuare ainiţială 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; 
Centralizarear ezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
tradiţionale : 
Probe orale - conversaţia de verificare; 
 - interviul ( ethnic adiscuţiei); 
 - 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 evaluare individuală; 
 - portofoliul. 
interactive:- piramida; 
 - ghicitorile; 



 

 

 - tehnicafotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii; 
 - turnirul întrebărilor; 
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă.Interoghează.) 
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 

O ALTFEL DE EVALUARE INIȚIALĂ LA GRĂDINIȚĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR MURĂȘAN MARIANA 
LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI 

 
Evaluarea preșcolarului reprezintă primul pas în cunoașterea acestuia. Această primă evaluare trebuie 

să cuprintă toate cele cinci domenii de dezvoltare ale preșcolarului: 
A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și a igienei personale; 
B. Dezvoltarea socio-emoțională; 
C. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii. 
D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; 
E. Capacități și atitudini față de învățare; 
Putem vorbi despre evaluarea inițială a preșcolarului nou venit la grădiniță dar și despre evaluarea 

preșcolarului care a mai fost la grădiniță, la început de nou an școlar. Privind aceste două situații diferite, 
în primul caz constatăm că dezvoltarea fizică, dezvoltarea comunicării și dezvoltarea cognitivă este bagajul 
cu care copilul vine din familie în majoritatea cazurilor. Foarte puțini copii au dezvoltate capacitățile și 
atitudinile de învățare precum și cele socio-afective la un nivel optim. În cel de-al doilea caz, în care 
preșcolarii au mai fost la grădiniță, aceștia au în dezvoltare toate cele cinci domenii. Despre nivelul acestora 
de dezvoltare putem spune că și familia își pune amprenta deoarece, un comportament, o cunoștință chiar 
dacă a fost dobândită în timpul anului școlar anterior, ea se va pierde dacă nu este consolidată în timp. Dacă 
pe perioada vacanței, copilul nu a exersat cunoștintele dobândite, există șansa ca atunci când revine la 
grădiniță să o luăm de la capăt cu toate cele învățate anterior. 

Pentru primul domeniu de dezvoltare putem folosi diferite jocuri prin care putem oberva dacă acel 
copil respectă regulile jocurilor, are deprinderi și abilități formate de practicare a acestora, are grijă de 
propriul corp prin activități de igienă. Toate aceste aspecte pot fi observate pe tot parcursul zilei atât la 
activitățile libet alese cât și la activitățile pe domenii experiențială. 

Pentru al doilea domeniu, primul contact cu doamna profesor reprezintă un prim pas în cunoasterii 
socio-emoțională a preșcolarului. Dacă această primă întîlnire ne furnizează informații despre nivelul de 
relaționare/colaborare cu adulții, prin primele jocuri observăm această dezvoltare în relația copil-copil.  

Pentru cel de-al treilea domeniu cognitiv, de cunoaștere a lumii în evaluarea inițială se constată, de 
obicei, bagajul de cunoștințe/ experiențe cu care copilul vine de acasă. Dacă în mediul familial se cultivă 
„dorința de a învăța” atunci copilului îi va fi foarte ușor să se exprime, să participe la activițăți cu interes. 
Dacă în familie, această dorință de învățare nu a fost cultivată, atunci acel copil este dezinteresat de 
activitate. Dacă la întrebarea „De ce” acasă copilul nu a primit răspuns iar atenția a fost direcționată spre 
alte mijloacele digitale sau TV atunci copilul cu siguranță va arăta acest lucru prin joc. 

Pentru cel de-al patrulea domeniu, la nivel preșcolar se observă din ce în ce mai puține povești și 
poezii cunoscute de preșcolari și lipsa capacității de a le reda, povesti. Putem folosim ca itemi de evaluare 
capacitatea preșcolarilor de a formula propozitii simple și dezvoltate precum și acordul între principale părti 
de propozitie dar trebuie să ținem cont, desigur, și de particularitățile de vârstă ale copiilor precum și de 
cele individuale. Interesant este faptul că ei cunosc foarte multe dialoguri din desenele animate pe care le 
reproduc în cadrul jocului și cunosc foarte multe cântece pentru copii de pe canalele de youtube și altele. 

Exercițiul este mama învațării? Cel de-al cincelea domeniu ne arată cat de mult dorește copilul să 
lucreze. Și aici ma refer la dorința copilului de a realiza lucrări, de a depune efort, timp, creativitate, răbdare. 
Aceasta se poate observa atât în timpul jocului cu lego, cuburi, diverse piese precum și în timpul activităților 
din Domeniul estetic și creativ sau al Activităților practice. Interesul sau dezinteresul pentru acestea ne 
trimit iar în familie.  

Interpretarea rezultate evaluărilor inițiale ar trebui să ne ajute pe noi, cadrele didactice, să ne 
proiectăm activitățile pe tot parcursul anului dar și să implicăm familia preșcolarilor în a susține munca și 
efortul depus de copii la grădiniță și acasă.  
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FOLOSIREA PROIECTULUI CA INSTRUMENT DE EVALUARE 
 

PROF. MUREȘAN LAVINIA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” BECLEAN 

 
Proiectul îi provoacă pe elevi să gândească dincolo de limitele clasei, ajutându-i să dezvolte abilitățile, 

comportamentele și încrederea necesare pentru succes în secolul XXI. Proiectarea mediilor de învățare care 
îi ajută pe elevi să-și chestioneze, să analizeze, să evalueze și să-și extrapoleze planurile, concluziile și 
ideile, ducându-i la o gândire de ordin superior, necesită feedback și evaluare care depășesc o notă de literă 
sau număr. Termenul „evaluare autentică” este utilizat pentru a descrie evaluarea cunoștințelor de conținut, 
precum și abilități suplimentare cum ar fi creativitatea, colaborarea, rezolvarea problemelor și inovația. 

Proiectul este o o activitate mult mai amplă și presupune ca lucrul să se întindă pe parcursul mai 
multor zile chiar, cu/fără consultarea profesorului. Lucrat în grup sau individual, proiectul se finalizează cu 
prezentarea unui raport in fața clasei. Rezultatul final este unul elaborat (referat, afiș, mica piesă de teatru 
etc.). Tema se propune de către elev sau de către profesor în corelație cu nivelul și cu conținutul 
cunoștințelor elevilor. Pentru o mai mare libertate a elevilor, am putea sugera alcătuirea unei liste de 
teme/subiecte de către profesor, prezentarea acesteia elevilor urmând ca aceștia din urmă să iși aleagă o 
temă în funcție de interesele lor, de ușurința cu care iși pot procura materialul documentar etc. Tot la 
latitudinea elevilor este de preferat să fie lasată și alcătuirea grupelor de lucru acolo unde este cazul. Poate 
în cazul claselor mai mici se poate interveni în ceea ce privește componenta grupului de lucru. Trebuie 
totuși avut în vedere faptul că elevii trebuie să aibă o motivație mult mai puternică pentru lucrul la un 
proiect, prin urmare gradul de libertate în acest caz trebuie să fie mult mai mare decât în cazul investigației. 

Ce se evaluează în fond la realizarea unui proiect? În general este vorba despre competențe care țin 
de manipularea informației : 

- găsirea unor metode de lucru adecvate; 
- utilizarea corespunzatoare a bibliografiei; 
- corectitudinea informației; 
- organizarea informației și a materialelor în raport; 
- calitatea prezentării. 
În cazul unei limbi moderne este totuși de remarcat că se urmarește nivelul de cunoștințe de limbă 

străină și de ușurința cu care elevul manipulează limba straină pentru a comunica un bagaj de informații. 
Când s-a lucrat în grup (de cele mai multe ori este cazul), evaluarea trebuie să țină cont de acest lucru, 

nota nefiind acordată decât în funcție de contribuția fiecărui elev la proiect. Atunci când rezultatul final este 
foarte elaborat, diferențierea se poate efectua prin notarea departajată a fiecărei secvențe a raportului, 
fiecare elev prezentând partea lucrată de el. 

În cazul limbilor moderne, o notare minimală ar putea să țină cont numai de realizare si de prezentare. 
 
Exemplu:  
Clasa:  

Dacă vrem ca evaluarea să fie facută cu cât mai multă acuratețe, tabelul poate lua în calcul și realizarea 
celorlalte obiective. 

Pentru fiecare din itemi, rămâne la latitudinea profesorului de a găsi un sistem de notare, însă media 
aritmetică a celor două este o modalitate folosită cel mai des: (10 p. realizare + 10 p. prezentare)/2 
  

Tema 
proiect 

Componența 
grup 

Realizare Prezentare 

 a   
b   
c   



 

 

 

 
Complexitatea proiectelor elevilor face ca evaluarea să fie o sarcină complicată și uneori dificilă. 

Evaluarea autentică poate fi utilizată în timpul procesului de construire a proiectului. Rubricile, dezvoltate 
ideal cu ajutorul studenților, pot ajuta la evaluarea modului în care elevii abordează cu succes obiective și 
performanțe specifice. Auto-reflecția oferă elevilor un mijloc de a determina ce cred că au învățat și cât de 
bine l-au învățat. Realizarea strategiilor de evaluare care combină toate aceste metode ne ajută să obținem 
o înțelegere mult mai bună a învățării care are loc pe parcursul întregului proces. 
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Tema 
proiect 

Elevi 
grup 

Realizare Prezentare 
org. 
inf. 
3p. 

prez. 
gen. 
3p. 

indicarea 
surselor 
1p. 

acuratetea 
informatiei 
2 p. 

ilustrare 
(ex., 
img) 
1p. 

calit. 
cun. 
de 
limba 
3p. 

usurinta 
exprimare 
2p. 

spontaneitate 
 
1p. 

metalimbaj/ 
limbaj 
specific 
2p. 

coerenta 
exprimarii 
2p 

 a           
b           
c           
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JOCUL DIDACTIC MATEMATIC, 
CADRU OPTIM PENTRU O EVALUARE EFICIENTĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MUREȘAN MARIA EUGENIA 

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Jocul didactic este una dintre formele de învăţare cu cele mai bogate efecte educative, un foarte bun 

mijloc de activizare a şcolarului mic şi de stimulare a resurselor lui intelectuale. Jocurile didactice 
organizate în lumina cerinţelor psihologiei învăţării reprezintă un mijloc activ şi eficace de instruire a 
şcolarilor. Acest tip de activitate, cu un aparent aspect de divertisment, este, în fond, o activitate aptă să 
răspundă unor importante obiective ale procesului instructiv-educativ. Prin jocul didactic, copilul îşi 
angajează întreg potenţialul psihic, îşi dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă, îşi cultivă iniţiativa, voinţa, 
inventivitatea, flexibilitatea gândirii, se facilitează asimilarea cunoştinţelor matematice, formarea unor 
deprinderi de calcul matematic, realizând îmbinarea armonioasă între învăţare şi joc. Jocul didactic este o 
activitate dirijată, prin care se consolidează, se precizează şi se verifică cunoştinţele predate elevilor. 

Jocul didactic matematic exercită o influenţă deosebită asupra dezvoltării intelectuale a copiilor, 
asupra formării priceperilor (de grupare, comparare, ordonare a mulţimilor), ajută la educarea spiritului de 
observaţie, la exersarea operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea), la dezvoltarea 
limbajului în general, a celui matematic în special, a imaginaţiei şi atenţiei voluntare. Numeroase jocuri 
organizează procesul perceperii analitico-sintetice a însuşirilor caracteristice ale obiectelor (constituirea 
grupelor şi găsirea asemănărilor dintre obiecte). Prin joc didactic matematic se dezvoltă percepţia spaţiului. 
De asemenea, acesta contribuie la realizarea sarcinilor educaţiei morale: dezvoltarea stăpânirii de sine, a 
autocontrolului, a spiritului de independenţă, a disciplinei conştiente, a perseverenţei, a unor calităţi de 
voinţă şi caracter, aspecte atât de necesare în activitatea de învăţare. 

Folosirea jocului didactic în predarea matematicii are numeroase avantaje pedagogice, cum ar fi: 
constituie o tehnică atractivă de explicare a unor noţiuni abstracte, dificil de predat pe alte căi; angajează la 
lecţie şi copiii timizi şi le dezvoltă spiritul de cooperare, ceea ce duce la creşterea gradului de coeziune a 
clasei de elevi; constituie o admirabilă modalitate de a-i determina pe copii să participe activ la lecţie; 
permite urmărirea progresului înregistrat de copil, permite observaţii prognostice privind ritmurile 
individuale de maturizare intelectuală şi afectivă. 

Jocul didactic matematic este un mijloc eficient de evaluare, arătând în ce măsură copiii şi-au însuşit 
cunoştinţele necesare, gradul de formare a reprezentărilor matematice, a priceperilor şi deprinderilor de a 
realiza sarcinile în succesiunea dată, de a se integra în ritmul cerut, de a da răspunsuri corecte şi prompte. 
Jocul didactic matematic exercită o influenţă deosebită asupra dezvoltării intelectuale a copiilor, asupra 
formării priceperilor (de grupare, comparare, ordonare a mulţimilor), ajută la educarea spiritului de 
observaţie, la exersarea operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea), la dezvoltarea 
limbajului în general, a celui matematic în special, a imaginaţiei şi atenţiei voluntare. 

Jocurile realizate prin muncă independentă permit formarea unei imagini clare asupra lacunelor 
elevilor sau a progreselor înregistrate, ajutând astfel la preîntâmpinarea rămânerii în urmă la învăţătură şi 
stimularea unor aptitudini. Folosirea jocului didactic în cadrul procesului de învăţare ne va demonstra că 
randamentul orei este mai mare, verificarea cunoştinţelor făcându-se în mod plăcut, activ, temeinic, 
gândirea elevilor este mereu solicitată şi astfel în continuă formare, independenţa, creativitatea se formează 
de timpuriu, iniţiativa copiilor creşte, în joc copilul devine mai curajos, mai degajat. Prin varietatea lor, prin 
crearea unor situaţii-problemă, se dezvoltă spiritul de observaţie, de analiză, de judecată, înlătură 
monotonia, rutina, stereotipia, dau posibilitatea elevilor să-şi dezvolte vocabularul, comunicarea devine mai 
permisivă. Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui 
metodică, de modul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între toate elementele ce-l 
definesc. Literatura de specialitate oferă o multitudine de jocuri didactice matematice pe care le putem 
folosi în cadrul lecţiilor, iar măiestria fiecăruia dintre noi va duce la rezultate deosebite. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

AUTOR MURGU ALEXANDRA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18, GALAȚI 

 
 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 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 este o componentă a procesului instructiv-educativ şi 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. A evalua înseamnă deci a determina măsura în care obiectivele programului de instruire 
au fost atinse precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare folosite. 

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. 

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. 

Datele obţinute prin evaluările iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai 
adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată. Şansa atingerii 
scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, 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 nu vor fi 
trecute în catalog calificativele obținute la evaluarea iniţială, elevii se vor 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.  

Ca punct de plecare în activitatea didactică, la nivelul clasei a IV-a, anul acesta școlar, am organizat 
evaluările iniţiale la mai multe discipline: Limba și literatura română, Matematică, Științe ale naturii, 
Educație civică, Geografie, Istorie. 

Pentru fiecare disciplină, am selectat competențele specifice din programă, am formulat obiectivele 
operaționale, am elaborat descriptorii de performanță și am stabilit modul de acordare a calificativelor. Am 
acordat o mare atenție itemilor care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile 
curriculumului pentru învățământul primar și de faptul că aceștia trebuie să reflecte cât mai obiectiv nivelul 
de pregătire a elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. În urma analizei rezultatelor 
obținute, am făcut analiza SWOT și am stabilit modalități concrete de recuperare și dezvoltare.  

Exemplu: ANALIZA SWOT/Disciplina - Limba şi literatura română/Clasa a IV-a 
Puncte tari: formularea corectă a răspunsurilor la întrebări; formularea unor întrebări în legătură cu 

conținutul textului; găsirea unor sinonime, antonime; alcătuirea unor enunțuri cu sensul diferit al unor 
cuvinte; alcătuirea unor propoziții simple, dezvoltate ulterior. 

Puncte slabe: selectarea părților de vorbire dintr-un text dat; identificarea părților principale de 
propoziție; alcătuirea unor enunțuri cu părțile de vorbire indicate; selectarea corectă a ortogramelor 



 

 

învăţate; greşeli de scriere, exprimare greoaie/incorectă în alcătuirea unui text cu o temă dată; respectarea 
normelor de redactare a unui text. 

Oportunităţi: spaţiu de lucru corespunzător pentru desfăşurarea orelor; existența orei de lectură şi a 
momentului ortografic; program „Școală după şcoală” în incinta şcolii; buna comunicare cu familiile 
elevilor şi interesul acestora faţă de şcoală şi faţă de pregătirea elevilor; consultaţii cu părinţii (săptămânal) 
şi şedinţe cu părinţii (lunar); posibilitatea organizării de programe de pregătire suplimentară şi de 
recuperare. 

Ameninţări: dezinteresul faţă de lectura suplimentară; efectuarea temelor în grabă, fără aprofundarea 
conţinuturilor; citirea superficială a cerinţelor; lipsa de motivare.  

Modalităţi concrete de recuperare: exerciţii diverse de îmbogăţire a vocabularului (sinonimie, 
antonimie, omonimie), formularea de întrebări şi răspunsuri, exerciţii de creaţie; utilizarea dicţionarelor 
(explicativ, de sinonime/antonime/omonime); exersarea cititului prin orele de lectură, recomandarea unor 
lecturi suplimentare, aplicarea testului de 5 minute pentru verificarea conținuturilor predate; întocmirea de 
fişe de lectură; adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor; dezvoltarea gândirii 
creative prin utilizarea unor metode active şi mijloace moderne; program de pregătire suplimentară pentru 
elevii capabili de performanţă; program de recuperare pentru elevii care au obţinut calificativul 
„Insuficient”. 

Pentru 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 învățării; utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale ale elevilor și să asigure 
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.” 



 

 

DE CE EVALUARE INITIALA? 
 

PROF.INV.PRIMAR: MUSET SIMONA FLORINA 
 
Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este 

necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul 
elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate 
metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea 
eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al 
gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la 
nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi 
necesare integrării sociale a acestuia. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Metodele de 
evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se întâlnesc mai des în 
programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

 Evaluarea 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. 

 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 devin 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. 
învățare cu adevărat importante. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CONDIȚIILE DEBUTULUI 
ȘCOLARITĂȚII LA 6 ANI 

 
MUSTAFA VIORICA-ANA, PROF. ÎNV. PRIMAR 

 
 Evaluarea inițială constituie o etapă indispensabilă în procesul educativ. Aceasta trebuie realizată 

urmărind anumite repere, obiectivul pincipal fiind stabilirea unui punct de plecare in procesul de predare-
învățare. 

 La începutul ciclului primar, la debutul școlarității copilului, sunt urmărite următoarele repere pe 
baza cărora se poate realiza evaluarea inițială: 

I. Pregătirea copilului pentru a deveni școlar 
Se va urmări dacă elevul prezintă o conduită pozitivă, potrivită începerii școlarității, dacă e rezervat, 

greu observabil, sau dacă prezintă o conduită negativă, neadecvată începerii școlarității 
II. Sistemul cognitiv-aptitudinal 
Se vor analiza: prezența capacității de a utiliza informația din medii diverse de 

cunoaștere(familie, grădiniță, școală, jocuri preferate, activități) și anume: modul în care răspunde la 
întrebările adresate; competențele de comunicare: pronunția sunetelor, vocabularul, exprimarea; 
deprinderile de scriere: orientarea în spațiul de scriere, folosirea instrumentelor de scris, cunoașterea unor 
semne grafice; procesele de cunoaștere: percepția, memoria, gândirea, imaginația. 

III. Comportamentul elevului la oră și în clasă 
Se va observa gradul de participare la oră, interesul, implicarea 
IV. Conduita socială 
Se va urmări partea de integrare socială, conduita în grup 
 
 Având în vedere reperele enumerate, evaluarea inițială servește atât intereselor educabilului cât și 

celui care are rol de facilitator în procesul educativ, cadrul didactic, care conturează, își proiectează materia 
pe baza acestui bagaj de informații dobândite in timpul perioadei de evaluare inițială, astfel încât toate 
cărămizile din cetatea numită „Învățătură” se vor așeza în modul cel mai trainic. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR MUSTEA MONICA-FLORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA-STRUCTURĂ 

 
 Pentru noi, cadrele didactice, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de 

predare şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective nu sunt formulate în programele școlare.  

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

 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 poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, investigaţia, 
chestionarul, testele. 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 procedure. 

Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă 
grijă. 

 
 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 
• Constanța,Dumitriu,Teoria și practica evaluării, Iași,Ed. Pim,2009 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUTU IOANA NICOLETA 

GRĂDINIȚA PP NR.4 SEBEȘ 
JUD. ALBA 

 
’’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. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – COMPONENTĂ DE BAZĂ A PROCESULUI 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
PROF. MICU RALUCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BRAȘOV 
 
Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau predictivă (datorită 

funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor 
la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică care să corespundă 
realităţilor. 

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 oricărei 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. 

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 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 (dascăli, 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. 

În concluzie, 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. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45, 
 ORADEA, JUDEŢ BIHOR 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: MICULA LAVINIA-ADRIANA 
 
 ,,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-
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF.INV. PRESCOLAR MICULAICIUC CARMEN-ALINA 
 
 „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: 

 
Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare sunt următoarele:  
 -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 
individualizaresarcinilor 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. 

 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;  



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR. MICULESCU MIRELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA VALEA PLOPULUI – POSESTI, JUD.PRAHOVA 

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

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

 Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
 În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

 Având în vedere că evaluarea este un proces care permite colectarea și analiza de informații relevante 
pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat vor fi utilizate pentru a redirecționa, dacă 
este necesar situația care poate fi îmbunătățită și pentru o decizie ulterioară calificare și certificare. 

 Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
 Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele.Când un elev sosește pentru prima dată la școală este 
important și necesar să efectuați colectarea de date extinse la specificați caracteristicile elevilor noștri: 
personal, familie, social etc. Mai întâi simpla evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, aceasta 
va servi la cunoașterea elevului. 

 Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

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

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



 

 

 Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

 Activitățile inițiale nu trebuie să consume prea mult timp, ele pot fi simple întrebări adresate clasei 
sau unui elev, care reflectă abilitățile de bază ale cursurilor anterioare, într-un mod simplu și direct. Nu se 
pretinde cine știe ce de la elevii despre ceea ce nu au studiat, dar știți bagajele de cunoștințe pe care elevii 
le aduc astfel încât aceasta să servească drept punct de pornire pentru abordarea de noi subiecte. 

 Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului / 
cursului este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitățile necesare pentru 
a începe o nouă învățare, pentru a le echilibra pentru a atinge obiectivele propuse. Prin evaluarea 
cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se permite adaptarea strategică a procesului 
de predare-învățare. 

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

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

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – METODE APLICATIVE 
 

PROF. CAMELIA MIEZU, PALATUL COPIILOR PITEȘTI 
 
 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. 

 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: 
1.Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006. 
2.Pâinișoară, Georgeta și Ion- Ovidiu, Motivarea eficientă, București, Editura Polirom, 2010. 
3.Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 



 

 

DESPRE IMPORTANŢA EVALUARII INIŢIALE 
 

ÎNV. MIGHIU PETRONELA 
 
 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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L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DANS LA CLASSE DE FLE 
 

PROF. MIHAELA IGNA 
LICEUL TEHNOLOGIC « ALEXANDRU BORZA », CLUJ-NAPOCA 

 
Située au début d’une séquence d’enseignement, l’évaluation diagnostique permet au professeur de 

situer l'élève dans le champ disciplinaire pour faire un état de ses connaissances, pour adapter son 
enseignement à ses élèves. L’évaluation diagnostique doit être non notée, courte et ciblée sur un ou deux 
concepts, en ne visant qu’à évaluer ce qui va être utilisé dans les prochains courts. Elle se fait 
individuellement ou en groupes, pour décoder les intérêts, les forces et les faiblesses des élèves. Elle prend 
en compte un souci d’ajustement au profil, besoin et rythme de l’apprenant. Il n’est pas question de dire si 
l’apprenant a des compétences nécessaires pour prétendre à tel niveau, mais juste de savoir a quel niveau 
se situent ses acquis. Elle est donc à visée pédagogique et fait partie intégrante de la formation. Les tests de 
positionnement tels qu’ils sont présentés dans les institutions, eux, ont lieu avant le début de la formation 
et permettent de positionner les apprenants dans des groupes de niveau.  

 Si dans les méthodologies traditionnelles l’évaluation portait sur les connaissances de l’élève, 
aujourd’hui elle entraîne sur les savoir-faire de l’apprenant. L’évaluation contemporaine se base sur des 
activités de production écrite (des questions de types : questions à choix multiples, questions fermées, « 
vrais ou faux », questions d’appariement, etc) et/ou orale et met l’accent sur les stratégies mises en œuvre 
par les apprenants pour réaliser ces activités. Elle s’avère ainsi d’autant plus difficile à effectuer étant donné 
la multitude de productions et donc d’erreurs possibles.  

 On peut évaluer principalement quatre compétences : la compréhension écrite, la compréhension 
orale, la production écrite ainsi que la grammaire. Ainsi elle permet de repérer les élèves en difficulté et 
d’identifier la nature de ces difficultés ; elle fournit des pistes pour organiser la suite des apprentissages et 
propose à la fois des pistes de remédiation. Elle évite de stigmatiser les plus faibles et permet aussi de savoir 
ce que les apprenants savent déjà (les acquis préalables).  

L’un des objectifs de l’évaluation diagnostique peut être de constituer des groupes de niveau qui vont 
permettre aux élèves de travailler en groupes homogènes par trois ou quatre en fonction de leurs 
connaissances. L’enseignant peut alors passer davantage de temps avec les élèves qui sont en difficultés et 
développer l’autonomie chez les élèves. Cependant, il est également possible de créer des groupes non pas 
homogènes mais hétérogènes. C’est-à-dire que chaque groupe serait constitué d’élèves ayant un bon niveau 
en français et d’élèves en ayant un moins bon, ainsi les plus forts aideraient les plus faibles. Leur 
collaboration au sein du groupe est évidemment indispensable.  

L’évaluation de départ va donc être réalisée en fonction des objectifs recherchés. Il faudra veiller à 
faire correspondre les indicateurs utilisés lors de la correction de l’évaluation avec l’objectif choisi.  

Réaliser une évaluation diagnostique en début d’apprentissage d’une matière va permettre à 
l’enseignant de déceler les difficultés et les lacunes chez chacun de ses élèves. Il pourra ainsi y remédier 
avant de commencer l’étude de nouvelles notions qui se basent sur des acquis antérieurs. Ils vont ainsi 
pouvoir aborder la matière avec moins de difficultés, voire aucune, et avoir une confiance en soi plus 
importante sachant qu’ils maîtrisent toutes les notions nécessaires à une bonne compréhension du cours. La 
confiance qu’ils auront va les encourager à vouloir comprendre. Ils seront motivés, et l’enseignant ne peut 
être, à son tour, que plus motivé. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

MIHAI ELENA, PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, DR. EMANUIEL RIGLER”, 
COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL NEAMŢ 

 
 Din perspectiva relaţiei proces produs(de evaluat) şi produs(evaluat) proces, putem spune că 

evaluarea este un act necesar şi esenţial, menit şă furnizeze informaţii folosi-toare pentru reglarea şi 
ameliorarea activităţii didactice. Evaluarea ocupă, deci, un loc central în procesul de învăţământ, căci fără 
ea nu s-ar cunoaşte efectele activităţilor desfăşurate şi nu s-ar putea perfecţiona procesul în etapele lui 
următoare, ea punându-şi amprenta asupra tutu-ror acţiunilor din orice demers pedagogic. 

 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. 

 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 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), 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 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: 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. Este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări 
de fapt, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

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). 
 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 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. 

 Un act de evaluare nu reprezintă o acţiune finală, ci începutul unei noi acţiuni. Evaluarea nu încheie 
un efort educativ, ci deschide calea unor eforturi de ameliorare a cunoştinţelor elevului, iar aprecierea nu 
este un proces definitiv încheiat. Ea are un caracter continuu. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește 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 are o muncă a lui, proprie, iar ceea ce produce el este de o mare şi vitală importanţă: prin 
munca lui, copilul produce omul... Totul este opera copilului: copilul construieşte omul ...” ( Montessori, 
Maria, 1977, ,,Descoperirea copilului”, p.14) 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. MIHAI MIRELA 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 1 NARCISA, 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. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LAVINIA MIHĂILESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”, TÂRGU-JIU 

 
În fiecare etapă a vieții, procesul de evaluare se derulează într-o formă sau alta. Dacă procesul de 

evaluare este eliminat din viața umană, atunci poate fi pierdut scopul vieții. Doar prin evaluare se poate 
diferenția binele de rău. Întregul ciclu de dezvoltare socială se învârte în jurul procesului de evaluare. 

În educație, cuantumul reușitei unui copil în scopurile sale poate fi determinat doar prin evaluare. 
Astfel, există o relație strânsă între evaluare și scopuri. 

Educația este considerată o investiție în ființe umane în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, 
abilităților, motivației, cunoștințelor etc. Evaluarea ajută la construirea unui program educațional, la 
evaluarea realizărilor sale și la îmbunătățirea eficienței acestuia. 

Acesta servește ca un monitor integrat în cadrul programului pentru a trece în revistă progresul 
învățării din când în când. De asemenea, oferă feedback valabil cu privire la proiectarea și implementarea 
procesului educativ. Astfel, evaluarea joacă un rol semnificativ în orice program educațional. 

Evaluarea deține un rol enorm în procesul de predare-învățare. Ajută profesorii și elevii deopotrivă 
să îmbunătățească predarea și învățarea. Evaluarea este un proces continuu și un exercițiu periodic. Aceasta 
ajută la formarea valorilor de judecată, statutului educațional sau realizării elevului. Evaluarea într-o formă 
sau alta este inevitabilă în predarea-învățare, deoarece în toate domeniile de activitate ale educației trebuie 
să se facă judecăți. 

În învățare, ea contribuie la formularea obiectivelor, la proiectarea experiențelor de învățare și la 
evaluarea performanței elevului. Pe lângă aceasta, este foarte util să aducem îmbunătățiri în predare și 
curriculum. Aceasta oferă responsabilitate societății, părinților și sistemului de învățământ. 

Evaluarea are în vedere evaluarea eficacității predării, a strategiilor, metodelor și tehnicilor de 
predare. Oferă feedback cursanților și cadrelor didactice despre stadiul achizițiilor informaționale ale 
acestora .Îmbunătățirea cursurilor / programelor, a textelor și a materialelor didactice este realizată cu 
ajutorul evaluării. Evaluarea oferă responsabilitate societății în ceea ce privește cerințele pieței forței de 
muncă. 

Evaluarea se manifestă în principal într-o nevoie de raportare periodică către părinți. Pe scurt, 
evaluarea este o cerință foarte importantă pentru sistemul de învățământ. Îndeplinește diverse scopuri în 
sistemul de învățământ precum controlul calității în învățământ, selecția / intrarea la un nivel superior sau 
nivel terțiar. 

De asemenea, evaluarea ajută individul să ia decizii cu privire la succesul în activități viitoare 
specifice și oferă îndrumări pentru studii și ocupații ulterioare. Unii dintre specialiști consideră că evaluarea 
este practic sinonimă cu cea a evaluării cursanților, dar evaluarea are un rol mult mai extins. 

Diferiți autori au noțiuni de evaluare diferite: 
1. Enciclopedia Cercetării Educației: ”A măsura înseamnă a observa sau a determina magnitudinea 

variabilei; evaluare înseamnă apreciere sau estimare”. 
2. James M. Bradfield: ”Evaluarea este alocarea de simboluri fenomenului, pentru a-i caracteriza 

valoarea, de obicei cu referire la unele standarde sociale, culturale sau științifice.” 
3. Gronlund și Linn: Evaluarea este un proces sistematic de culegere, analiză și interpretare a 

informațiilor pentru a determina măsura în care elevii ating obiective instructive.” 
 Poate că cea mai extinsă definiție a evaluării a fost furnizată de C.E. Beeby (1977), care a descris 

evaluarea drept „colectarea și interpretarea sistematică a dovezilor care duc ca parte a procesului la o 
judecată a valorii în vederea acțiunii.” 

Analiza tuturor definițiilor de mai sus ne permite să evidențiem următoarele caracteristici ale 
evaluării: 

1. Evaluarea implică un proces sistematic care omite observația necontrolată a elevilor. 
2. Evaluarea este un proces continuu. Într-o situație ideală, procesul de predare-învățare pe de o parte 

și procedura de evaluare pe de altă parte conlucrează. Cu siguranță este o idee greșită că procedura de 
evaluare urmează procesului de predare-învățare. 



 

 

3. Evaluarea subliniază schimbările largi de personalitate și obiectivele majore ale unui program 
educațional. Prin urmare, include nu numai realizările subiectului, ci și atitudini, interese și idealuri, moduri 
de gândire, obiceiuri de muncă, dar și adaptabilitate personală și socială. 

4. Evaluarea presupune întotdeauna că obiectivele educaționale au fost identificate și definite anterior. 
Acesta este motivul pentru care profesorii vizează mereu obiectivele educaționale, în timp ce planifică și 
desfășoară procesul de predare-învățare, fie în clasă, fie în afara acesteia. 

5. Un program cuprinzător de evaluare implică utilizarea mai multor proceduri (de exemplu, analitico-
sintetice, euristice, experimentale, cursuri etc.); o mare varietate de teste (de exemplu, tip eseu, tip obiectiv 
etc.); și alte tehnici necesare (de exemplu, tehnici socio-metrice, de observare controlată etc.). 

6. Învățarea este mai importantă decât predarea. Predarea nu are nicio valoare dacă nu are ca rezultat 
învățarea din partea elevilor. 

7. Obiectivele și experiențele de învățare în consecință ar trebui să fie atât de relevante încât, în cele 
din urmă, ar trebui să îndrume elevii către îndeplinirea obiectivelor educaționale. 

8. Evoluția elevilor și dezvoltarea completă a acestora prin educație este evaluarea. 
9. Evaluarea este determinarea congruenței dintre performanță și obiective. 
 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: MIHAILESCU VALI STEFANIA 
 
 ’’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 amrealiza 
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 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 invățarea 
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.  

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

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
• Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
• Formularea itemilor; 
• Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
• Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
• Stabilirea unei scări de apreciere; 
• Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
 - interviul ( tehnica discuţiei);  
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului;  
 - ciorchinele,  
 - examinarea povestirii;  
 - turnirul întrebărilor;  
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  



 

 

- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
  
  



 

 

EVALUAREA FORMATIVĂ 
 

PROF. MIHALCA RALUCA MARIA 
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ”AUGUSTIN MAIOR”, 

 CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea inițială permite stabilirea nivelului cunoștințelor deținut de elev și permite prelucrări care 

să indice deficitele la nivel de clasă, în același timp permițând o comparație între clase. Actul predării e 
nevoie să fie adaptat individului dar și colectivului clasei astfel că prin evaluarea inițială se pot obține 
informații valoroase. Evaluarea inițială este practiv o evaluare de tip formativ și se delimitează clar de cea 
sumativă.  

Scopul evaluării formative este acela de a monitoriza procesul de învățare și de a oferi feedback 
profesorilor pentru ca aceștia să-și poată îmbunătăți actul predării, dar și elevilor cu scopul ca aceștia să 
devină mai abili în învățare. Îi ajută pe elevi să identifice punctele tari și slabe și să fixeze zone de interes 
pentru consolidarea învățării. Pe de altă parte scopul evaluării sumative este acela de a evidenția procesul 
de învățare al elevului la finalul unei etape de predare, comparându-l cu un standard. Evaluarea sumativă 
are greutate mai mare întrucât este consemnată oficial. 

Realizarea evaluării formative poate ridica mai multe dificultăți. Să poți concepe o sarcină, o temă, 
care să evidențieze achizițiile elevului uneori poate părea dificil. Dacă e să evaluăm ceea ce elevii cunosc 
nu este suficient să privim spre un singur tip de informație. Un singur punct de vedere obținut printr-o 
întrebare, prezentare sau problemă nu este suficient pentru a plănui pasul următor în predare. Sarcini diferite 
vor fi evaluate prin mijloace diferite. Există mai multe modalități prin care se poate realiza evaluarea 
formativă. 

 Un test structurat care să cuprindă itemi variați (cu completare, alegeri multiple, eseu etc) și să 
abordeze aspecte variate. În construirea unui astfel de test obiectivele lui trebuie să fie clar conturate. 

 La început sau final de oră utilizând minimum de timp prin intrebări țintite. La început poate fi 
adresată o întrebare legată de conținuturile reținute de ora trecută. La final de oră se pot adresa întrebări 
legate de conceptele cheie prezentate pentru a observa nivelul lor de fixare. Se poate utiliza dialogul, foaia 
și pixul sau aplicații cum suntȘ Padlet, Google Classroom s Question tool, Edulastic, sau Flubaroo. Dacă e 
utiliyată varianta hârtie atunci lucrările pot fi sortate pe trei criterii: cei care au înțeles, cei care au ajuns 
aproape de ținta învățării, și cei care n-au înțeles deloc. Întrebări la care se poate răspunde: Astăzi a fost 
dificil pentru că...., Cel mai interesant mi s-a părut..., Aș schimba..., Aș păstra... 

 Jocuri de tip întrebare-răspuns care pot fi create pe aplicații de tipul: Kahoot, Quizalize, Flipquiz, 
Flippity.  

 Sarcini creative de tipul scrierii unei scrisori spre un prieten în care să i se explice un concept, sau 
desenarea unei scheme sau diagrame cu conținuturile lecției, sau un exercițiu de împărtățire a înțelegerii în 
perechi.  

 Interviul semistructurat în care întrebările pot fi adresate unui număr redus de elevi. Sau se poate 
utiliza startegia TAG (Tell, spune-i colegului ceva ce ai înțeles bine sau el a făcut bine, Ask, adresează-i o 
întrebare profundă care să necesite raționamente, Give, oferă sugestii pozitive). Atunci când un elev oferă 
feedback pentru un coleg avem de fapt acces la modul în care s-a realizat învățarea în cazul ambilor.  

 Viziune mai clară asupra aspectelor dificil de înțeles se poate obține printr-o întrebare directă care 
să vizeze indicarea celui mai dificil aspect pe care l-au întâlnit pe durata actului predării (”the muddiest 
point”). De asemenea li se poate oferi o afirmație eronată și li se poate solicita să explice dacă există vreo 
eroare și de unde vine ea.  

 Autoevaluarea elevilor este o resursă care poate oferi insight-uri profesorului. Se pot nota arii ale 
învățării pe categorii iar elevii pot primi post-it-uri pe care să le lipească acolo unde consideră că ar avea 
nevoie să lucreze mai mult pentru că ei apreciază că ar fi deficite sau lacune. Panoul final obținut ar fi 
extrem de sugestiv pentru situația clasei. De asemenea s-ar putea utiliza metoda semaforului. Fiecare elev 
ar avea la dispoziție trei pahare colorate în roșu, galben și verde. Le va putea etala pe bancă pentru a marca 
stadiul în care se află. Dacă e dificil să înțeleagă va pune paharul roșu, dacă a înțeles tot va opta verde iar 
pentru galben situațiile în care există nesiguranță, ezitare. La fel de eficient ar fi feedback-ul nonverbal al 



 

 

elevilor. Aceștia pot să împărtășească nivelul la care se află prin comunicarea gestuală a acestuia utilizând 
un sistem de coduri pe care l-au stabilit inițial cu cadrul didactic. 

 
Bibliografie: 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

EDUCATOARE: MIHALCEA ANDREEA VALENTINA 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 48,,LUCEAFĂRUL”,BRĂILA 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE,GRUPA MARE 

 
 ’’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 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 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.  

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MIHALCEA IULIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZBICENI, OLT 

 
 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 INITIALA IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MIHALY MELINDA 

GRĂDINIȚA P. N. CRISTUR CRISENI 
SCOALA GIMNAZIALA ,,VASILE BREBAN,, CRISENI 

 
 „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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EVALUAREA INIȚIALĂ .PRO SAU CONTRA? 
 

PROF. MÎINEA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. NICOLAE 

BUCUREȘTI SECTOR 1 
DISCIPLINA FIZICĂ 

CLASA A VI-A 
 
 Motto: « Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce 

influenţează cel mai mult învăţarea este ceea ce elevul ştie la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce ştie el şi 
instruiţi-l în consecinţă».( R. Ausubel) 

Conform teoriilor educationale, 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. 

Pentru ca 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). 
Importanța evaluării inițiale 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 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 

 Strategia de evaluare iniţială este necesară la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii  

 Evaluarea inițială/predictivă reprezintă un prim pas și, totodat, una din premisele fundamentale ale 
proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare profesională a elevilor. În școală, 
aceasta se realizează în strânsă legătură cu programul de instruire și este menit să stabilească nivelul de 
pregătire a elevilor la începutul unei perioade școlare date (an, trimestru sau semestru), precum și condițiile 
în care aceștia își vor desfășura activitatea. În practica evaluării școlare, fie că aceasta se referă la elevi 
(cunoștințe, aptitudini, caracter, conduită ), fie la profesori (pregătire, competențe, orientare valorică, 
potențial creativ ), se recurge la o paletă largă de strategii, metode și intstrumente de lucru. Dintre acestea 
mai frecvent utilizate sunt lucrările scrise și examinările orale, observarea nemijlocită a conduitei, analiza 
produselor activității, studiul de caz Ideea de la care se pleacă, de regulă, în elaborarea probelor formative 
este aceea că un anumit nivel de dezvoltare poate fi explicat ca efect al unui anumit ansamblu controlabil 
de influențe instructiv-educative, iar diferențele dintre subiecți pot fi puse pe seama receptivității acestora 
la influențele menționate. O probă diagnostică formativă nu este altceva decât o problemă a cărei rezolvare 
nu depinde direct de setul de cunoștințe, priceperi și deprinderi stocate în memoria subiectului, cât de 
experiența pe care acesta o câștigă în și prin procesul rezolvării ei. Comparativ cu metodele și instrumentele 
clasice de evaluare/diagnostic, probele formative elaborate și aplicate experimental în cercetarea proprie 
prezintă următoarele avantaje:  

- permit reliefarea unor particularități cognitive, afectiv emoționale și aptitudinale nu atât pe baza 
valorificării achizițiilor anterioare, cât mai ales a capacității subiectului de a beneficia de experiența 
dobândită în chiar timpul examinării;  



 

 

- oferă evaluatorului posibilitatea de a cunoaște strategiile și procedeele folosite de subiect inclusiv, 
progresul pe care acesta îl realizează prin trecerea de la o secvență simplă la una complexă a probei;  

- contribuie la formarea unei imagini relativ corecte cu privire la stilul de lucru al subiectului în 
condițiile unei învățări autonome și, respectiv, mediate;  

- ocazionează examinatorului posibilitatea de a obține unele date relative la firea și temperamentul 
subiectului și, în fine, 

-  datele obținute se pretează la analize atât cantitative, cât și calitative.  
Ca neajunsuri sau limite ale probelor formative utilizate în cercetarea proprie : timpul relativ 

îndelungat necesar pentru aplicarea probelor și interpretarea datelor obținute; dificultatea de a opera 
delimitări nete între indicatorii utilizați drept criterii de evaluare; diminuarea valorii diagnostice după fazele 
de învățare; solicitarea în grad ridicat a atenției și răbdării examinatorului. 

 Evaluare la inceputul unui an scolar La inceputul fiecarui 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 fi 
folosite in predarea noii materii. In aceasta etapa evaluarea se face prin examinare orala. La finalul 
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 finalul anului scolar.  

 Evaluare la inceputul unui ciclu scolar Orice tip de achizitie scolara este conditionata de fondul de 
cunostinte, deprinderi si atitudini dobandite anterior. Profesorul stabileste ce competente specice doreste sa 
evalueze si alege acele continuturi pe care le considera relevante. 

 Evaluarea la inceputul predarii unei unitati de invatare Invatarea se bazeaza pe fundamentul 
achizitiilor anterioare, in cazul invatamantului concentric. E bine sa se pastreze rezultatele elevilor intr-o 
matrice de evaluare. 

 Evaluarea initiala la disciplina Fizica are ca scop: identificarea nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor 
în termeni de competenţe, în vederea asigurării demersului educativ pentru etapa imediat următoare; crearea 
unei punţi de legătură între o stare precedentă şi una viitoare în vederea raportării performanţelor elevilor 
în termen de progres; crearea premiselor pentru elaborarea planurilor individuale de învăţare în vederea 
aplicării acestora pentru susţinerea învăţării viitoare 

În realitate, concluziile desprinse in urma analizarii testelor date este că de multe ori se puteau intuit 
rezultatele inainte ca testele sa fie date, elevii fiind cunoscuti de profesori, ( prin teste sumative , la sfârsitul 
fiecărui semestru din anii anteriori).  

Aplicarea testelor initiale reprezintă un stres in plus atât pentru elevi , cât si pentru profesori și chiar 
pentru părinți. Perioada de acomodare a elevilor de la inceputul semestrului se transpune în recapitularea 
rapidă la toate materiile, din toate capitolele care au legătura cu materia ce urmează sa fie parcursă pe 
intregul an scolar, nu doar cu primul capitol ce urmează sa fie studiat, asa cum ar fi firesc. După aceste 
doua saptamani de recapitulări prin diverse metode, urmează o avalansa de teste initiale, ajungându-se la 
3-4 teste pe zi (în cazul în care se dau teste la toate disciplinele), mai ales că perioada de aplicare a testelor 
este scurtă (și nici nu poți să te întinzi în timp foarte mult, având nevoie și de săptămânile de planificare a 
materiei de predat).  

Dar povestea nu se termină aici: urmează o predare intensivă si galopantă a primului capitol. Ba mai 
mult, notele din testele initiale nu se trec in catalog, si atunci te grăbești să notezi o unitate de continut 
predată la foc automat. Având în vedere caracteristica sistemului de învățământ românesc (în care elevul 
învață și de dragul notei, sau numai pentru nota care contează în alegerea unui liceu bun) de multe ori 
efortul profesorului în interpretarea testelor inițiale nu este susținut și de efortul elevului.,,Dacă nu se trece 
în catalog atunci nu conteză,,. Bineînțeles că lucrurile nu sunt alb sau negru și fiecare elev este unic în felul 
lui. Există copii care doresc să știe, sunt competitivi, doresc să evolueze și să se autoevalueze. 

 Se pot folosi metode non-formale în evaluarea inițială de tipul rebusurilor, jocul alfabetului (pentru 
termini specifici), completarea cu etichete în interiorul tabelelor, experimente inedite discutate/ explicate 
pe grupe de elevi , dezbateri pe teme date etc. Ține de personalitatea cadrului didactic, de percepția față de 
colectivul de elevi dar și de gestionarea timpului, de nivelul de învățământ ce metode să aplici pentru fiecare 
tip de evaluare. Fizica, de exemplu, este total nouă pentru elevii de clasa aVI-a și atunci trebuie să-i cunoști 
la început de an ( dar nu competențe specific).La clasele de a VII-a și de aVIII-a lucrurile stau altfel, 



 

 

nemaivorbind de copiii care au participat la concursuri și olimpiade tematice. Cred că o actualizare a 
cunoștințelor prin metode active-participative dau rezultate mai bune decât aplicarea formal a unui test. Nu 
există o rețetă a metodei de evaluare.  

 Ca aplicație, am realizat la fizică, la clasa a VI-a o evaluare la inceputul predării unei unități de 
invatare prin metodele educației non-formale (învățate în urma participării la un curs de formare). Am dorit 
să evaluez cunoștințele elevilor în ceea ce privește capitolul despre mărimi fizice dar cu metode competitive 
și ludice care să transforme ora formal în una non-formală pentru a permite elevilor să fie mai degajați, 
relaxați dar implicați 100%. 

 Am utilizat: 
1. metoda completării unui tabel cu informații trecute pe bucăți de hârtie ce trebuiau așezate 

corespunzător capului de tabel 
2. metoda alegerii de pe jos a hârtiilor ce conțin informații adevărate ( nu false) 
3. metoda ,,avionului,, din hârtie : fiecare scrie pe hârtie o problemă compusă de el (pe echipe, se 

impune tipul de problemă) , împăturește hârtia sub forma unui avion și aruncă spre un alt elev (care va 
rezolva problema) 

4. metoda ,,physbook,, ( asemănător facebook-ului) în care se completează ,,profilul,, elevului (din 
punct de vedere a competențelor insușite până în present), o informație pe care o stăpânește perfect pentru 
a fi transmisă altui elev, o informație pe care nu o stăpânește, o informație din cultura general (de tipul 
,,știați că..), ce schimbare ar aduce la ora de fizică, nota de autoevaluare 

1.Organizatorul grafic, ca metodă de învăţare activă, facilitează esenţializarea unui material 
informativ care urmează să fie exprimat sau scris, schematizând ideea/ideile. 

Pe de altă parte, se poate afirma că „organizatorul grafic” este pentru profesor şi/sau pentru elevi o 
grilă de sistematizare a noţiunilor, o gândire vizualizată prin reprezentare grafică a unui material. 

Metoda aceasta ajută: 
Elevii – să poată face o corelare între ceea ce ştiu şi ceea ce urmează să înveţe sau la ceea ce vor 

trebui să răspundă. 
Profesorii – sunt ajutaţi să stabilească obiectivele lecţiei, să conştientizeze mai bine ceea ce vor preda 

şi ceea ce vor să evalueze, să descopere punctele tari şi slabe ale elevilor pentru a le oferi sprijin. 
Organizatorul grafic oferă posibilitatea eliminării redundanţei din informaţie! 
Reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concepte, îl ajută pe elev să recurgă la informaţia 

anterior deţinută, să analizeze, să sintetizeze, să evalueze şi să decidă (poate în urma unui asalt de idei), ce 
va lua în considerare şi ce va omite din tot ceea ce ştie pentru a rezolva o problemă/situaţie problemă. 

Organizatorul grafic (OG) se poate utiliza pentru prezentarea structurată a informaţiei în cinci moduri 
(comparativ, descriptiv, secvenţial, de tipul cauză – efect, problematizat): 

 
 Lungime Suprafata Volum 
Proprietatea exprimata    
Simbol    
Unitate de masura in S.I.    
Unitate de masura tolerate    
Multiplii si submultiplii    
Formule    
Instrumente de masura    

 Elevii / grupele primesc patrate de hărtie cu informații. Le așează în tabel conform cerințelor 
2. Metoda ADEVĂRAT/ FALS se transform în competiție- joacă. În timp limitat, elevii aleg de pe 

jos foile ce conțin afirmații/ informații adevărate ( pe jos sunt așezate 15 hârtii cu informașii adevărate și 
15 hîrtii cu informații false). Se poate juca între 2 echipe ( pentru competiție). 

3. Metoda AVIONULUI permite echipelor să compună problem diverse pe teme date ( transformări, 
calculul erorilor, aplicare de formule) și de a rezolva problem impuse de către alți colegi. Problema 
,,aterizează,, de la un coleg și tu poți provoca un alt elev la rezolvare. Metoda permite o diversificare 
calitativă și cantitativă în timp scurt. 

4. Metoda ,,PHYSBOOK,, permite realizarea profilului facebook din punct de vedere al 
cunoștințelor/ competențelor de fizică. Pe o foaie de hărtie âmpărțită în 6 sau 8 părți egale se va completa 



 

 

de catre fiecare dar prin plimbarea hârtiei pe la toți. La semnal hârtie se plimbă, la semnal se oprește și se 
completează câte o căsuță ( cu cerințe , pe rând, despre: ,,profilul,, elevului (din punct de vedere a 
competențelor insușite până în present), o informație pe care o stăpânește perfect pentru a fi transmisă altui 
elev, o informație pe care nu o stăpânește, o informație din cultura general (de tipul ,,știați că..), ce 
schimbare ar aduce la ora de fizică, nota de autoevaluare) 

 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. MIJLOIANU ANDREA-CAROLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “REGINA MARIA” ARAD 
 
 Un specialist în domeniu (R. Ausubel), referindu-se la importanța evaluării inițiale, 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.” Performan’ele viitoare ale elevilor depind și de cunoștințele 
anterioare, element pe baza căruia va trebui să alcătuim programul de instruire. În acest scop, probele 
inițiale de evaluare orale, scrise sau practice sunt de un real folos.27 

 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci și 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 ocazie de validare a justeței secvențelor educative, a componentelor procesului 
didactic, precum și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor 
educaționale.28 

 Avantajele evaluării inițiale sunt: 
-oferă profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 

existente (potențialul de învățare al elevilor, 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. 

 Totuși, evaluarea inițială are ca și dezavantaj faptul că nu permite o apreciere globală a 
performanțelor elevului și nici realizarea unei ierarhii. De asemenea, nu-și propune și nici nu poate să 
determine cauzele existenței lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

 Șansa atingerii scopului evaluării inițiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (părinți, 
profesori) 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 cunoașterii și ambiția soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

 Fiind anunțați elevii de la început că notele de la evaluarea inițială 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 exercițiu util activității de învățare. 

 

 
27 Stoica, Marin, Pedagogie și psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2002; 
28 Cucoș, Constantin, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008. 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

EDUC. MILEA AURELIA 
GRĂDINIŢA NR. 49 –BRĂILA 

 
 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 didactice din grădiniţă. 
 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. Prin evaluare se 
validează justeţea secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi se realizează o intervenţie 
asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

 În vedera conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont 
de câteva mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe redimensionarea şi 
regândirea strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: 

• extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a 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, pentru a susţine progresul; 
• transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

şi evaluare controlată. 
 În sprijinul acestei viziuni este propusă Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului, 

înainte de intrarea în învățământul primar în ,,Curriculumul pentru educaţia timpurie- 2019”. 
Această fişă constituie un instrument de evaluare care evidenţiază progresul periodic al copilului, 

oferă indicatori comportamentali precişi, măsurabili, care sunt repere ale stadiului de dezvoltare la vârstă 
preşcolară şi permite educatoarei să monitorizeze atingerea unor comportamente, pe cele cinci domenii de 
dezvoltare, astfel încât să proiecteze şi să prioritizeze demersurile de învăţare.  

 În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia. 

 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).  

 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 Caietul de observaţii şi în Fişa de apreciere a progresului individual; 
• 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 . 

 La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor 
pentru a stabili programul următor . 

Pentru acest scop se planifică o perioadă de circa două săptămâni de evaluare finală. 
 Având în vedere faptul că în educaţia timpurie principala formă de învăţare este jocul, educatoarea 

nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare. Pentru evaluarea activităţii 
preşcolarilor următoarele metode şi-au dovedit eficienţa: jocul liber, jocul dirijat, observaţia sistematică a 
copilului, conversaţia, analiza produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială etc. 

 Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi are forme şi metode specifice. 
În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din poveşti, ordonarea 

lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. 



 

 

La activităţile din domeniul estetic şi creativ evaluarea se realizează prin analiza produselor activităţii, 
creaţiilor care pot reprezenta elemente de decor, pentru serbări sau spectacole pentru părinţi, iar la 
activităţile circumscrise domeniului Om şi societate se propun acţiuni de curăţenie, ordine, 
autogospodărire, îngrijirea spaţiilor verzi sau împodobirea sălii (în care pot fi evaluate contribuţiile fiecărui 
copil).  

 În grădiniţă sunt utilizate metodele alternative de evaluare, care valorizează copilul şi apreciază 
progresul înregistrat . Astfel,descuţiile individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea 
rezultatelor prin laude, încurajări, prin ecusoane, medalii, jocuri de rol, lucrări practice, ,,metoda 
consemnării pe un grafic a rezultatelor(cu simboluri) pe activităţi şi preferinţe”, afişarea lucrărilor, serbările, 
jocurile în aer liber, vizitele, excursiile şi concursurile conturează o paletă eficientă a metodelor de evaluare. 

 În practica educaţională sunt promovate metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a 
cunoştinţelor, cum sunt: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, ,ciorchinele, posterul, 
blazonul, Diagrama Venn,Harta conceptuală /cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, cubul, 
turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei, 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. De asemenea părinţii preşcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri 
periodice, prin scrisori tematice, prin intermediul copiilor care vor duce acasă desene, fişe, felicitări, 
tablouri confecţionate de ei, sporind încrederea şi 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, furnizând învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-
educative.  
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PLACEMENT TESTS- WHY INITIAL EVALUATION COUNTS 
 

MILITARU NICOLETA MARILENA 
 
Our purpose as teachers is to use efficient teaching strategies which can lead to goals achievement 

and to progress in the process of learning a foreign language. When we meet students for the first time, it 
is important to take the necessary time and know them, know their level and their interests in order to plan 
efficiently. This is why a teacher must focus the initial evaluation on the overall proficiency of the class 
and on the level the students have. Based on the results of the initial evaluation tests, the teacher can 
determine which form of class management is the best suited for their classes. For example, if students can 
work in pairs this means they will be able to carry out conversational activities. Also, if they have the skills 
to work in group, the teacher can develop a series of activities in which the one who knows English better, 
for instance, can help the colleague who faces different problems. 

The placement tests are not about giving grades to students. They should be about offering the teacher 
with a clear picture of the level of students they have in a class and thus think about the strategies that they 
can use in order to achieve their educational goals. Most teachers prefer tests based on grammar and 
vocabulary items but I would rather choose the mixed skills tests. So, my students will have reading and 
use of English, speaking and listening and writing tasks so that I can see which skill is better developed and 
which one needs more attention from my part. Sometimes, I ask them about the strong and the weak points 
they consider they have at the beginning of high school. I am not surprised to hear that most of them answer 
that they lack confidence when it comes to use of English, especially tenses and tense sequence. I make it 
my mission to try and show them that this is not such a difficult task to do, that tenses can be learnt easily 
as long as you have the necessary vocabulary to work on. 

 There are some tips students could use while preparing for a placement test in order to pass with 
flying colors: 

a. They need to brush up on their English and so some revision of the learnt items 
b. Work on different exercises, books, worksheets 
c. Have a partner with whom they can carry on conversations 
d. Do listening tasks in different forms: music, watching films, watching videos with native speakers. 
Usually, placement tests that focus on grammar and vocabulary have around 50 multiple choice items. 

The oral placement test consist of a conversation between the students and the teacher starting from simple 
questions about everyday life, hobbies, free time, school interests and moving on to students talking about 
a photo they are given. In the reading placement tests, the students are given different passages and then 
they have to answer comprehension questions regarding the main idea of the text, understanding vocabulary 
or finding detailed information.  

Tests used to place students are highly important for a teacher of English or any other foreign 
language because in this way they know the level of language the students have at the beginning of a school 
year and in this way, they can plan accordingly.  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF. MILKO ARINA, 
C.Ș.E.I.”P.P.NEVEANU” TIMIȘOARA 

 
Pentru profesori, 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. 

În procesul educativ 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 inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi.  

 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 diagnostica,'vizează cunoașterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare de bază, deprinderile, strategiile cognitive de bază. În felul acesta pot fi identificate : 

- lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are că 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, țînând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitățile necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor; 
- deficiențele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare. 
· funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învățător. Învățătorul, plecând de la diagnoză stabilită, va interveni pentru 
selecționarea, realizarea și dezvoltarea corectă a: 

- obiectivelor programului următor(viitoarea lecție, capitol ); 
- conținuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
- modurilor și formelor optime de organizarea a activității. 
 Funcția prognostică presupune: raționalitate, fezabilitate, determinare, dar și flexibilitate în alegerea 

obiectivelor și 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.  
 Pentru ca 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. 

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 
și utilizată în evaluarea inițială. 

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. 

 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 eficientă.  

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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TEMA: “ METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR” 

PROIECTUL – INSTRUMENT DE EVALUARE 
SECȚIUNEA: ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL (TOATE DISCIPLINELE) 

 
MIOC ADINA DANIELA 

COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA 
 
Principalele metode complementare de evaluare, al căror potențial formativ susțin individualizarea 

actului educațional prin sprijinul acordat elevului sunt: investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea 
etc. 

Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. Proiectul 
poate fi realizat individual sau în grup și cuprinde mai multe etape care presupun direcționarea eforturilor 
elevilor în două direcții: colectarea datelor și realizarea produsului. El poate fi realizat și în afara orelor de 
curs. 

În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe ale elevilor: 
− alegerea metodelor și instrumentelor de lucru pentru atingerea obiectivelor propuse îrin proiect; 
− folosirea corespunzătoare a bibliografiei și utilizarea materialelor şi a echipamentelor din dotare; 
− oferirea unor soluții corecte; 
− corectitudinea şi acurateţea tehnică; 
− organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; 
− prezentarea proiectului. 
Alegerea temei de proiect poate fi făcută de către profesor, sau poate aparține elevului însuși. Este 

important ca în demersul de realizare a unui proiect să se urmărească următorii pași prin care elevul: 
− este interesat de tema respectivă (stabilirea domeniului de interes); 
− sunt stabilite premisele inițiale; 
− poate identifica și selecta resursele materiale; 
− precizează elementele de conținut ale proiectului. 
Pe perioada de realizare a proiectului, elevul are consultări permanente cu profesorul. Proiectul se 

încheie în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului 
realizat, dacă este cazul. 

Exemplu de proiect: 
Realizați un proiect cu titlul TABELE STATISTICE. 
În redactarea proiectului țineți cont de următoarele precizări: 
1. Precizați titlul, data și numele 
2. Precizați scopul lecției 
3. Enumerați elementele tabelului statistic 
4. Intrați pe https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=243 luna septembrie 2019. Întocmiți un 

tabel statistic simplu, după modelul:  
 
Statistica persoanelor juridice active în funcție de vârsta asociaților/acționarilor 

Nr. crt. Județ Nr. 
persoane 
juridice 
active  

Nr. 
asociati/ 
actionari 
persoane 
fizice 

Distribuție asociați/acționari după vârstă 
- Număr - 
Pana la 29 
ani 

30-39 
ani 

40-49 
ani 

50-59 
ani 

Peste 60 
ani 

1.          

2.          

3.          

https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=243


 

 

Total        

 
5. Întocmiți un tabel statistic pe grupe, pe baza datelor din tabelul simplu, după modelul: 

Distribuție asociați/acționari după vârstă Număr  % 

Până la 29 ani   
30-39 ani   
40-49 ani   
50-59 ani   
Peste 60 ani   
Total  100 

6. Prezentați regulile ce trebuie respectate la elaborarea tabelelor statistice 
7. Intrați pe link-ul https://www.cursbnr.ro/ și elaborați un tabel statistic în care să prezentați cinci 

valute la alegere și evoluția acestora pentru cel puțin 6 date calendaristice. 
8. Prezentați grafic evoluția a două valute conform modelului: 

valoare valuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 data 
 

Este foarte important în evaluarea proiectelor ca elevii să cunoască grila de evaluare încă de la 
începutul realizării proietului. 

 
GRILA DE EVALUARE A PROIECTULUI ( TOTAL PUNCTAJ = 100 puncte) 
1. Data, nume și titlul 
0p.dacă nu sunt precizate 
3p. dacă sunt precizate parțial 
6p. sunt sunt precizate integral 
2. Scopul 
0p. dacă nu este scris 
5p. dacă este scris 
3. Enumerarea elementelor tabelului statistic 
0p. nu există răspuns 
3p. răspuns prezent și corect dar nu cuprinde toate elementele 
6p. răspuns prezent și corect cuprinzând toate elementele tabelului statistic 
4. Tabel statistic simplu  
0p. nu este completat 
5p. parțial corect: lipsesc sau nu se regăsesc toate elementele tabelului 
10p. scris complet cu greșeli de preluare/calcule 
15p. corect și complet 
5. Tabel statistic pe grupe 
0p. nu există 
5p. parțial corect: lipsesc sau nu se regăsesc toate elementele tabelului 
10p. scris complet cu greșeli de calcule 
15p. corect și complet 
6. Prezentarea regulilor 

https://www.cursbnr.ro/


 

 

0p. nu sunt prezentate 
4p. răspuns prezent și corect dar nu cuprinde toate regulile 
10p. răspuns prezent și corect cuprinzând toate regulile 
7. Elaboare tabel 
0p. nu este elaborat tabelul 
4p. parțial corect: lipsesc sau nu se regăsesc toate elementele tabelului (nu sunt cinci valute sau cel 

putin 6 date calendaristice) 
10p. există și sunt scrise corect și complet cu datele cerute. 
8. Intocmire grafic 
0p. graficul nu este întocmit 
3p. graficul există dar nu sunt scrise complet datele celor două valute 
6p. graficul există dar nu sunt scrise complet datele uneia dintre valute 
13p. graficul există și sunt scrise corect și complet datele 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIRCEA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CASTELU 

 
Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 

cunoştinţe,competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 
imediat următoare. Ea “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

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 evaluarea inițială, interesul cadrului didactic nu este de a măsura performanțele elevilor sau de a 
face clasificări ori ierarhizări ale acestora, ci de a afla care sunt premisele cognitive, atitudinale, aptitudinale 
de la care va debuta activitatea de învățare. Evaluarea inițială este o nevoie care decurge din existența une 
ipregătiri eterogene a elevilor, din intemeierea asimilării noilor cunoștințe pornind deja de la cele învățate 
și din dorința de a anticipa o strategie adecvată posibilităților de învățare a elevilor din grupul supus 
evaluării inițiale. 

Evaluarea inițială, din punctul de vedere al didacticii moderne, are un rol sugestiv în procesul 
instructiv-educativ, deoarece cunoștințele pe care elevul le deține la acel moment, influențează major 
procesul ulterior de învățare. Absența evaluării inițiale din cadrul procesului instructiv-educativ poate 
atrage după sine probleme de proiectare didactică, în sensul proiectării unor obiective nerealiste, adoptării 
unor strategii didactice de predare neadecvate realităților concrete ale clasei, fapt ce atrage un proces de 
învățare greoi, cu sincope și o evaluare viciată a elevilor. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin examinari 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. 

Rezultatele oferite de evaluarea inițială contureaza trei direcții principale pe care trebuie să se 
acționeze în planificarea activității pentru etapa urmatoare 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 clasa, când se constată 

rămâneri în urma la învățătura care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activiățtii; 
*adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se 
mai numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

În concluzie apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor e 
evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor la mulţumirea 
sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MIREA IOANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂIEȚI, JUD. DÂMBOVIȚA 

 
Învăţământul românesc de astăzi, 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 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. 

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

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. 

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi:harta 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.  

Pentru ca 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). 

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 IMPORTANŢĂ ŞI NECESITATE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LUMINIŢA MIRICĂ- BOBIŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28, GALAŢI 
 
Evaluarea privită în sensul cel mai larg are un rol deosebit în viaţa fiecărei fiinţe umane. Omul 

funcţionează sub semnul măsurării şi comparării cu sine şi cu ceilalţi. 
În întreaga lui existenţă, el este permanent evaluat şi la rândul său evaluează pe cel cu care intră în 

contact. Estimarea şi evaluarea intervin în toate acţiunile umane. 
Valorizarea este un semn că lucrurile şi evenimentele nu ne rămân indiferente. Practica educaţională 

presupune numeroase prilejuri de convertire a acestor nevoi de valorizare, în momente de apreciere şi 
evaluare. 

La nivelul procesului didactic şi educativ, evaluarea generează anumite informaţii care au o funcţie 
autoreglatoare pentru creşterea eficienţei acestui proces. 

 Evaluarea corectă, obiectivă, reprezintă un factor de reglare a activităţii şcolare. Rezultatele evaluării 
prezintă importnţă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a noilor generaţii, profesori, părinţi, 
elevi şi chiar societate. 

• Pentru profesor, evaluarea furnizează informaţii cu privire la modul în care trebuie să dozeze 
materialul care trebuie predat, ce anume trebuie reluat în paşi mici, care sunt greşelile tipice şi sursele de 
eroare. 

• Pentru elevi, reprezintă un indiciu în reglarea efortului de învăţare, un reper în dozarea investiţiei 
de timp în viitor. Prin evaluare, elevul ia act de cerinţele societăţii faţă de pregătirea sa şi îşi contureayă 
aspiraţiile proprii. 

• Pentru părinţi, este o bază de predicţie sau garanţie a reuşitei în viitor un indiciu pentru acordare 
a de sprijin. Presiunea familiei împinge uneori la supramotivare, în timp ce teama de eşec a copilului îl face 
să aspire la mai puţin, deci presiunea spre mai mult are drept efect aspiraţia spre mai puţin, pentru a evita 
decepţia. 

• Pentru societate, evaluarea permite determinarea nivelului de pregătire a forţei de muncă şi deci 
eficienţa investiţiilor în învăţământ.  

După modul în care se integrează evaluarea în procesul didactic, se cunosc trei forme de evaluare  
- evaluarea iniţială; 
- evaluarea formativă/ continuă; 
- evaluarea sumativă. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de astabili nivelul 

de pregătire al elevilor, potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. 
Prin evaluarea iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii, gradul de stăpânire 

şi aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor, care reprezintă premise 
fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reuşita 
viitoarei activităţi didactice. 

 Datele obţinute prin evaluarea iniţială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva 
adecvării acestuia la posibilităţile reale ale elevilor. 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin -examinări orale; 
 -probe scrise; 
 -probe practice. 

 Această formă de evaluare îndeplineşte o funcţie de diagnosticare, evidenţiind modul în care elevii 
stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii noului program, precum şi o funcţie predictivă, 
oferind informaţii cu privire la condiţiile în care elevii vor putea rezolva sarcinile de învăţare ale noului 
program. 

Datele oferite de evaluarea iniţială conturează trei direcţii principale de acţiune în planificarea 
activităţii în etapa următoare. 

1. Conceperea modului de organizare şi desfăşurare a programului de instruire. 



 

 

2. Aprecierea necesităţii de a iniţia un program de recuperare şi ameliorare a  
rezultatelor obţinute, pentru întregul colectiv de elevi când se constată rămâneri în urmă la învăţătură 

care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a activităţii. 
3. Adoptarea unor programe de recuperare individuală pentru anumiţi elevi.  
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul unui an şcolar, dar 

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

 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. MANU RODICA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAKE IONESCU”, 
 RM. VÂLCEA 

 
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 Metode şi instrumente de 
evaluare 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". 

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. 

Exemplu:  
Povesteşte dialogul dintre baba Iarnă şi ghiocel, din lectura „Legenda ghiocelului”, folosind verbe la 

persoana a III-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 
/ 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 practicaplicativ; - întrebările 
să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea elevului. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MIRON PETRONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153, BUCUREȘTI SECTOR 6 
 
 Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi 

învățare. Aceasta furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. 
Evaluarea este componenta fundamentală a procesului de învățământ, surprinzând eficiența 

funcționării unui sistem raportat la sine însuși dar și la celelalte componente ale macrosistemului din care 
face parte.  

 Evaluarea didactica cuprinde trei momente: 
• măsurarea consecințelor instruirii, adică atribuirea unor simboluri menite să cuantifice 

achiziționarea unor comportamente de către elevi; 
• aprecierea reprezintă emiterea unei judecăți de valoare privitor la un comportament observabil 

raportat la un cadru de referință; 
• decizia prelungește actul aprecierii ce recomandă măsuri de ameliorare a activității didactice 

ulterioare. 
 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare, ce are 

drept scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, dar și reglarea și eficientizarea procesului 
instructiv-educativ, fiind deopotrivă la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu 
multă grijă.  

 Aceasta determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse initial, acestea 
fiind formulate în programele școlare.  

 Orice cadru dicactic folosește 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, dând posibilitatea cadrului didactic să ăși facă o părere despre elevii 
cu care va lucre pe parcursul întregului an școlar. Ea se realizează la începutul unui semestru, an, ciclu de 
învăţământ 

 Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională).  

 Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. De 
asemenea, evaluarea iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, 
ceea ce se practică în unele cazuri la limbile străine. Evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece 
ajută cadrul didactic să își dea 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. 

 Scopul evaluării nu este de a stabili anumite date, ci de a perfectiona procesul educativ. Nu este 
vorba numai de a stabili o judecată asupra randamentului școlar, ci de a stabili acțiuni precise pentru a 
adapta necontenit strategiile educative la particularitățile situației didactice, la particularitățile și nevoile 
elevilor.  

 Evaluarea de ordin atitudinal-comportamental impune și restabilirea echilibrului între evaluarea 
scrisă și cea orală, astfel, evidențiăm mai ușor trăsături de personalitate ale elevilor, pot fi selectate cele mai 
potrivite modalități de evaluare, ținând cont de particularitățile psihopedagogice ale fiecărui elev, 
demonstrăm formarea unor capacități și competențe ale elevilor, realizăm la un nivel superior interacțiunea 
professor-elev. 

 Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalităţi de acţiune, cu ajutorul cărora, evaluatorul 
obţine informaţii în legătură cu randamentul şcolar al elevilor, cu performanţele acestora, cu nivelul de 



 

 

stăpânire a cunoştinţelor, de formare a abilităţilor etc., prin raportare la obiectivele propuse şi la 
conţinuturile ştiinţifice.  

 Eficienţa actului educaţional depinde în mare măsură de personalizarea actului metodologic. Teoria 
şi practica educaţională este confruntată dintotdeauna cu problema obiectivităţii sau subiectivităţii 
metodelor de evaluare, în general, şi a notării în special. Se utilizează diferite metode de verificare şi 
evaluare ; nu se recomandă utilizarea preferenţială a uneia sau alteia din metode ; soluţia cea mai potrivită 
este îmbinarea lor în funcţie de situaţia concretă a variabilelor procesului instructiv-educativ.  

 În ceea ce privește clasificarea metodelor de evaluare există mai multe păreri. Clasificarea cea mai 
operaţională este cea a profesorului Ion T. Radu care împarte metodele de evaluare astfel: 

 Metode tradiţionale de evaluare: 
• Evaluarea orală; 
• Evaluarea scrisă; 
• Evaluarea prin probe practice; 
• Testul docimologic. 
Metode alternative şi complementare de evaluare:  
• Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară; 
• Portofoliul; 
• Investigaţia; 
• Proiectul; 
• Evaluarea digitală; 
• Autoevaluarea. 
 Atât metodele tradiţionale (scrise, orale şi practice), cât şi metodele alternative îşi aduc, fiecare în 

parte, contribuţia la realizarea actului evaluative, însă, la clasele primare nu toate acestea pot fi aplicate în 
totalitate şi în formele descrise. Ele trebuie adaptate și puse în practică prin procedee diferite, în funcţie de 
specificul disciplinei şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea didactică, dar și de cel al vârstei. 

 Metodele trebuie folosite cât mai varietate, pentru a da substanţă actului de evaluare, prin 
completarea dezavantajelor caracteristice unor metode cu avantajele ce decurg din aplicarea altora, de aceia 
nu trebuie folosită doar o metodă de evaluare, ci este necesară fructificarea dimensiunii şi aspectelor 
calitative ale tuturor metodelor cunoscute. 

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.  

 



 

 

ITEMII OBIECTIVI 
 

PROFESOR: MITREA AURA-CRISTINA, 
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, PIATRA NEAMŢ 

. 
1 Itemi obiectivi 
 Itemii obiectivi au foarte multe calităţi cum ar fi: structurarea sarcinilor propuse, standardizarea 

formatului lor de prezentare, corelarea strictă a sarcinilor cu obiectivele de evaluat, capacitatea de a testa 
un număr mare de elemente de conţinut într-un timp relativ scurt, obiectivitate privind aprecierea 
răspunsului, posibilitatea de asociere a unui sistem de notare relativ simplu. Tipuri de itemi obiectivi: 

1. Itemi cu alegere duală (de discriminare binară) presupun formularea unei cerinţe cu două 
variante complementare de răspuns ( Adevărat/Fals, Da/Nu, Corect /Incorect ).Itemii de acest tip se 
prezintă sub forma unor întrebări sau enunţuri, efortul elevului reducându-se la identificarea unui răspuns 
din două posibile. Achiziţiile evaluate prin itemii cu alegere duală sunt de regulă rudimentare. Factorul de 
discriminare fiind însă extrem de mic, elevul va putea obţine un rezultat acceptabil la un test format numai 
din astfel de itemi alegând la întâmplare un răspuns dintre cele două admise pentru fiecare item în parte. 
De obicei, itemii cu alegere duală sunt formulaţi în combinaţie cu itemii subiectivi de tipul „Justificaţi ...”, 
„Scrieţi varianta corectă ...”, „Explicaţi în ce constă eroarea ...”. În aceste cazuri o parte din punctaj se 
distribuie pentru justificarea răspunsului.  

Exemple:  
 Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecăruia dintre următoarele enunţuri: 
Drama este o specie a genului epic;       A/F 
Tabloul este o diviziune a textului dramatic care este marcată de schimbarea decorului;  A/F 
Forma de discurs teatral care constă într-o replică mai amplă rostită de către unul dintre personaje, 

în prezenţa sau absenţa din secenă a altor actori se numeşte dialog dramatic   A/F 
Dramaturgia şi teatrul sunt sinonime      A/F 
Actul este o unitate compoziţională specifică operei dramatice, diviziune principală reprezentând 

etape logice în desfăşurarea acţiunii scenice;     A/F 
Cel mai cunoscut comediograf român este I. L. Caragiale;    A/F 
Tragicul este o categorie estetică din care fac parte situaţii, replici, tipuri umane, moravuri care 

provoacă râsul.        A/F 
Tragicomedia este o specie a genului dramatic în care tragicul şi comicul sunt legate în aceeaşi 

structură, luminându-se reciproc     A/F 
Hybris înseamnă vină tragică.       A/F 
Barem de corectare şi notare: Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. 1.F, 2.A, 3.F, 

4.F, 5.A, 6.A, 7.F, 8.A, 9.A. 
2. Itemii cu alegere multiplă sunt cele mai utilizate tipuri de itemi, în special în testele standardizate 

( bacalaureat, admitere, etc.). 
Itemii de acest tip permit abordarea unui volum mare de informaţie într-un interval de timp relativ 

redus, deşi nu pot măsura capacitatea elevului de a-şi organiza şi exprima ideile . Sunt forme de testare cu 
un grad mare de fidelitate, iar factorul de discriminare este mai mare decât în cazul celorlalţi itemi obiectivi.  

 Exemple:  
Încercuiţi răspunsul corect: 
1.Personajul care spune „Curat murdar!” este:: 
a) Ştefan Tipătescu;  
b) Iordache Brânzovenescu; 
c) Ghiţă Pristanda;  . 
2.Zaharia Trahanache avea următorul tic verbal: 
a) „Aveţi puţintică răbdare”;    
b) „Famelie mare, renumeraţie după buget, mică”; 
c) „Industria noastră e sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire”;   
3.Acţiunea piesei se petrece în: 



 

 

a) Bucureşti ;    
b) provincie ; 
c) capitala unui judeţ de munte;  
4. Acţiunea se petrece: 
a) în secolul al XIX-lea;  
b) în zilele noastre; 
c) în secolul al XX-lea; 
5. Cel care găseşte scrisoarea este:  
a) Cetăţeanul turmentat;  
b) Ştefan Tipătescu; 
c) Zaharia Trahanache; 
Barem de corectare şi notare: Se acordă câte două puncte pentru fiecare răspuns corect. 
3. Itemi de asociere/itemii de tip pereche solicită stabilirea unor corespondenţe între informaţiile 

distribuite pe două coloane. Prima coloană conţine informaţii de tip enunţ (premise), cea de-a două coloană 
conţinând informaţii de tip răspuns. Elevului i se solicită să asocieze fiecare enunţ cu un unic răspuns. 
  

Factorul de discriminare este ceva mai mare decât în cazul itemilor cu alegere duală, strategia de 
asociere la întâmplare neconducând decât în situaţii foarte rare la un rezultat acceptabil privind rezultatul 
testului. Numărul ideal de perechi este 5 sau 7. 

Exemple: 
1.Fiecărui concept din stînga asociaţi cîte o definiţie din dreapta .  

Indicaţii scenice 
 
Comic 
 
Replica 
 
Conflict 
 
Dialogul dramatic 

unitatea minimală a dialogului 
element de mare forţă, declanşator de evenimente 
construit frecvent pe opoziţia dintre două 
personaje sau grupuri de personaje 
indicaţii dintre paranteze, care devin marcă a 
autorului în text 
categorie estetică în care intră actele, 
personajele,situaţiile care stârnesc rîsul, prin 
dezvoltarea unui contrast 
ilustraeză principiul dublei enunţări: doi emiţători 
şidoi receptori 

 



 

 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATELE EVALUĂRII INIȚIALE 

MODEL 
 

PROF. MITRIC DĂNUȚA 
 
I. Analiza evaluării iniţiale.  
II. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi 
 
I. 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 foloșite în activitate, cu 
scopul de a lua decizii privind ameliorarea activităţii în etapele viitoare. 

La începutul acestui an şcolar, după cele două săptămâni de recapitulare a cunoștințelor am elaborat 
și aplicat teste de evaluare inițială în conformitate cu programele școlare; 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, însoţiți 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, răspunsuri 
complete, citirea cu atenţie a subiectului etc.). 

Structura testului iniţial/predictiv pentru anul şcolar 2019-2020 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 și cu răspuns elaborat. (48 de puncte):  

  secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi și/sau semiobiectivi cu răspuns scurt și cu răspuns elaborat, 
referitori la fonetică, lexic, ortografie și 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 - a VI-a aparţin genului epic; 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 și 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 și prognostic, s-au avut 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. 

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, competențe 
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, cât și a competenţelor de evaluat ţine 
seama de trăsăturile și 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.  

Analizând lucrările elevilor, am constatat: 
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 expreșii;  
 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(cl a VI-

a). 
 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; 
 de organizare coerentă, logică şi expreșivă 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 expreșii, 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 expreșive 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 
expreșivitate 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, 
expreșivă şi adecvată diferitelor tipuri de texte pe 
care trebuie să le redacteze; 
 dificultăţi de identificare a valorii expreșive 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; 
 poșibilitatea 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; 

 corigenţa şi / sau repetenţia; 
 dezinteresul şi / sau abandonul şcolar; 
 reducerea şi / sau absenţa perspectivelor 
educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar; 
 impoșibilitatea 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 gimnazial 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 și 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); 

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; 

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 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; 
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; 

Referate; 
Redactarea de 
compuneri libere;  
Orele de limba şi 
literatura română; 
Portofoliul 

aVI-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 

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 

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;  



 

 

şi de explicare a 
semnificaţiei acestora în 
contexte diferite;  
Exerciţii de construire 
corectă a propoziţiilor 
șimple şi dezvoltate; 
construirea unor fraze 
prin utilizarea corectă a 
coordonării şi 
subordonării; 
Exerciţii de recunoaştere 
a părţilor de vorbire și de 
propoziţie; 
Exerciţii de analiză 
morfo-sintactică şi 
sintactico-morfologică; 
Exerciţii de identificare a 
caracteristicilor operelor 
epice: naraţiunea la 
persoana a III-a şi la 
persoana 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;  
Exerciţii de identificare 
şi ordonare a secvenţelor 
narative dintr-un text dat, 

şi de explicare a 
semnificaţiei acestora în 
contexte diferite;  
Exerciţii de construire 
corectă a propoziţiilor 
șimple şi dezvoltate; 
construirea unor fraze 
prin utilizarea corectă a 
coordonării şi 
subordonării; 
Exerciţii de recunoaştere 
a părţilor de vorbire și 
de propoziţie; 
Exerciţii de analiză 
morfo-sintactică şi 
sintactico-morfologică; 
Exerciţii de identificare 
a caracteristicilor 
operelor epice: 
naraţiunea la persoana a 
III-a şi la persoana 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;  
Exerciţii de identificare 
şi ordonare a secvenţelor 
narative dintr-un text 

Se ating 
obiectivele şi 
standardele de 
performanţă 
vizate de 
programa 
şcolară; 
Se poate observa 
progresul şi 
succesul şcolar; 



 

 

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 

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 

aVII-ași a 
VIII-a 

Exerciţii de recunoaştere 
a părţilor de vorbire și 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 

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; 
Interpretarea unor texte 
la prima vedere, a 
semnificaţieie titlului 
unei opere;  

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 șituaţiei 
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; 



 

 

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 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 impreșii 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; 

Referate;Redactare de 
eseu;Redactarea de 
compuneri libere; 
Portofoliul;  
Orele de curs; Orele de 
limba şi literatura 
română; 

 



 

 

 
SCOPUL EVALUĂRII INIŢIALE 

 
PROF. MITROI RAMONA-DORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI NOVAC” 
STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, NR.3, ORAVIȚA 

 
 Evaluarea iniţială este utilizată la începutul fiecărui ciclu de instruire.(an școlar, semestru, început 

de capitol). Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 
favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de examinare a primit și denumirea de 
evaluare diagnostic, întrucât ajută profesorul să identifice competențele dobândite de elevi și să indice căile 
ce trebuie urmate. 

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 profesorii reuşesc să-i determine pe elevi să fie receptivi şi să 
înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratează cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. Acest prilej de 
verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare 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). 

 Tehnica testelor propune teme(itemi) de felul următor: 
 -enunțuri pe care ca candidatul le apreciază cu adevărat sau fals 
 - întrebări la care se oferă 3-4 răspunsuri, unul correct, celelalte greșite din care candidatul allege 

prin bifare răspunsul correct 
 -enunțuri cu spații goale, pentru completare cu răspunsuri ghidate sau libere 
 - enunțuri cu sarcini pentru efectuarea cărora elevul scrie rezultatul 
 - tabele și scheme la care elevul trebuie să afle și să scrie corelări între date, asocieri, completări-

conform sarcinilor impuse. 
Pentru a acoperi cerințele unui item, didactica modernă recomandă parcurgerea unor trepte de către 

elevi: 
 -să posede informația necesară 
 - să poată opera cu aceste cunoștințe  
 -să integreze cunoștințele în sisteme 
 - să integreze cunoștințele în contexte noi 
Specialiștii recomandă patru categorii de enunțuri-itemi: 
-enunțuri-itemi de tip eseu 
-enunțuri-itemi de tip semiobiectiv 
-enunțuri-itemi cu alegeri multiple 
-enunțuri-itemi de tip atitudinal 
 După ce profesorii sunt în posesia itemilor, urmează organizarea testului 
 Concluziile evaluării reprezintă 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.  

Consider că ar fi util un interval mai mare de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor 
şi corectarea lor atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Acest lucru ar duce la evitarea aglomerărilor şi la 
atenuarea emoțiilor.   
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE – METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MITU ELENA-ALINA, 

 ȘC. GIMNAZIALĂ ,,UNIREA”, BRANIȘTEA, GALAȚI 
 
Atunci când vorbim despre elev, trebuie să avem în vedere achizițiile, deprinderile și abilitățile care 

ajung să îi creeze o personalitate specifică acestuia. Astfel, în dezvoltarea sa intelectuală, cadrul didactic și 
mă refer în cazul meu, la iubita învățătoare trebuie să aibă în vedere anumite metode, strategii și tehnici de 
lucru, dar și de evaluare. De ce este importantă evaluarea? O întrebare banală, care a iscat multe controverse 
de-a lungul timpului.  

Evaluarea reprezintă o componentă a procesului instructiv-educativ cu rol de măsurare, apreciere a 
eficienței procesului de predare-învățare, în funcție de obiectivele propuse. Ea oferă informații despre 
gradul de atingere al scopului învățării și furnizează informații despre reglarea și ameliorarea activității 
didactice de la o etapă la alta, oferind posibilitatea de folosire a altor metode și strategii. 

După criteriul obiectivității și al gradului de certitudine, există evaluare obiectivă și evaluare 
subiectivă, după criteriul scopului și al frecvenței , există evaluare inițială, continuă (formativă), 
evaluare sumativă. 

Ceea ce urmează să dezvolt eu în articolul de față sunt câteva informații, metode, strategii și tehnici 
aplicate evaluării inițiale.  

Evaluarea inițială se aplică la începutul unui program de instruire, pentru a stabili nivelul pregătirii 
elevului și potențialul cu care urmează să intre în activitatea viitoare. Datele obținute sunt valorificate în 
noua etapă de instruire în vederea adecvării conținuturilor la posibilitățile reale ale elevului. 

Evaluarea inițială se poate realiza prin:  
• Examinări orale  
• Probe scrise  
• Probe practice  
Aceasta îndeplinește o funcție de diagnosticare (arată dacă elevii și-au însușit cunoștințele necesare 

noului program) și o funcție predictivă (oferă informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
efectua sarcinile de lucru). 

În ceea ce privește metodele/ tehnicile de evaluare, din punctul meu de vedere, învățătorul trebuie să 
le stăpânească pe toate, dar să le aplice în funcție de particularitățile de vârstă sau specificul clasei de elevi. 
Cele care se întâlnesc mai des în programul școlar nu sunt neapărat și cele mai folositoare, în alegerea 
corectă a lor intervenind cadrul didactic. 

Dupa Stanciu. M., 2003, p.283-284, se disting următoarele metode și instrumente de evaluare: 
 Metode și instrumente tradițioanale 
 1. Probele orale  
• Conversația de verificare (prin întrebări și răspunsuri) 
• Redarea (repovestirea) 
• Completarea unor dialoguri incomplete 
 2.Probele scrise 
• Activitatea de muncă independentă în clasă 
• Testul  
 3. Probele practice  
• Executarea unor lucrări experimentale  
• Întocmirea unor desene, schițe, grafice . 
În ceea ce urmează, voi dezvolta două metode de evaluare inițială, anume evaluarea orală și probele 

scrise. 
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări-răspunsuri și prin îndeplinirea unor sarcini de 

lucru oral, de obicei din bancă sau chiar la tablă, sub supravegherea profesorului. Cerința cadrului didactic 
poate fi verbală sau scrisă. Evaluarea orală poate fi frontală, individuală sau adresată unui grup. Nota trebuie 
clar justificată elevului, cât mai obiectiv. 



 

 

Evaluarea scrisă apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale, teste de 
cunoștințe. Ele îndeplinesc o funcție diagnostică, iar itemii de evaluare trebuie să fie variați, pentru a 
permite extinderea capacităților superioare ale elevilor. Este de dorit ca lucrarea să fie corectată imediat, 
apoi să fie rezolvată cu întreaga clasă, motivând notele respective. 

Așadar, în complexitatea ei, evaluarea inițială este de o maximă importanță în procesul instructiv al 
educației, întrucât reprezintă ,,cărămida-bază” a învățării. Altfel spus, în lipsa ei, asimilarea informațiilor 
ar sta sub pericolul prăbușirii, făcându-și apariția lacunele. 

 
 
 
  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR: MITU FLORINA 

 
 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 
Modalităţile de realizare a evaluării se structurează în funcţie de momentul aplicarii, în: 
• Evaluare iniţială 
• Evaluare continuă (formativă) 
• Evaluare cumulativă (sumativă,globală) 
In evaluarea de astăzi , indiferent de tipul ei folosim itemii. 
Din punct de vedere al obiectivităţii în notare, itemii se clasifica în : 
• itemi obiectivi ; 
• itemi semiobiectivi ; 
• itemi subiectivi ; 
Itemii obiectivi : reprezintă componente ale testelor de progres, în special ale celor standardizate.  
Aceştia se clasifica la rândul lor în : 
• itemi cu alegere duala :da/nu ; adevarat/fals ; corect/greşit ; bine/rău 
• itemi cu alegere multiplă : elevul trebuie să aleagă varianta corecta din cele enumerate ; 
• itemi de tip pereche : solicită recunoaşterea unor corespondenţe, unor asocieri între elementele a 

două coloane astfel încât să se obţină afirmaţii adevarate ; 
• itemi de completare : permit verificarea însuşirii unor definiţii, axiome,formule, prin completarea 

în spaţiul liber a părţii omise ; 
• itemi cu răspuns scurt :se formulează ca întrebare directă şi răspunsul se constituie sub forma unei 

propoziţii, cuvânt, număr, simbol, etc. 
 Itemi semiobiectivi : presupun ca răspunsul elevului să fie limitat ca spaţiu, formă, conţinut, prin 

structura enunţului sau întrebării. Aceştia se prezintă sub forma unor întrebări cu răspuns structurat, elevul 
îşi orientează răspunsul în funcţie de întrebările şi subîntrebările puse de profesor. 

 Itemii subiectivi : sunt cel mai frecvent utilizaţi în sistemul de evaluare tradiţional fiind relativ uşor 
de construit şi testează obiective care vizează originalitatea şi caracterul personal al răspunsului. 

 Important este ca urmărind toate aceste obiective profesorul poate aprecia şi nota orice contribuţie 
pozitivă a elevului şi observa multiplele aspecte ale implicării 



 

 

acestuia în procesul instructiv-educativ, precum şi caracteristicile acestui proces în vederea 
ameliorarii lui şi realizarii progresului şcolar în funcţie de posibilităţile fiecarui elev, de interesele şi 
preocupările sale, de cerinţele progamelor şcolare şi ale societăţii. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ROXANA MOCANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI 
 
Pentru noi, profesorii, evaluarea reprezintă o parte importantă a procesului didactic 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, obiective care sunt formulate în programele școlare. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei forme 
de evaluare:  

 evaluarea iniţială (predictivă) - se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de 
învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică;  

 evaluare continuă (formativă) – se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare; 
 evaluare sumativă (cumulativă) - 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. 
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. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj al acestei metode este reprezentat de posibilitatea 
de a testa un număr mare de elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului – evaluare practică le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, 
o mare diversitate de modalităţi. Tehnologia stimulează interesul 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. 

Pe lângă aceste metode tradiționale există și o serie de metode complementare de evaluare cum 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. 

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 ceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. 

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

Autoevaluarea are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de 
autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele 



 

 

educaţionale, să-şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze atitudini şi 
comportamente. 

Fişa de evaluare este completată de fiecare profesor, în ea înregistrându – se date factuale despre 
evenimentele cele mai importante pe care profesorul le identifică în comportamentul sau modul de acţiune 
al elevilor săi. La acestea se adaugă interpretările profesorului asupra celor întâmplate, permiţându – i 
acestuia să surprindă modelul comportamental al elevilor săi. Un avantaj important al acestor fişe de 
evaluare este acela că nu depind de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul, profesorul fiind cel 
care înregistrează şi interpretează comportamentul tipic sau alte produse şi performanţe ale elevului. Un 
dezavantaj de care trebuie ţinut seamă este acela al marelui consum de timp pe care îl implică la care se 
adaugă faptul că aceste notări nu au o cotă ridicată de obiectivitate, ceea ce are repercursiuni asupra 
fidelităţii acestor înregistrări. 

Cu ajutorul chestionarului se obţin informaţii despre opţiunile elevilor şi atitudinea lor faţă de 
disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi manual, precum şi despre nivelul lor de 
motivaţie la o anumită disciplină. Tot prin intermediul acestuia se pot obţine informaţii referitoare la 
pregătirea elevilor (chestionare orală sau scrisă). Profesorul poate recurge la chestionar când doreşte o 
informare operativă cu privire la stăpânirea de către elevi a unor probleme esenţiale dintr-o lecţie, temă sau 
capitol. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Metodele implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie să-şi adapteze 
stilul didactic în funcţie de tipul de elev timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător pentru fiecare 
găsind gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în 
concordanţă cu situaţia concretă. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. INV. PRIMAR, MOGOE MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA CALNIC,JUD.GORJ 

 
 Evaluarea este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, 

integrat structural şi funcţional în activitatea didactică. 
Evaluarea acoperã toate domeniile de pregãtire a educaţiei, metode de predare, finanţare, 

management, direcţii generale, conducere şi urmãrire a obiectivelor pe termen lung. La un nivel mai 
aprofundat, constatãrile evaluãrii pot conduce la prioritãţi noi şi/sau la o mai mare compatibilitate între 
alegeri şi resurse. În principiu totul se reduce la învãţarea din experienţa personalã a fiecãrui individ. 
Deoarece aceste procese de evaluare sunt iniţiate, dezvoltate şi autoreglate în şcoalã, ele sunt denumite 
procese de autoevaluare pentru a le distinge de procesele de inspecţie sau evaluare externã. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea 
cu elevii al căror potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după 
cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. 
În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 
grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. Evaluarea 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. 

 
 



 

 

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 
 

COLEGIUL TEHNIC „RALUCA RIPAN”, CLUJ-NAPOCA 
PROF. MOGONEA NATALIA LAVINIA 

 
 Teoria şi practica evaluării face diferenţiere între metodele tradiţionale de evaluare şi cele 

complementare. 
 Metodele tradiţionale 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 
 Pornind de la această realitate obiectivă, 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 şi ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi). 

 Acest lucru se poate realiza prin utilizarea metodelor complementare de evaluare. 
 Principalele metode complementare de evaluare la obiectul matematica, al căror 
potenţial formativ susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt: 
• observarea sistemică a activităţii şi a comportamentului elevului; 
• proiectul 
• portofoliul 
• autoevaluarea 
 Observarea sistemică a activităţii şi a comportamentului elevului îţi furnizează informaţii importante 

asupra performanţelor elevilor, din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi relaţionare, a competenţelor şi 
abilităţilor de care dispun aceştia.  

 În mod practic ai la dispoziţie trei modalităţi de înregistrare a acestor informaţii: 
• fişa de evaluare 
• scala de clasificare şi 
• lista de control / verificare 
 Proiectul este o metodă de evaluare complex. Uneori este greu de discriminat între rolul său de 

instrument de învăţare şi cel de evaluare. Este permisiv, stimulativ, motivant, analitic. Proiectul începe în 
clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru, se 

continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul te consultă. Proiectul se 
încheie tot în clasă prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport-sinteză a rezultatelor obţinute şi a 
produsului realizat. 

 Proiectul are mai multe etape şi poate fi realizat individual sau în grup. Printre capacităţile elevilor 
posibil de evaluat prin intermediul acestei metode se va urmări: 

• Adecvarea metodelor de lucru şi a instrumentarului ales la atingerea obiectivele propuse prin 
proiect; 

• Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de calcul; 
• Oferirea unor soluţii corecte; 
• Prezentarea proiectului. 
 Portofoliul , ca metodă complementară de evaluare în practica şcolară curentă, se impune din ce în 

ce mai mult atenţiei şi interesului profesorilor. Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin 
celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe orale, 

scrise, practice, observare sistemică a comportamentului elevului, proiectul, autoevaluarea), precum 
şi sarcini specifice disciplinei matematica. 

 Portofoliul este „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la 
un an şcolar la altul. 

 Prin bogăţia de informaţii pe care o furnizează, sintetizând activitatea 
elevului de-a lungul timpului, portofoliul constituie parte integrantă a 
unei evaluări sumative. 



 

 

 Autoevaluarea, prin informaţiile pe care le furnizează, are un rol esenţial în întregirea imaginii 
elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite dascălul. 

Elevii au nevoie să se autocunoască. Acest fapt are multiple implicaţii în plan motivaţional şi 
atitudinal, le va reda încrederea în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

Grilele de autoevaluare permit elevilor să-şi determine în condiţii de autonomie, eficienţa activităţilor 
realizate. 

Pentru autoevaluarea atitudinilor poţi utiliza chestionare cu răspunsuri deschise şi scări de clasificare. 
 Chestionar: 
1. Parcurgând cu atenţie cerinţele temei şi rezolvând sarcina de 
lucru am învăţat............................................................................... 
2. Noţiunile învăţate îmi sunt necesare la........................................... 
3. La această temă mi-a plăcut...................................................... 
4. La realizarea acestei sarcini de lucru am întâmpinat dificultăţi 
precum............................................................................................ 
5. Cred că aş putea să-mi îmbunătăţesc performanţa 
dacă................................................................................................ 
6. Cred că activitatea mea practică poate fi apreciată ca.................... 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
MOIANU MIHAELA, 

G.P.P. ,,CONSTANTIN BRANCUSI”, TG.-JIU 
 
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 reforma educationala intreprinsa în momentul de fata ininvatamant, 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 sicomportamentele 
dobandite de copilul prescolar prin procesul de invatamint. Din perspectiva momentului efectuarii si a 
modului de interpretare adatelor 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 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 biectivele 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 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 iniţială 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, de fapt de a cunoaşte 
capacităţile de învăţare ale copiilor. 

Evaluarea initiala este realizata la inceputul oricarui segment al instruirii (lectie, subcapitol, capitol, 
semestru scolar, an de invatamint) 

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. 

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. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către cadrul didactic. Cadrul didactic trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe 
obiectivele de la grupa. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, prescolarii vor fi mai 
interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA 
„EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT” 

 
PROF. MOISE EMANUEL PETRICĂ,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU 
 
Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ. Teoreticienii evaluării consideră 

că această etapă a procesului didactic este la fel de importantă ca şi etapele predării şi învăţării. La „educaţie 
fizică şi sport”, percepţia celor din afară este că „ce mare lucru se face la orele de sport” Le dă copiilor o 
minge şi apoi îi supraveghează şi îndată trece ora...”. Ei bine, din perspectiva profesorului de educaţie fizică 
lucrurile stau complet diferit. Fiecare etapă a lecţiei este extrem de importantă de la salutul şi ordonarea de 
la începutul orei până la finalul activităţii şi salutul aferent ora trebuie să fie densă, să realizeze de la 
acomodarea corpului pentru efort până la recuperarea suflului şi diminuarea oboselii fizice pentru a permite 
copilului participarea în cele mai bune condiţii la următoarea activitate din programul şcolar, fie ea oră de 
matematică, de fizică sau de educaţie muzicală sau plastică. Elevul trebuie să fie apt, după o oră de efort 
fizic, să participe cu plăcere la următoarea activitate a zilei dar şi să aştepte cu nerăbdare următoarea oră de 
educaţie fizică şi sport. 

Din această perspectivă, a cadrului didactic care predă educaţie fizică, este foarte important să se 
realizeze o corectă evaluare iniţială, la fiecare întoarcere a copiilor din vacanţă, pentru că mişcarea fizică 
din timpul vacanţelor nu are nici intensitatea şi nici rigurozitatea activităţilor desfăşurate sub coordonarea 
profesorului, poate cu excepţia copiilor angrenaţi în activităţile cluburilor sportive sau a celor care fac sport 
de performanţă. Vorbind însă de marea masă a copiilor din învăţământul obligatoriu, efortul fizic în vacanţe 
este foarte adesea mult diminuat, mai ales în cazul copiilor care au domiciliul în mediul urban (tableta, 
telefonul inteligent sau chiar televizorul sunt adesea prieteni mai buni copiilor decât mingea, coarda, 
bicicleta sau oricare alt mijloc de a face sport).  

Evaluarea iniţială vizează mai ales capacitatea de efort a copiilor, modul în care ei reacţionează la 
cerinţele fizice ale probelor sportive şi la încadrarea în parametrii consideraţi optimi de către standardele 
de evaluare a rezultatelor obţinute la diversele probe sportive.  

De asemenea, este de remarcat faptul că evaluarea iniţială la această disciplină nu are ca efect notarea 
elevilor ci doar a rezultatelor pe care aceştia le obţin în fişele de evaluare a activităţii desfăşurate. 

Se evaluează capacitatea elevilor de a se încadra într-un anume barem de timp la alergarea de viteză, 
dacă lungimea săriturii de pe loc sau cu elan este de asemenea încadrabilă în standarde dar şi corectitudinea 
executării acesteia. Numărul de tracţiuni, capacitatea de revenire după efort şi modul în care elevul 
reacţionează la solicitările profesorului sunt de asemenea elemente care se iau în calcul la evaluarea iniţială. 
Deoarece pe parcursul anului şcolar, indiferent de clasă, este necesar să se exerseze jocurile de echipă, 
anumite reguli după care se desfăşoară jocurile pot fi incluse şi ele în evaluarea iniţială. Bineînţeles că 
evaluarea unor astfel de atitudini, de elemente care ţin de practicarea unor jocuri de echipă vor fi evaluate 
ţinând cont de toţi factorii implicaţi: gradul de cooperare manifestat de coechipieri, capacitatea de 
întrajutorare vizibilă în timpul jocului, respectarea principiilor jocului şi a regulamentului de desfăşurare a 
unui „meci”, corectitiudinea şi rapididatea reacţiilor manifestate de elevi la diferitele semnale sonore ale 
„arbitrului”, toate cuantificate de profesor în fişele de observaţie şi de evoluţie a fiecăruia dintre elevi. 
Aceste fişe vor fi totdeauna importante pentru determinarea evoluţiei în timp a copilului, pentru găsirea 
acelor soluţii care să conducă la obţinerea unor performanţe sportive conforme standardelor de evaluare.  

Evaluarea iniţială are un rol reglator. Ea oferă profesorului punctul de reper de unde se pleacă, la 
începutul anului şcolar, sau la întoarcerea din vacanţă, pentru a putea obţine performanţele sportive dorite 
sau, şi mai corect, îmbunătăţirea rezultatelor iniţiale. Este posibil ca unii dintre copii, deşi fac eforturi 
deosebite să obţină rezultate bune, conforme cu standardul de evaluare, să nu se încadreze decât foarte greu 
în limitele acceptabile. În cazul acestor elevi, ceea ce contează pe parcursul anului şcolar este mai degrabă 
progresul înregistrat. Pentru un copil care cu greu sare în lungime 1 m, atingerea liniei de 1,20m deja poate 
fi considerată o performanţă. Sau pentru copilul care nu rezistă decât 200-300 de metri la alergarea de 
rezistenţă, creşterea lungimii alergate la 600 de metri din nou poate fi considerată o performanţă şi notată 
ca atare. Progresul elevilor trebuie de fiecare dată să reprezinte o parte din nota acordată.  



 

 

Totodată, aceste elemente evaluate, ca şi măsurarea evoluţiei performanţelor în timp pot conduce la 
depistarea elevilor capabili de performanţe sportive superioare.  



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: MOISE IONELA ALEXANDRA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ: ,,ANTON PANN” BRĂILA 
 
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 (Șebu, Metodica). 

Obiectivele evaluării 
În cadrul obiectivelor generale ale evaluării , cele mai relevante ar fi: 
a) Să verifice realizarea principalelor obiective curriculare; 
b) Să realizeze recapitularea, sistematizarea şi consolidarea capacităţilor elevilor; 
c) Să amelioreze rezultatele învăţării; 
d) Să stabilească programe suplimentare pentru elevii cu rezultate bune şi foarte bune şi totodată să 

stabilească programe de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe sau modeste; 
e) Să facă o diagnoză a procesului de realizare a educaţiei școlare. 
Tipuri de evaluare 
Dupa 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. 

Avantaje: 
-oferă profesorului cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 

existente (potențialul de învățare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate și remediate) și a formula 
cerinele următoare; 

-pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe de recuperare. 

Dezavantaje: 
-nu permite o apreciere globală a performanțelor elevului și nici realizarea une ierarhii; 
-nu-și propune și nici nu poate să determine cauzele existenței lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
Una dintre metodele traditionale pentru evaluarea initiala este: evaluarea orală 
Caracteristici 
Evaluarea orală se realizează printr-o conversaţie pe baza căreia cadrul didactic stabileşte cantitatea 

informaţiei şi calitatea procesului şi a produsului activităţii de învăţare în care a fost implicat elevul. Din 
perspectivă modernă, evaluarea trebuie să însoţească procesul de predare-învăţare. Evaluarea orală permite 
realizarea cu prisosinţă a acestui deziderat. Conversaţia euristică este cea mai importantă metodă folosită 



 

 

în procesul evaluativ de tip oral. Pentru a putea fi utilizată în procesul de învăţare a unor date, aspecte, 
fapte, întâmplări, elevii trebuie să beneficieze deja de informaţii anterioare. 

Avantaje și dezavantaje ale evaluării orale 
Avantaje majore 
• Permite comunicarea deplină între cadrul didactic şi elev, între acesta şi clasă; 
• Recuperează naturaleţea şi normalitatea unei relaţii specific umane (C. Cucos, A. Stoica); 
• Favorizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală a elevilor; 
• Asigura feedback-ul mult mai rapid; 
• Oferă posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în 

raport cu un conţinut specific; 
Dezavantaje majore 
• Se realizează o „ascultare“ prin sondaj; 
• Gradul de dificultate a întrebărilor este diferit de la un elev la altul; 
• Intervine o puternică varietate intraindividuală şi interindividuală; 
• Performanţa elevului este afectată de starea sa emoţională în momentul răspunsului; 
• Evaluarea orală oferă/asigură un grad scăzut de validitate şi fidelitate; 
• Se consumă mult timp în cazul în care se evaluează toţi elevii. 
 



 

 

EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MOISE LĂCRĂMIOARA 
GRADINITA CU P.N. ȚIFEȘTI 

 
SCOPURILE EVALUĂRII : Cunoasterea potenţialului psihic, fizic, cognitiv, socio-afectiv, 

emotional, a capacitatilor de invatare ale fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de atingere al 
comportamentelor cu care copiii intra in gradinita; planificarea continuturilor instructiv-educative in 
functie de rezultatele evaluarii initiale.  

Despre evaluarea initiala 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de„instruire” şi stabileşte nivelul de 

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

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. 

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită. 

Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 
Diagnostică  
–vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, capacităţile 

necesare reuşitei într-un program nou (cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele din 
pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ). 

Prognostică  
–sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea rezultatelor. 
În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile necesare, 

demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. 
Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
-Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
-Formularea itemilor; 
-Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
-Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
-Stabilirea unei scări de apreciere; 
-Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: 
-oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de 

învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare; 
-pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare; 
Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele: 
-nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii; 
-nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului. 
Instrumentele de evaluare au fost alese în funcţie de particularităţile grupei de preşcolari:  
- observarea copiilor în timpul diferitelor activităţi  



 

 

- dialogul cu copiii şi părinţii  
- studiul produselor activităţii  
- fişe de lucru individuale  
- probe orale, scrise, actional-practice, chestionare.  
 
 

 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. MOISE MIHAELA 
 
Evaluarea este un proces didactic complex și constituie o parte integrantă a procesului de învățare. 

Cunoaștem trei tipuri de evaluare, toate având o importanță majoră pentru actul didactic: evaluarea inițială, 
care se aplică la începutul fiecărui an școlar, evaluarea formativă, care se face pe tot parcursul anului școlar 
și se realizează la sfârșitul fiecărei lecții și evaluarea sumativă, la sfârșitul unui ansamblu de activități de 
învățare. 

Evaluarea inițială are o funcție de diagnoză și de prognoză, fiind foarte importantă, deoarece ne oferă 
o imagine clară a cunoștințelor dobândite de elevi în anii școlari anteriori. În urma evaluării inițiale a 
elevilor, profesorul nu își propune să facă o ierarhie a acestora ci să repereze, pe de o parte, potențialul lor 
de învățare și pe de altă parte să identifice lacunele existente. Pornind de la rezultatele evaluării inițiale, 
profesorul își planifică un program de recuperare a noțiunilor fundamentale pe care elevii ar trebui să le 
stăpânească, pentru a putea continua apoi procesul de achiziție de noi cunoștințe. 

Fiind profesor de limba franceză la gimnaziu, consider că evaluarea inițială este foarte importantă, 
deoarece îmi oferă o imagine reală a unor aspecte de exprimare orală sau scrisă, care trebuie corectate sau 
ameliorate, pentru a putea continua procesul de predare. Evaluarea inițială o realizez mai întâi prin 
examinări orale, printr-un dialog pe teme deja studiate, verificând astfel competența elevilor de a se exprima 
oral într-o limbă străină și apoi, printr-o lucrare scrisă, cu itemi obiectivi, de tipul adevărat sau fals, sau de 
asociere, dar și subiectivi, pentru a verifica capacitatea lor de a înțelege un text scurt și de a se exprima în 
scris. Temele alese pentru această probă sunt legate de familie, casă, mijloace moderne de comunicare sau 
modalități preferate de petrecere a timpului liber. Cu această ocazie, eu pot identifica care sunt problemele 
de vocabular, dar și de gramatică pe care elevii mei le au. Cu această ocazie, pot forma o grupă separată cu 
elevii care nu stăpânesc noțiunile predate în anul școlar anterior, sau care nu le-au aprofundat, pentru a le 
relua și explica din nou. 

Evaluarea inițială este foarte importantă în procesul didactic, deoarece ne oferă posibilitatea 
cunoașterii nivelului real al cunoștințelor elevilor, precum și capacitatea lor de realizare a noilor sarcini de 
învățare. 

 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR. METODE ŞI TEHNICI 
APLICATE ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MOISESCU IULIANA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR 48 BRĂILA 
 
Evaluarea îşi are locul ei bine definit în cadrul procesului de învăţământ, fără de care, celelalte două 

componente ale acestuia: predarea şi învăţarea nu au o finalitate, dar nici un punct de plecare. Evaluarea 
este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, determinând valoarea rezultatelor si 
progreselor învăţării. Aceasta îi permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse 
obiectivele urmărite, precum şi dificultăţile acestuia. 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 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. 

 Din perspectiva momentului efectuării şi modului de interpretare a datelor cu relevanţă în 
desfăşurarea procesului didactic, în învăţământul preşcolar există trei tipuri de evaluare: evaluare 
initială/predictivă, evaluare formativă/continuă, evaluare finală/sumativă. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul anului şcolar, în momentul iniţierii unui program de 
instruire, şi are un rol foarte important în procesul de învăţare. Evaluarea inițială constituie o condiţie 
esenţială pentru reuşita procesului de învăţare deoarece oferă posibilitatea cunoaşterii potenţialului de 
învăţare al copilului la începutul unei activităţi, precum și necesitatea de a şti care sunt premisele de la care 
pornim în proiectarea activităţilor de învăţare, la stabilirea coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare, a 
obiectivelor, la alegerea strategiilor. Astfel evaluarea initială realizează două funcţii: diagnostică si 
prognostică. Acest tip de evaluare ajută la organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga 
grupă de copii, adecvat pentru obţinerea performanţei copiilor, precum şi pentru ritmul de parcurgere a 
conţinuturilor.  

 Evaluarea continuă/formativă se aplică pe tot parcursul procesului de învăţământ. Ea are un rol 
central în procesul de învățare si are scopul de a-i oferi educatoarei informatii despre gradul în care 
preşcolarii stăpânesc conţinuturile predate, despre dificultăţile întâmpinate, dar şi acela de a ajuta 
preşcolarul şi de a-l determina să înveţe si să se autoevalueze. 

 Evalurea sumativă/finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare: la sfârşit de 
semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ, este o evaluare de bilanţ. 

 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 funcţie de specificul vârstei preșcolare, metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă pot 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 într-un protocol de observaţie – o fişă 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 interveni 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 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare în grădiniţă. Acestea oferă copilului 
posibilitatea de a oferi răspunsuri libere, sunt spontane, iar pe mine m-au ajutat să îmi dau seama atât de ce 
ştie copilul, dar şi de modul cum gândește si se exprimă. Aceste metode permit tratarea diferenţiată a 
copiilor si fac posibilă adecvarea gradului de dificultate a solicitărilor la posibilităţile acestora. 

 Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive, copiii descoperă o nouă 
experienţă, aceea de a studia, investiga şi capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. 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. 

 Consider că evaluarea inițială constituie o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic 
şi o condiţie a reuşitei acestuia. Evalurea inițială mi-a oferit o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente la început de drum. 

 În conformitate cu actualul Curriculum pentru educație timpurie, care vine cu o viziune schimbată 
în ceea ce privește aplicarea acestuia, în urma evaluării inițiale, a trebuit să selectez, 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 eșalonez 
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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EVALUAREA INITIALA 
 

PROF INV PRESCOLAR MOLDOVAN ALINA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA SONA/GPP SANMICLAUS, JUDETUL ALBA 

 
Evaluarea iniţială la grupa mare a vizat cunoașterea potențialului psihic şi fizic al fiecărui copil în 

vederea stabilirii nivelului de pregătire a vo lumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ,precum 
observarea capacităţii de integrare în grup şi de relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, precum şi 
observarea comportamentului copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. 

 Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială 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), cunoş-
tinţe 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 miş-cări 
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 grădi-niţei, 

participarea, stabilitatea şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezis-tenţa la efort. 
 
MĂSURI AMELIORATIVE 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – DLC 
Educarea limbajului 

 Copiii care au dificultăţi de pronunţie (B, D, D) - se vor desfăşura jocuri exerciţiu de corectare a 
vorbirii. 

 Copiii care sunt timizi ( M, F ) vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în 
forţele proprii; 

 Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor. 
 DOMENIUL ŞTIINŢĂ – DŞ 
Activitate matematică 

 Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor 
liber-alese prin diverse forme de activitate: colorare, citire de imagini, jocuri de masă saujocuri de rol.  

DOMENIUL ŞTIINŢĂ – DŞ 
Cunoaşterea mediului 

 Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune, cât şi la 
jocurile desfăşurate la centrul joc de masă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi con-solideze şi 
sistematizeze cunoştinţele referitoare la fructe, legume, animale, şi caracteristicile acestora. 

 Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjură-tor ( 
intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii înconjurătoare a cau-zalităţii acestora 
în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume.  

 Se vor organiza vizite tematice, urmărindu-se formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive, 
ecologice faţă de mediul înconjurător. 
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – DOS 
Educaţie pentru societate 

 Se va insista pe dezvoltarea sentimentelor de înţelegere, empatie, compasiune, acceptare punând 
copiii în situaţia de a oferi ajutor. Îi voi încuraja să se cunoască pe ei înşişi, ca apoi să se accepte şi respecte 
între ei, prin intermediul jocurilor de rol. 

 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 activită-ţilor pe grupuri 
pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă. 
  



 

 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – DOS 
Activitate practică 

 Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. 
 Voi desfăşura activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă. 
 Copiii vor fi antrenaţi în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse. 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – DEC 
Activitate artistico-plastica 
 Voi insista să se folosească diverse tehnici pentru a stimula creativitatea ,în redarea liberă  
a desenului / picturii și a jocului cu plastilina, lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale, originale 

şi creative.  

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – DEC 
Educaţie muzicală 

 În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii vor fi solicitați să interpreteze de liniile 
melodice prezentate; să le redeie cu plăcere cântecele cunoscute în cadrul activităţilor liber – alese, prin 
desfășurarea de jocuri cu text şi cânt, executând și mişcările sugerate de textul acestuia, dar şi să se 
acompaniaze singuri – vocal .  

DOMENIUL PSIHOMOTRIC – DPM 
Educaţie fizică 

 Se vor desfăşura acţiuni de orientare în spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică, gimnastică de 
înviorare zilnică, divertisment şi jocuri în aer liber. 

 Ținuta corporală corectă o voi urmări şi corecta, prin diferite jocuri în grup și individual. 
 
 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
INST. MOLDOVAN CLAUDIA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIA DE SECAȘ/ȘCOALA PRIMARĂ TĂU 
 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea este o activitate de autoreglare atât pentru elevi , cât și pentru 

cadrele didactice , în perspectiva obținerii unor performanțe superioare. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unor etape de instruire, având ca scop determinarea nivelului de 

pregătire a a elevilor într-un anumit moment al existenței lor școlare. Aceasta are rolul de a stabili în ce stadiu se află 
elevii înaintea trecerii la etapa următoare de învățare. 

În condițiile debutului școlarității la 6 ani , acest tip de evaluare își merită pe deplin apelativul de ,, rău necesar’’, 
evaluarea inițială trebuind să aibă următoarele caracteristici: să realizeze un diagnostic al nivelului elevilor, să 
îndeplinească o funcție predictivă , indicând condițiile în care elevii vor putea asimila conținuturile următoare , să fie 
stimulantă, să regleze activitatea cadrului didactic . 

Astfel, am aplicat la clasa pregătitoare , în vederea cunoașterii achizițiilor elevilor și a bazei de cunoștințe și 
informații pe care se va construi ulterior, teste de evaluare inițială scrise și probe orale. Exemplific, în continuare, câteva 
dintre probele orale aplicate individual la clasa pregătitoare. 

Disciplina : Comunicare în limba română 
*Probă pentru determinarea volumului vocabularului  
Întrebări: 
1. Ce ştii despre autobuz? 
2. Ce ştii despre carte? 
3. Ce ştii despre pisică? 
4. Ce ştii despre primăvară? 
5. Ce ştii despre şcoală? 
6. Ce ştii despre lup? 
7. Ce ştii despre poştaş? 
8. Ce ştii despre păpuşă? 
9. Ce ştii despre ghiocel? 
10.Ce ştii despre balenă? 
*Probă de alcătuire de propoziții cu un cuvânt dat 
Gândeşte-te şi spune-mi ceva despre:măr,stilou , ochi, dulap, tren, pantof, gâscă, șosea, copac, zăpadă. 
*Probă pentru determinarea defectelor de pronunție și audiție 
Repetă după mine. 
a) consoane : r,s,ş,t,ţ,z,d,gz,j,y,f,c,b,p,g,ce,ge,gi 
Sunetele pronunţate greşit se integrează în cuvinte în diferite poziţii. 
b)  diftongi şi triftongi: ea,oa,ie,eau (vrea, prea, floare, cicoare,miere,caiet,beau,trăgeau) 
c) grupuri bi şi triconsonantice:mm,cr,şt,str,pl,pr,tr,dr,gl ( pumn, semn,îndemn, 

toamnă,creangă,acrire,macru, crupe, ştire, praştie,naştere, ştergător,stradă, căpăstru, strungă, pleacă, cuplu, 
aplecat, prinde, etc.) 

d) silabe fără semnificaţie(cu 2,3,4,5silabe), conform modelului: 
mu-co ri-ka-pe mod-dur-va-lo; no-fi-ta-lu-der; 
 mi-ron-bi o-tru-ci-re; san-zi-bi-de-lu; 
bac-tin si-za-do; i-ba-pen-du; pu-du-nu-ri-tal; 
fo-ve; fa-vi-ker; e-sar-tal-di; mu-ni-va-me-ta; 
ce-mu; ji-fa-zen; moi-ni-lu-vu; pul-bla-go—ri-tel; 
li-mu; ca-gu-chi; sin-zan-el-jon; sal-ti-du-sel-ţor; 
sau-cu; di-mon-co; cu-ti-du-ran; an-sli-ge-li-tal; 
gon-tra; mo-lu-me; a-su-te-bo; nar-tu-as-ti-var: 
zul-sen; 
e) propoziţii şi fraze: 
 *S-a întunecat. 
 *Mi-am pierdut bicicleta. 



 

 

 *Mama a pus umbrele în casă. 
 *Tata a cumpărat un kilogram de zahăr. 
 *Mi-ar plăcea mult să stau culcat în iarbă verde. 
Aplicare:se aplică individual ,în scopul sesizării unor defecte de pronunţie şi audiţie.Învăţătorul cere 

elevului să repete după el şi notează defecţiunile descoperite, în timp ce elevii ceilalţi desenează. 
 *Probă ce vizează operaţii cu noţiuni opuse(analogii prin opoziţie) 
Instructaj: Am să-ţi citesc ceva, din care lipseşte ultimul cuvânt. Poţi ghici cuvântul care lipseşte? 
a) Fratele meu este băiat, sora este… 
b) O masă este făcută din lemn, un geam este din… 
c) Lămâia este acră, mierea este… 
d) O pasăre zboară, un peşte… 
e) Câinele muşcă, pisica… 
f) Vara plouă, iarna… 
g) Ziua este lumină, noaptea este… 
h) Vara este cald, iarna este… 
i) Mergem cu picioarele şi prindem cu … 
Toate aceste informații mi-au oferit posibilitatea de a cunoaște măsura în care elevii stăpânesc 

cunoștințe și posedă capacitățile necesare angajării lor , cu șanse de reușită , într-un nou program . Am putut 
determina ceea ce știu elevii și de unde trebuie să pornesc demersul meu didactic . De asemenea , am 
urmărit capacitatea elevilor de a lucra independent , capacitatatea de comunicare , depistarea unor dificultăți 
în învățare, acestea reprezentând premise pentru asimilarea noilor conținuturi și formarea noilor 
competențe. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

G.P.P. SÂNMICLĂUŞ, ŞONA 
PROF. ÎNV. PREŞC. MOLDOVAN IULIA MARIA 

 
 Pornind de la definiţia dată de Steliana Toma evaluării, putem spune că evaluarea este „un proces de 

măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de educaţie şi învăţământ sau a unei părţi a acestuia, 
a eficienţei resurselor, condiţiilor şi strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, 
în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare”. 

 Având ca punct de plecare această definiţie a evaluării, voi încerca să scot în evidenţă importanţa pe 
care evaluarea iniţială o are în procesul de educaţie. 

 Ştiind că evaluarea intervine în trei momente dinstincte ale procesului de învăţământ, este absolut 
necesar a se începe cu primul moment şi anume evaluarea iniţială. Rolul evaluării iniţiale este acela de a 
stabili cât mai exact care sunt cunoştinţele şi competenţele pe care preşcolarii şi le-au însuşit până la un 
moment dat. 

 Această etapă este punctul de plecare pentru orice dascăl, deoarece în urma rezultatelor obţinute la 
aceste evaluări, el îşi va elabora strategia didactică. Chiar şi în învăţământul preşcolar, dascălul treebuie să 
ştie dacă copiii au cunoştinţele anterioare necesare învăţării care urmează şi măsura în care ei stăpânesc 
aceste cunoştinţe. 

 Ştiind că în perioada preşcolară copiii învaţă de la simplu la complex, de la noţiuni uşoare la unele 
mai grele, fiecare copil trebuie să deţină un volum de cunoştinţe care să reprezinte „temelia”. Pe baza 
acesteia, se va trece treptat la acumularea de noi cunoştinţe, dar care sunt în strânsă legătură cu cele 
dobândite anterior. 

 După evaluarea iniţială, educatorul va întocmi inventarul lacunelor şi al greşelilor tipice, pe baza 
căreia se va realiza o primă grupare a copiilor din grupă, în vederea diferenţierii şi individualizării instruirii.  

 Consider că instrumentul cel mai precis pentru realizarea scopului propus în evaluarea iniţială este 
fişa de evaluare, iar pentru un diagnostic cât mai fedel al pregătirii copiilor de vârstă preşcolară acesta va 
trebui să fie folosit în combinaţie cu alte probe, de preferat metoda de evaluare orală. Învăţământul preşcolar 
având caracter oral, evaluarea se face predominant oral sau fişe de evaluare.  

 Evaluarea orală este una dintre cele mai răspândite metode de evaluare şi se poate aplica individual 
sau pe grupe. Este important de menţionat că, evaluarea preşcolarilor este dificilă deoarece ea permite doar 
prognoze pe termen scurt.  

 Scopul evaluării iniţiale în învăţământul preşcolar este acela de a-l determina pe preşcolar să fie 
receptiv, să trateze cu seriozitate sarcinile propuse, să le fie trezită motivaţia cunoaşterii şi dorinţa de a 
soluţiona corect o problemă enunţată. 

 Altfel spus, evaluarea treebuie să-i stimuleze pe copii să înveţe mai bine şi din acest motiv evaluarea 
iniţială trebuie să fie ca o sarcină comună firească, care să nu-i inhibe pe copii sau să îi demotiveze. 

 Evaluarea iniţială este un proces de constatare al nivelului general al dezvoltării copilului, constituind 
o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic, dar şi o condiţie a reuşitei acesteia. 

 Evaluarea iniţială stabileşte un diagnostic obiectiv şi real şi poate îndeplini funcţia predictivă, 
deoarece această formă de evaluare va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat, vizând 
modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut, un program de recuperare pentru colectivul de copii 
dar şi măsuri de sprijinire şi recuperare pentru copiii care au nevoie. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
MOLDOVAN VASILICA 

 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca 
predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Cele trei forme de evaluare: 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. 
Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul liber 
dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. Metodele complementare de evaluare sunt 
proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii. Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor.  

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 



 
 

 

 

sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine.  

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF.INV.PRIMAR, MOLDOVEANU RENATTE 
SCOALA GIMNAZIALA SANPETRU – BRASOV 

 
 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 initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 
instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 

 Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele 
de cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui semestru. 
 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.  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” ),se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este interesată de “acele 
cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe” (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”.  

 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 



 

 

ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. 

 SCOPUL 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; 
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
 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 
cerinele 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 une ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
 
 



 

 

METODE ṢI TEHNICI DE EVALUARE 
ȊN ȊNVĂṬĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MOLDOVEANU IULIANA 

ṢCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI 
 
 Evaluarea conduce la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală ṣi nu trebuie privită ca pe un 

scop în sine. Aceasta trebuie să fie formativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Evaluarea nu trebuie 
să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse, deoarece 
calitatea presupune mişcare, diversitate. 

 Evaluarea initială propune operaṭiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul unui an ṣcolar, în 
vederea cunoaṣterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi. 

 Acest tip de evaluare are o funcṭie pedagogică prioritar predictivă. Ȋn mod analogic, testele de 
cunoṣtinṭe elaborate ṣi aplicate special pentru masurarea ṣi aprecierea nivelului iniṭial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea iniṭială este necesară la începutul unui an ṣcolar ṣi corespunde unei faze numită, în mod 
tradiṭional, a verificarii cunoṣtinṭelor acumulate în anul/anii anteriori. Ȋn funcṭie de rezultatele acestei 
verificări sau ale acestei evaluări iniṭiale, profesorul va confirma parcursul anticipat în proiecarea activităṭii 
didactice pentru anul în curs sau va aduce corecturi, ajustări, completări. 

 Ȋn acesta perspectivă ,chiar de la începutul activităṭii în noul an ṣcolar ,evaluarea iniṭială îndeplineṣte 
funcṭia predictivă. 

 Funcṣiile specifice pe care le îndeplineṣte evaluarea iniṭială, pe fondul funcṭiei predictive, sunt 
concentrate de I.T.Radu în două niveluri de referinṭă : 

 
*funcṭia diagnostică - vizează cunoaṣterea măsurii în care subiecṭii stăpânesc cunoṣtinṭele ṣi posedă 

capacităṭile necesare angajării lor cu ṣanse de reuṣită într-un nou program. Ȋn felul acesta pot fi identificate: 
- lacunele pe care elevul le are în pregătire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informaṭii, dar mai ales în ceea ce priveṣte capacităṭile de 

învaṭare momentane ṣi de perspectivă; 
- conceptele principale, pe care elevul le stăpâneṣte , cu ajutorul cărora va putea asimila conṭinuturile 

noi ṣi fondul de reprezentări, care să favorizeze înṭelegerea acestora; 
- posibilităṭile reale ale clasei si ale fiecarui elev, ṭinând seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilităṭile necesare pentru însuṣirea cunoṣtinṭelor în plan teoretic ṣi aplicarea lor în plan practic; 
- deficienṭele ṣi dificultăṭile reale care apar în activitatea de învaṭare a fiecărui elev. 
* funcṭia prognostică - aceasta sugerează profesorului condiṭiile prealabile desfăṣurării noului 

program, care permit anticiparea rezultatelor. 
 Evaluarea iniṭială are astfel un rol major, rol activ în derularea proiectului pedagogic curricular 

construit de profesor. Ȋnvaṭătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru selecṭionarea, 
realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului pentru următorul an ṣcolar/ semestru; 
- conṭinuturilor necesare ; 
- metodelor eficiente de predare-învaṭare-evaluare; 
- modurilor ṣi formelor optime de organizarea a activităṭii. 
 Funcṭia prognostică presupune: raṭionalitate , determinare, dar ṣi flexibilitate în alegerea obiectivelor 

ṣi a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea acestora. 
 Astfel, trebuie subliniată evoluṭia pe care o înregistrează evaluarea iniṭială în contextul teoriei ṣi 

metodologiei curriculum - ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educaṭie, 
extind rolul evaluărilor iniṭiale. 

 Evaluarea iniṭială este indisociabilă construcṭiei unui demers didactic riguros ṣi eficace. Funcṭiile ei 
sunt asigurate pâna la final numai dacă resursele sunt stabilite ṣi folosite pentru a face posibilă derularea 
activităṭii în condiṭii eficiente. 

Metode ṣi tehnici utilizate în evaluarea iniţială: 



 

 

- harta conceptuală; 
- investigaţia; 
- chestionarul; 
- testele – acestea fiind cel mai de folosite. 
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 
ca fiecare cadru didactic să ṣtie ceea ce doreṣte să evalueze și apoi să proiecteze instrumentele care permit 
cel mai bine o evaluare corectă ṣi eficientă a elevului. 

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 evalua diferit elevi din același grup.  

 
* 
I.T.Radu ,'Evaluarea in procesul didactic' ,Editura Didactica si Pedagogica ,Bucuresti , 2000, 
Ioan Neacsu, Adrian Stoica ,Ghid general de evaluare si examinare , Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti ,1998  
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE; METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE 

 
MOLNAR CSILLA 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, care trebuie, să fie integrat structural şi funcţional în 

procesul educaţional în clasa pregătitoare. La nivelul învăţământului primar, în clasa pregătitoare Ghidului 
metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare ne îndrumă să acordăm atenţie amplificată 
evaluării inițiale/predictive, formative/continue şi sumative/finale, fiind procese definitorii de cunoaştere a 
individualităţii copiilor din clasa noastră. 

Clasa pregătitoare trebuie, să asigure trecerea gradată a copilului de la educaţia din familie şi grădiniţă 
la formarea iniţială asigurată de şcoală. Sunt două repere importante, de care trebuie să ținem cont, care 
determină munca noastră: elevii și curriculumul. În vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al 
fiecărui elev și al colectivului de clasă, evaluarea inițială oferă operații de măsurare-apreciere-decizie la 
începutul activității. Este importantă cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de 
pregătire de la care se porneşte, a gradului în care sunt stăpânite cunoştinţele şi verificarea existenței 
capacităţilor necesare asimilării conţinutului etapei ce urmează. Ținând cont de aceste rezultate, putem 
proiecta activitățile. Specificitatea curriculumului pentru clasa pregătitoare urmărește dezvoltarea fizică, 
socioemoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor 
în învățare, asigurând , totodată, punțile către dezvoltarea celor opt competențe-cheie. 

Metode folosite la evaluare inițială: Metoda de evaluare orală: conversaţia de verificare (prin 
întrebări şi răspunsuri); conversație cu suport vizual (repovestire după imagini); descrierea şi reconstituirea 
(prin piese de puzzle); Metoda de evaluare ”scrisă”(încercuire, marcare, tăiere cu linii), când toţi şcolarii 
au fost 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 practică: confecţionarea unor obiecte, 
întocmirea unor desene, schiţe, grafice, interpretarea unui anumit rol, trecerea unor probe sportive, Metode 
alternative: –observarea sistematică a activității și comportamentului fiecărui elev, înregistrări, jocul.  

Conform concluziilor specialiștilor, în momentul intrării în școală copilul trebuie să dețină un anumit 
volum de însușiri exprimate prin „maturitate școlară”, „stare de pregătire pentru școală”, „aptitudine de 
școlaritate”. De aceea, testele inițiale vizează dezvoltarea limbajului, independența în gândire și acțiune, 
cultivarea inteligenței, a spiritului de observație, stimularea creativității, familiarizarea copiilor cu limbajul 
tehnic, artistic, literar, dezvoltarea perceptiv–motrică și accentuarea pregătirii pentru scris, dezvoltarea 
deprinderilor de integrare în activitate, de adaptare la mediul înconjurător. Însă evaluarea iniţială nu îşi 
propune ierarhizarea elevilor. 

Procesul inițial evaluativ și-a îndeplinit funcţia majoră de feed-back fiindcă şcolarii au reuşit, să 
colaboreze cu mine nu pentru că trebuia, ci pentru că și-au dorit acest lucru, astfel am reușit, să ne 
îmbunătăţim comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. Astfel prin prisma rezultatelor obținute, clasa 
pregătitoare va putea urmări, să realizeze adaptarea copilului la solicitările şcolare propuse de activităţile 
de învăţare cu caracter finalist, organizat şi sistematic. 

 
Bibliografie: 
Ghidului metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare  
Autori: Prof. univ. Dr. Marin Manolescu- coordonator Lector univ. Dr. Diana Csorba Conf. univ. Dr. 

Vasile Molan Conf. univ. Dr. Mihaela Păişi Conf. univ. Dr. Mihail Roşu Conf. univ. Dr. Monica Stănescu 
Lector univ. Dr. Cristian Bucur Lector univ. Dr. Cristian Petre Prof. Drd. Viorica Preda Asistent univ. Dr. 
Maria Magdalena Stan Asistent univ. Dr. Magda Tâlvan Prof. Nicoleta Ciobanu Prof. Nicoleta Din Prof. 
Nicoleta Dumitrescu Prof. Roxana Gavrilă Prof. Camelia Moţoc, Prof. Drd. Alice Nichita  



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MOLNAR-KOVACS EMESE 
ȘC.GIMN.”G. COȘBUC” TG.-MUREȘ 

 
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) Bazându-nepe această afirmație, putem spune, 
că alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în vederea 
realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. 

Dacă pedagogul dorește să realizeze o evaluare centrată pe elev, pe aptitudinile și competențele 
dobândite de acesta, în loc să caute cu insistență ce nu știe elevul în cauză din materia predată, atunci treuie 
să evalueze nu numai acele cunoștințe, noțiuni pe care le-a predat, ci toată gama de informații pe care le are 
elevul legat de subiectul în dicuție. Generația milenară nu mai e dependentă în învățare de sursele ”școlare”. 
Acum orice informație se poate descărca în minute de pe internet, sau e-bookuri digitale. Elevii din ciclul 
primar vin la școală cu mult mai multe informații despre lume, despre științe, despre mediu de cât aveau 
părinții lor. Pedagogul trebuie să conștientizeze acest lucru, cât și faptul că elevii lui nu depind doar de 
sursele școlare în dobândirea de înformații. Chiar dacă mulți dintre profesorii care azi predau/evaluează 
cunoștințele elevilor nu s-au născut în era calculatoarelor, ei trebuie să depășească obstacolul ivit: toți elevii 
lor sunt ”băștinași digitali” și dascălul are obligația să se adapteze la situația creată. Dacă profesorul nu e 
familiar cu formele/sursele alternative de informații care diferă nu numai în conținut dar și în modul de a 
prezenta materia studiată, atunci se va crea o realitate paralelă între dascăl și elevi: profesorul cere redarea 
(de multe ori ad literam) a unor informații predate la oră, din manualul școlar, iar elevul, care este în posesia 
a mult mai multe informații de cât cele din carte (poate chiar mai actuale, de cât cele prezentate în manual) 
nu înțelege, de ce este depunctat. În zilele noastre manualele școlare se perimă din punct de vedere al 
conținutului mult mai rapid de cât în secolul XX. Această realitate trebuie conștientizat de profesorul 
evaluator. Mai ales la materiile științifice: matematică, fizică, chimie, biologie, dar și la științele sociale se 
fac modificări, adăugări, descoperiri zilnice în funcție de descoperirile cercetătorilor. Este de a dreptul 
nerealist să așteptăm ca manualele școlare să fie ”la zi” cu toate noutățile acestea ( Cu toții cunoaștem 
situația manualelor școlare). Oricum, cred că nici în țările care au o aprovizionare cu manuale mult mai 
bună de cât la noi, nu se poate realiza o asemenea adnotare anuală a tipăriturilor. În opinia mea profesorul 
treuie să urmărească cu mult interes schimările produse de noile cercetări mai ales la materiile pe care le 
predă, să poată ține pasul cu elevii care se informează din surse mult mai rapide, de pe internet. În acest fel 
se poate evita situațiile în care copii sunt mai la curent cu noutățile produse și evaluarea lor va fi mai corectă. 
Nu neg importanța formelor de evaluare ”clasice”, dintre care cea mai des utilizată este aceea care distinge 
următoarele metode şi instrumente de evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284) : probele orale, probele scrise 
– mai ales în condițiile în care în țara noastră toate examenele impuse elevilor se desfășoară pe baza acestor 
metode. Profesorul trebuie să familiarizeze elevii lui cu aceste metode de evaluare mai ales pentru ca aceștia 
să fie pregătiți pentru examene. Dar în opinia mea, aceste metode și procedee nu fac altceva de cât să 
promoveze ”învățatul pe de rost, fără dezvoltarea unor reale competențe”. Aici sunt notați cu note mari doar 
cei care au o memorie bună și sunt dispuși să petreacă multe ore cu memoratul unor lecții care adesea nu au 
nici o aplicabilitate practică. Calitățile psihice și de caracter care se caută pe piața muncii – creativitatea, 
fantezia, munca în echipă, spiritul inovator, calitățile de antreprenoriat, disponibilitatea de a se perfecționa 
pe parcurs cu life long learning - nu se dobândesc din memorarea pasajelor din manuale. De geaba axăm 
evaluareape aceste criterii. Acestea nu fac altceva de cât să scoată din școală niște tineri care sunt convinși 
că munca înseamnă doar să memorezi etape teoretice de executare și care au capul plin de date memorate 
inutil, pentru că la ora la care ei vor începe să lucreze, acele date în mare măsură vor fi deja perimate.  

Care ar fi soluția? În opinia mea evaluarea elevilor ar trebui regândită în primul rând. Dar nu numai 
de profesori, ci și de părinți și de societate. Dacă reformăm sistemul de evaluare, ar trebui lucrat în primul 
rând cu părinții, ca ei să accepte noile abordări, să priceapă faptul că această schimbare nu atentează la 
calitatea învățării, copii lor nu vor fi mai puțin școliți, mai puțin dezvoltați dacă nu trudesc 5-6 ore pe zi cu 
temele de casă, sau pregătiri suplimentare pentru examene teoretice. 



 

 

Dacă vom evalua competențele legate de realitate: ce știe să facă copilul cu cunoștințele dobândite? 
atunci preponderent va trebui să folosim pentru verificarea cunoștințelor așa zisele ”metode şi instrumente 
complementare”: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 

investigaţia; proiectul; portofoliul și autoevaluarea. Aceste metode de evaluare vor ajuta elevii și pe 
piața muncii, în rezolvarea problemelor reale de viață. 

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 INIȚIALĂ - COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A REFORMEI 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MORAR DANIELA 

 
 Activitatea de evaluare devine din ce în ce mai importantă, accentuată și recunoscută în legătura cu 

reforma educațională. O evaluare reală și eficientă ajută cadrul didactic să aprecieze gradul în care au fost 
atinse obiectivele procesului de învățământ. 

 Particularizat pe ciclul preșcolar, conceptul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării unei 
activități didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de învățământ și de natura conținutului 
evaluat. 

 În învățământul preșcolar, reforma începută din interior, omogenă în atitudini și scopuri, fiind 
necesară schimbării în mod creator de către educatoare, a adus un răspuns clar integrării noastre în reforma 
învățământului românesc. 

 Evaluarea este o componentă a strategiei de perfecționare a procesului de învățământ, al sistemului 
educațional al societății.  

 În ceea ce privește realizarea planificării școlare, este necesar ca la început de an școlar să se realizeze 
evaluarea inițială a copiilor în vederea cunoașterii acestora, nivel de dezvoltare cognitivă, interese, 
cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale, pentru a găsi modalități de adaptare rapidă a preșcolarilor la 
regimul de viață din grădiniță (copiii noi) sau de începere a unui program superior celui anterior, de 
stimulare intelectuală și de formare de deprinderi, pe parcursul celor 3-4 ani de frecventare a grădiniței.  

 Concluziile unei evaluări inițiale ne ajută să realizăm predicția – sugerearea strategiilor adecvate care 
să permită copilului obținerea performanței, deci, premisa pentru eficientizarea procesului de învățământ 
preșcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială. 

 O componentă importantă a procesului de învățământ și a oricărei situații de învățare este evaluarea, 
care, după D. Ausubel, reprezintă punctul final într-o succesiune de evenimente: 

 - stabilirea scopurilor pedagogice, prin premisa comportamentelor dezirabile; 
 - proiectarea și executarea programei de realizare a scopurilor propuse; 
 - măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 - aprecierea rezultatelor. 
 Dupa G de Landsheere, funcțiile esențiale ale evaluării au rol de: 
 - cântărire (verificare a achizițiilor, aprecierea progresului); 
 - diagnosticare (ce cunoștințe și procedee sunt insuficient însușite). 
 O condiție în cazul evaluării inițiale, este a cunoaște cu claritate ce cunoștințe și deprinderi sunt 

esențiale pentru a asigura firesc continuarea procesului didactic. 
 În acest sens, este bine să se precizeze noțiunile al căror sens practic trebuie bine cunoscut și folosit 

de copii. Spre exemplu, pot fi considerate esențiale pentru continiuarea procesului de educație de la o grupă 
la alta. Pentru că fiecare copil are un ritm propriu de înaintare, se vor aplica semestrial, în evaluările 
formative, itemi pe cât posibișl în concordanță cu programul înregistrat de grupurile de copii cu ritmuri 
apropiate.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR. IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, MORARU ELENA-DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ EPISCOP DIONISIE ROMANO”, BUZĂU 
 
Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează , se obțin și se furnizează informații utile, 

peemițând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte : 
măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare și adoptarea măsurilor ameliorative . 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.  

 Dupa criteriul scopului și al frecvenței în utilizare distingem: 
• Evaluarea initială, prin care se stabilește nivelul de pregătire a 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. 

• Evaluarea continuă (formativă), presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secvențe mici. Trecerea la secvența următoare se 
realizează numai dupa ce se cunoaște modul de desfășurare și eficiența educațională a secvenței evaluate, 
rezultatele obținute de elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de învățare și 
performanțele unor elevi. 

• Evaluarea sumativă, cumulativă sau de bilanț, se realizează la finele unei etape de instruire, la 
finele 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. 

Evaluarea inițială reprezintă punctul de plecare în realizarea demersului instructiv-educativ . Este 
recomandat să se realizeze la începutul fiecărui an școlar, la începutul unui ciclu de învățământ, dar și în 
cazuri speciale : de exemplu la venirea unui elev în grupul clasei. 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). Profesorul poate să 
verifice punctele tari și slabe ale elevilor în scopul optimizării nivelului de pregătire de la care pornesc și a 
gradului în care stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare asimilării conținutului care urmează, constituie 
o condiție importantă pentru reușita activității didactice.  

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 ( predictivă ), 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. 

Dacă evaluarea inițială este realizată cu simț de răspundere din partea cadrului didactic, dacă acesta 
parcurge toate etapele , ținând seama de particularitățile de vârstă ale elevilor și dificultățile de învățare ale 
unor elevi, atunci rezultatele evaluării predictive vor fi reale, iar interpretarea rezultatelor și crearea 
demersului didactic imediat următor vor constitui bazele procesului educativ de calitate. Măsurile 
ameliorative trebuie să treacă granița hârtiei, să nu rămână doar scriptic în portofoliul cadrului didactic, ci 



 

 

să se și aplice. Profesorul nu va trece aceste note /calificative în catalog, deoarece evaluarea inițială trebuie 
să –l ajute pe elev să-și îndrepte lacunele în învățare , până la următoarele etape de evaluare , continuă sau 
finală.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA NONFORMALĂ LA DISCIPLINA 
INFORMATICĂ 

 
PROF. MORARU GEORGETA 

PALATUL COPIILOR IAȘI 
 
Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv/educativ. Evaluarea în context 

nonformal permite o apreciere obiectivă a cunoștințelor și competențelor dobândite, precum și a progreselor 
înregistrate de elevi, îi ajută să-și descopere potențialul de învățare, de dezvoltare, de autoidentificare și nu 
urmărește ierarhizarea elevilor. 

Realizându-se de regulă prin metode complementare, evaluarea în context nonformal vizează în 
primul rând monitorizarea progresului înregistrat de cursanți în dobândirea competențelor vizate, fără a se 
acorda o importanţă prea mare calificativului şcolar obţinut. Astfel, rezultatele evaluării se materializează 
de cele mai multe ori în aprecieri calitative şi nu neapărat prin calificative sau note şcolare, ceea ce face ca 
achizițiile în contexte nonformale să nu poată fi folosite decât dacă există o recunoaștere oficială. 

Nu există o metodologie clară de evaluare a progresului cursanților în context nonformal. Alegerea 
activităților de evaluare depinde de specificul conținutului studiat. Acestea trebuie să aibă în vedere 
motivarea elevilor pentru învățarea în context nonformal, întrucât influențează atitudinile elevilor față de 
informatică, față de procesul de învățare în general și cultivă încrederea în forțele proprii.  

Pentru educația nonformală, cel mai reprezentativ criteriu de clasificare a formelor evaluării şcolare 
este cel temporal. Similar educației formale, educația nonformală cuprinde cele trei forme de evaluare: 
inițială, formativă (continuă) și sumativă (cumulativă). 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unei activități de instruire (începutul anului școlar, unitate 
de învățare). Această formă de evaluare oferă informaţii utile despre nivelul de pregătire al elevilor şi despre 
potenţialul lor de învăţare la începutul unei activităţi. 

Astfel, dacă evaluarea inițială are loc la începutul anului școlar, rezultatele evaluării inițiale contribuie 
la formarea și organizarea grupelor de elevi cu care profesorul va lucra pe parcursul unui an școlar. De 
asemenea îl ajută în alegerea modulelor și a unităților de învățare ce urmează a fi parcurse pentru dobândirea 
competențelor stabilite. 

Rezultatele evaluării inițiale de la începutul unei unități de învățare contribuie la stabilirea celor mai 
bune modalități de abordare și de parcurgere a conținuturilor, alegerea strategiilor ce urmează a fi folosite 
(experiențe de învățare, mijloace de învățământ, forme de organizare a elevilor, managementul timpului).  

Evaluarea inițială la disciplina informatică poate fi făcută la calculator (utilizarea unor programe, 
realizarea unor aplicații practice, rezolvarea de probleme), sau în scris (test grilă, rezolvare de probleme). 

În cazul copiilor cu vârste mai mici, testul inițial poate consta într-o probă practică din care să rezulte 
cunoașterea modului de utilizare al calculatorului (utilizarea mouse-ului, deschiderea și închiderea unei 
aplicații, utilizarea unui browser). De asemenea, proba practică trebuie să evidențieze capacităţi intelectuale 
ale copiilor, precum gândirea logică, creativitatea (aspecte pe care educația formală le poate surprinde mai 
greu). 

În cazul cursanților cu vârste mai mari, rezultatele testului inițial vor indica profesorului dacă, pentru 
dobândirea competențelor vizate, poate trece direct la predarea unui limbaj de programare, sau este necesară 
utilizarea unor aplicații sau platforme de învățare care să faciliteze înțelegerea conceptelor care stau la baza 
programării calculatoarelor.  
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EDUCAŢIA OUTDOOR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. MORARU OANA – CTC ”N.V.KARPEN” BACĂU 
 
,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. 

Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea 
faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte 
– VIAŢA.” C. MIHĂESCU 

 
Utilizarea timpului liber ridică probleme delicate în societatea actuală din cauza progresului continuu 

şi transformărilor economice şi tehnologice radicale. Predominanţa activităţilor în cadre formale este 
crescândă fie datorită schimbărilor efectuate în programa curriculară (de exemplu: clasa pregătitoare), fie 
datorită „obsesiei” abordării interdisciplinare a curriculei specifice societăţii informaţionale actuale încă 
„timpurii” de către sistemul nostru de învăţământ care, departe de a-l generaliza sub acest context particular 
de abordare a subiectului, nu este pregătit pentru aglomerarea conţinutului învăţământului chiar dacă 
reforma şi-a propus o flexibilizare a acestuia. Cu alte cuvinte, idealul educaţional conturat de Legea 
Învăţământului din 1995 nu prefigurează propria identitate educaţională a societăţii noastre, din moment ce 
ne ghidăm după sistemele educaţioanle din Europa. 

De curând a crescut interesul cadrelor didactice pentru programe educaţionale alternative în educaţia 
nonformală, cum ar fi: educaţia outdoor sau educaţia în aer liber, învăţarea prin aventură sau activităţi 
extraşcolare cu caracter interdisciplinar. Provocarea pe care o ridică practicarea acestor activităţi şi 
integrarea lor în programă este dacă, evident, devin realizabile şi pot fi desfăşurate de către toţi elevii, fără 
să se suprapună cu pregătirea lor pentru examene sau testări naţionale. Este adevărat că programele şcolare 
au fost actualizate şi există două coloane, „competenţe” şi „conţinuturi”, iar cadrul didactic începător poate 
avea pârghii de care să se sprijine în structurarea proiectării didactice. Întrebarea este: Dacă programele 
şcolare îi pregătesc pe aceştia pentru planificarea activităţilor în aer liber, care ar fi competenţele care ar 
trebui menţionate ca puncte target pentru un an şcolar? Ne referim strict la programele şcolare, fără a ne 
lega de planificarea calendaristică în care, desigur, activităţile specifice educaţiei nonformale sunt de regulă 
menţionate.  

Dacă ne uităm la problemele şi competenţele pe care le solicită aceste activităţi: spirit explorativ, 
spirit de iniţiativă, autodeterminare, gândire reflexivă şi spirit de decizie ş.a., acestea presupun demersuri 
complementare educaţiei formale. Ministerul Educaţiei Naţionale în 2004 a elaborat o strategie privind 
dezvoltarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, recunoscând contribuţia lor în desăvârşirea 
personalităţii copilului şi integrării lui sociale, accentuându-se valenţele lor pozitive pentru menţinerea unei 
stări fizice şi psihice optime, contribuind totodată la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Ceea ce nu s-a specificat 
este dacă obiectivele acestor activităţi sunt realizabile ca timp şi efort. Pentru că, dacă facem o scurtă 
incursiune a literaturii de specialitate despre activităţile desfăşurate în grădiniţe, vom vedea că programa 
permite desfăşurarea activităţilor în aer liber, pe când la celelalte niveluri, trepte ale sistemului de 
învăţământ, chiar dacă programa ar permite flexibilizarea conţinuturilor, li se creează prea puţine ocazii în 
practicarea lor. Ne referim la acele oportunităţi în afară de săptămâna „Şcoala Altfel”.  

În altă ordine de idei, departe de a contura o reformă masivă de structură şi procesualitate internă a 
sistemului nostru de învăţământ, ar trebui să ne axăm pe dezvoltarea unei culturi de petrecere a timpului 
liber prin educaţia pentru cunoaşterea mediului, educaţia pentru conservarea resurselor, educaţia pentru 
aventură, camping şcolar, în detrimentul unor distracţii facile sau exacerbării orelor prelungite la meditaţii 
ale elevilor la domiciliu sau orelor de după-masă prelungite petrecute de cei mici în şcoli, oferindu-le 
oportunităţi de petrecere a timpului liber prin parteneriate cu ONG-uri. Aşadar, dacă analizăm etimologic, 
outdoor (scoate la aer) înseamnă că fie creăm condiţii şi ocazii de experienţă şi practică a lor, fie renunţăm 
a crea curente şi educaţii noi, pe care ori nu le preluăm corespunzător structurii actuale a învăţământului, 
ori nu le promovăm suficient prin programe, ci doar prin conferinţe naţionale, o abundenţă de lucrări şi 
materiale redactate care pot fi accesibile online, fără să fim atenţi la adevărata implicaţie pentru dezvoltarea 
multiplelor abilităţi viitorilor învăţăcei ai comunităţii sociale. 

Dacă aruncăm o privire în mediul online, nu suntem stăpânii acestei întrebări. Richard Louv (2005) 
a scris o carte în această direcţie, intitulată „Ultimul copil al pădurii”, care pe lângă problemele ridicate de 



 

 

natură ecologică şi a îndepărtării omului de natură, pledează, precum susţinea J.J. Rousseau, pentru educaţia 
timpurie a omului în conformitate cu natura şi cu valorile nobile ale societăţii în care trăieşte.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MORGOVAN BIANCA 
G.P.P. TOLDI SALONTA 

 
Evaluarea apare ca “proces de apreciere a calităţii sistemului educaţional sau a unei părţi a sistemului 

respectiv”. Ea are menirea de a stabili “dacă sistemul îsi îndeplineşte funcţiile pe care le are, adică dacă 
obiectivele sistemului sunt realizate”. (Lindeman Richard, Evaluarea in procesul de instruire). 

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 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). 

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 

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. 

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. 

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 . 

’’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 INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR: MORGOVAN CORINA 

G. P. P. TOLDI SALONTA 
 
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, 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 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,copiii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele 
ei pot reflecta obiectiv dacă copiii 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 copiluului 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; 
- 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 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 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MORGOVAN LARISA 
G.P.P. TOLDI SALONTA 

 
 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. 

 Formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
esenţiale din materia predată.  

 Activitatea instructiv-educativă din gradinitță presupune forme diverse de evaluare. După modul de 
integrare a actului evaluativ în desfășurarea procesului de învățământ și după nivelul la care se realizează, 
distingem mai multe forme sau tipuri de evaluare: evaluare inițială, evaluare continuă (formativă) și 
evaluare sumativă. 

 Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând funcția de constatare, permițând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale dar, și 
funcția de predicție, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obținerea performanței. Fiecare 
educatoare are stilul său de aplicare a teoriei evaluării, rezultat din modul de combinare a cerințelor, 
formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularităților grupei și activităților, experienței acumulate. 

Evaluarea inițialã 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 educatoarei, 
care are posibilitatea sã constate situația de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clãdi” viitoarele notiuni-
descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãții operațiilor gândirii, etc. Pentru ca individul sã fie pregãtit 
pentru a se adapta la o lume în schimbare, educația trebuie organizatã în jurul a patru tipuri fundamentale 
de învãtare, care pe parcursul vieții constituie pilonii cunoașterii; a învãta sã știi,ceea ce înseamnã 
dobândirea cunoașterii; a învãța sã faci, astfel încât individul sã intre în relație cu mediul înconjurãtor; a 
învãța sã trãiești împreunã cu alții, pentru a coopera cu alte persoane, participând la activitãțile umane; a 
învãța sã fii, un element important ce rezultã din primele trei. 

 Aceastã viziune asupra educației, determinã o regândire a procesului instructiv-educativ și al 
activitãților sale specifice:predarea-învãtarea-evaluarea. Școala traditionalã a fost centratã exclusiv pe a 
învãța sã știi, iar evaluarea a constituit un demers de verificare și mãsurare a cunoștințelor elevilor. 
Astãzi,demersul didactic se axeazã pe formarea la elevi a unor competențe, care sunt ansambluri structurate 
pe cunoștințe și deprinderi dobândite prin învãtare. 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. În acest context este necesar a evalua aspecte legate de 
toate laturile educației pentru a avea o viziune unitarã asupra dezvoltãrii personalitãții preșcolarului. 



 

 

 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 cã „este mai usor 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 educatoarei. O evaluare inițialã, urmatã de o evaluare 
continuã constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei, cu ajutorul cãruia se perfecționeazã 
activitatea pusã în beneficiul educației preșcolarilor. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MORHAN HELGA LAURA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU 

JUDEȚUL CONSTANȚA 
  
,,Evaluarea și responsabilitatea sunt scopuri ce merită să fie urmărite. Sarcina este de a crea un 

sistem care să evalueze în mod corect și util lucrurile pe care le considerăm importante și să nu 
distorsioneze procesul instructiv-educativ.”  (Theodore Sizer) 

 Învățarea și dezvoltarea reprezintă procese în continuă evoluție. În consecință, educatorii trebuie să 
aibă în vedere o evaluare inițială autentică. Un prim program de dezvoltare a copilului trebuie să aibă în 
vedere perfecționarea continuă a cunoștințelor sale, înțelegerea tot mai aprofundată a lumii și a propriei 
persoane. 

 Evaluarea inițială ce are loc la debut de an școlar, după o recapitulare temeinică a cunoștințelor 
dobândite în anii anteriori, poate asigura o imagine clară, corectă și reprezentativă a capacităților și 
progresului copiilor. În locul lucrărilor scrise, testelor standardizate etc., tendințele recente din educație 
promovează metode alternative elaborate de educatori, pentru evaluarea și încurajarea progresului 
copilului. Adoptarea unei noi perspective în educație, bazată pe limbaj, în cadrul căreia copiii sunt implicați 
activ în procesul ascultării, vorbirii, citirii și scrierii, a încurajat o nouă viziune asupra evaluării inițiale.  

 ,,Aprecierea individuală a dezvoltării și progreselor în învățare realizate de fiecare copil e un element 
crucial pentru elaborarea și implementarea unor programe în conformitate cu gradul de dezvoltare a 
elevilor”, afirmă Asociația Națională pentru Educarea Copiilor Mici. Anumite metode alternative sunt mai 
potrivite pentru copiii mici decât testele scrise. Mai mult, orientările recente privind evaluarea inițială 
accentuează necesitatea de a descoperi ce știu și pot face copiii la început de ciclu de învățământ sau la 
debutul fiecărui an școlar,decât să detecteze ceea ce nu știu sau nu pot face. Scopul evaluării inițiale este 
predictiv, de a stabili exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev în parte, astfel încât programa 
școlară să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor și să asigure succesul experiențelor tuturor. Nu în ultimul 
rând, identificarea copiilor cu nevoi speciale și care ar putea necesita sprijin ori intervenții suplimentare 
reprezintă un alt obiectiv al evaluării inițiale. 

 În acest context, o evaluare inițială autentică trebuie să valorifice punctele forte ale fiecărui elev, ăn 
loc să-i detecteze erorile; să furnizeze procesului instructiv-educativ indicații asupra a ceea ce trebuie predat 
și asupra modului cum să se facă predarea; să reprezinte o componentă permanentă a procesului de instruire; 
să fie multidimensională, axată atât asupra dezvoltării sociale și afective a copilului, cât și asupra celei 
cognitive; să includă rezultatele colaborării active dintre părinți și învățători, precum și dintre învățători și 
copii; să accentueze importanța educației; să promoveze un învățământ optimal, care să asigure succesul 
pentru toți elevii; să fie corect înțeleasă de părinți și de copiii lor. 

 



 

 

STRATEGII DE REALIZARE A EVALUĂRII 
 

PROF. MOROIANU MAGDA DANIELA 
LICEUL DE ARTE H. DARCLEE 

 
 Strategiile de evaluare reprezinta modalitatile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor de 

masurare-apreciere-decizie in activitatea didactica educativa,integrare realizabila la diferite intervale de 
timp(scurt,mediu,lung) si in sensul indeplinirii unei functii pedagogice specifice. 

 In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare : 
· evaluarea initiala/predictiva ; 
· evaluarea continua /formativa ; 
· evaluarea sumativa/finala. 
 Evaluarea inițială 
 Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 

instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. Acest tip de 
evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele de cunostinte 
elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al elevilor sunt 
denumite teste predictive. Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar, la inceputul unui 
semestru : 

 La inceputul lectiei, evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, a verificarii 
lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari initiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completari. Pot fi 
propuse noi secvente sau subsecvente de recuperare ,stimulare, completare. In acesta perspectiva ,chiar de 
la inceputul unei lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva. 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 .In felul acesta pot fi identificate:  

* lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 
* resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de 

invatare momentane si de perspectiva; 
* conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea asimila continuturile 

noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; 
* posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
* abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; 
* deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea de invatare 
- functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol ); 
- continuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; 
- modurilor si formelor optime de organizarea a activitatii. 
 Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. 
 In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 

si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

EDUCATOARE: MOROȘANU CAMELIA 
GRĂDINIȚA P.P „ CONSTANTIN BRÂNCUȘI ”, TÂRGU-JIU 

 
 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. Prin 
intermediul evaluării, educatoarea cunoaște în fiecare etapă a desfășurării procesului instructiv-educativ, 
nivelul atins de copii, identifică punctele forte și lacunele din cunoștințele, priceperile, deprinderile, 
aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabilește măsurile 
necesare pentru completarea și aprofundarea cunoștințelor, corectarea deprinderilor greșite, perfecționarea 
priceperilor și deprinderilor.  

 Tot prin evaluare, educatoarea inventariază achizițiile copiilor și apreciază progresul înregistrat de 
copil de la o etapă la alta a devenirii sale. 

 Evaluarea rezultatelor obținute de copii are efecte pozitive asupra activității lor, îndeplinește un rol 
de supraveghere a activității preșcolare. Verificările asupra acumulărilor calitative și cantitative ale copiilor 
în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea și consolidarea cunoștințelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate și integrate în structuri. 

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; 
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: 
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. 
 
Bibliografie:  
1. Colceriu, L. , Psihopedagogia învățământului preșcolar – Detalierea temelor pentru definitivat, 

Editura Dacia, 2008; 
2. Radu, I. T. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1981 
 



 

 

METODE, TEHNICI, STRATEGII ÎN EVALUAREA INIŢIALA 
DE CE EVALUARE INIŢIALĂ? 

 
PROF. DIANA MORUZI 

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI”, BOTOŞANI 
 
Pentru că evaluarea iniţială reprezintă un punct de plecare pentru începutul oricărui program de 

instruire, ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii.  
Pentru că în cadrul procesului de învăţământ 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. 

Este necesar să avem în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în învăţare de clasa de 
elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive. De aceea, fiecare cadru didactic va 
stabili obiective proprii pe care vrea să le evalueze şi care îi sunt necesare pentru continuarea procesului 
instructiv-educativ. 

Aceste „cunoştinţe şi capacităţi” de bază necesare pentru realizarea ulterioară a oricărui program de 
instruire (lecţie, capitol, semestru, an şcolar, treaptă de învăţământ) reprezintă premise pentru asimilarea 
noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe.  

Rezultatele evaluării iniţiale sunt doar indici pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, 
a resurselor lor cognitive şi noncognitive necesare integrării în activitatea care urmează. Astfel, cadrul 
didactic va putea să îşi stabilească demersul didactic viitor 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. 

Bineînţeles că această evaluare iniţială nu se îndreaptă doar spre beneficiarii procesului educative, ci 
implică şi evidenţierea calităţii procesului de învăţământ realizat anterior, care trebuie confirmată şi 
perfecţionată pe o linie ascendentă sau remediată. De aceea, fiecare cadru didactic trebuie să se 
autoevalueze pe baza rezultatelor testului iniţial. Să decidă, obiectiv, dacă demersul didactic aplicat şi-a 
atins scopul sau trebuie să schimbe ceva. 

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, cadrele didactice, reuşim 
să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa acestei evaluări, tratând cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în 
catalog, elevii pot avea atitudini diferite faţă de acest tip de evaluare, de fiecare dată cuvântul de bază fiind 
RELAXARE. Astfel, fie se concentrează 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.), fie tratează totul cu superficialitate şi nepăsare. 
De aceea, sarcina noastră este cu atât mai importantă cu cât devine din ce în ce mai dificil să-i motivăm şi 
să-i facem pe elevi să conştientizeze că învaţă nu doar pentru notă, ci, în primul rând, pentru ei înşişi, pentru 
viitorul lor, pentru că A ŞTI, A CUNOAŞTE înseamnă PUTERE.  

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR: MOSONI ANDREA 

COLEGIUL NAŢIONAL "ONISIFOR GHIBU" 
 
 Evaluarea reprezintă o activitate complexă în procesul de instruire, activitate prin care sunt colectate, 

asamblate şi interpretate informaţii despre starea, funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui 
sistem (elev, profesor, unitate şcolară, sistem de învăţământ). 

 În activitatea oricărui cadru didactic trebuie să fie prezente cele trei forme ale evaluării: evaluarea 
iniţială, evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

 Evaluarea iniţială reprezintă un indicator în procesul de instruire a elevului. Unii specialişti numesc 
evaluarea iniţială ca fiind "un rău necesar" deoarece orice tip de evaluare provoacă stres, dar în acelaşi 
timp constituie o bază de comparare pentru evaluările ulterioare, având drept funcţii principale: motivaţia 
şi stimularea.  

 Evaluarea iniţială este foarte importantă la începutul anului şcolar, la intrarea în ciclul gimnazial sau 
liceal pentru cunoaşterea de către cadrul didactic a nivelului de pregătire al elevilor. Cadrul didactic va 
stabili dacă elevii dispun de pregătirea necesară însuşirii noilor cunoştinţe, abilităţi. Astfel, evaluarea 
iniţială poate constitui o punte de legătură între o stare precedentă şi una viitoare dar în acelaşi timp este 
utilă pentru identificarea unor lacune existente. Remedierea acestor situaţii se poate realiza prin programe 
de recuperare.  

 În elaborarea testelor iniţiale trebuie parcurse următoarele etape: 
- stabilirea obiectivelor 
- formularea itemilor 
- stabilirea timpului necesar fiecărui item 
- fixarea punctajului pentru fiecare item 
- stabilirea unei scări de apreciere 
- centralizarea rezultatelor în grafic 
 Datele obţinute în urma evaluării iniţiale ajută la conturarea unei imagini clare despre:  
 aplicarea unui program de recuperare pentru întreaga clasă 
 aplicarea unui program de recuperare doar în cazul unor elevi 
 modul adecvat de predare/însuşire a noilor conţinuturi  
 C. Cucoş, consideră că principalele funcţii ale evaluării sunt: 
 de constatare 
 de informare 
 de diagnosticare 
 de pronosticare 
 de selecţie  
 pedagogică 
 Rezultatele evaluării iniţiale au o funcţie diagnostică, deoarece pun în evidenţă caracteristicile 

diferenţiale ale elevilor şi posibilităţile de a acţiona în direcţia atingerii obiectivelor propuse. Evaluarea 
iniţială inventariază cunoştinţele existente la momentul respectiv, evidenţiază lacunele existente, dar şi 
capacităţile de învăţare ale elevilor. 

 Evaluare formativă are drept obiectiv general pe acela de a susține învățarea prin acordarea unui 
feedback prompt elevilor cu privire la stadiul atingerii rezultatelor planificate ale învățării şi este însoțită 
de îndrumarea corespunzătoare, individualizată a acestora.  

 Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare 
corespunzătoare dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de învățare. 
Este asociată modulului tradițional de verificare a pregătirii elevilor, evidențiază achizițiile și sancționează 
lipsa acestora sau erorile constatate. Este în relație cu bilanțul periodic privind activitățile de învățare și 
evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor exprimate în note prin care sunt realizate selecții, 



 

 

clasificări. Evaluarea sumativă certifică în ce măsură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, au 
dobândit rezultatele învățării așteptate.  

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., 2008, Teoria şi metodologia evaluării. Editura Polirom, Iaşi. 
2. Lisievici, P., 2002, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente. Editura Aramis, 

Bucureşti. 
3. Radu, I. T., 2000, Evaluarea în procesul didactic. Editura Didactică şi Pedagogică, București. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

MOSTEANU ELENA MADALINA 
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA, ROATA DE JOS 

 
 Evaluarea este princpalal metoda prin care cadrele didactice “masoara” nivelul de cunstinte al 

elevilor. 
Termenul “evaluare” însumează mai multe interpretări. 
De ce a apărut acest procedeu în actul instructiv-educativ? De ce este importantă folosirea acestuia? 
Răspunsul întrebărior este unul comun: Evaluarea a apărut din prisma și din nevoia existenței unei 

clasificări, a unei ierarhizări a indivizilor. 
Evaluarea este alcătuită din mai multe etape: măsurare, apreciere, decizi. 
Măsurarea este operaţia de înregistrare şi de cuantificare a rezultatelor prin aplicarea unor 

instrumente sau probe de evaluare. 
Aprecierea constă în emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor obţinute prin măsurare, cu 

raportarea la criterii date sau la o scală de valori. 
Decizia exprimă concluziile desprinse în urma interpretării datelor obţinute prin măsurare şi 

apreciere, continuate prin măsuri sau soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului 
de învăţământ. 

Exzista trei forme ale evaluării: inițială, sumnativă și finală. 
 Evaluarea inițială se folosește la începutul unui an școlar, având scopul de a măsura cunoștințele 

dobândite de elev până la acel moment. 
Evaluarea inițială ofera învățătorului, dar și elevului, o reprezentare clară a situatiei și ajută la 

planificarea demersului pedagogic viitor. 
În realizarea evaluării inițiale , la clasele primare trebuie să se țină seama de realizarea unor obiective 

specifice nivelului de vârstă al elevilor. În urma aplicăii acesteia se face o analiză clară și concisă . 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. 

 În concluzie, evaluarea inițială nu trebuie folosită cu scopul de a creea ierarhii , ci cu scopul de a 
ajuta la actul pedagogic viitor, de a ajuta cadrul didactic la realizarea unor programe de intervenție viitoare 
pentru diminuarea lacunelor indivizilor. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ –PUNCT DE PORNIRE ÎN ACTUL 
EDUCAȚIONAL DIN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR MOȘULEAC PETRONELA 

STRUCTURA GPN NR 5/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ G. VOEVIDCA 
CÂMPULUNG-MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 Învăţământul preşcolar se află, ca şi celelalte trepte de învăţământ, într-un dinamic proces de 

schimbare şi revalorizare, de reorganizare . Orice reformă trebiue să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, 
iar această componentă este şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi. 

 ’’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 formă de verificare componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare , fixare şi 
intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale.Dar evaluarea nu presupune doar evaluarea 
copiilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de învăţare în care este prins preșcolarul.  

 Evaluarea initial permite educatoarei să-și revadă stilul și metoda abordată pentru transmiterea unor 
cunoștințe dar și modul eficient sau ineficient de formare a unor abilități specific vârstei. Evaluarea initial 
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 în anul 
precedent; 

 • controlul asupra activităţii desfăşurate în anul care a trecut sau în familie; 
• stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei adecvate 

grupei sau indivizilor din grupă într-o etapă anterioară,în anul care a trecut; 
• 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 inițiale sunt:  
• îl ajută să fixeze, să reactualizeze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care; 
• 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 învățării; 
• contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia. 
 Strategii de evaluare în grădiniţă sunt stabilite potrivit nivelului grupei , vârstei care predomină la un 

anumit nivel de vârstă. 
 Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile preşcolarilor, în concluzie. În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în 
momentul venirii copilului în instituţie când i se consemnează primele date în Fișa de progres . Copilul va 
fi apoi urmărit şi evaluat pe parcurs până la finalul grădiniței pentru a se recomanda sau nu , înscrierea la 
şcoală.  

 Pentru ca evaluarea să fie posibilă, educatoarea va căuta masurile și metodele cele mai eficiente 
pentru sine şi pentru copil .Datele obținute vor fi prelucrate apoi calitativ, prin raportare la obiective. Ca 
rezultate ale evaluării se folosesc de obicei calificative în limbaj comun (foarte bine, bine), stimulente 



 

 

materiale sau simbolice pentru recompensare sau sancţionare, cu grija de a da o tentă optimistă evaluării, 
care se face în raport cu rezultatele anterioare, cu ale celorlalţi copii din grup, nu doar cu obiectivele 
propuse. 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 sistematicăpe parcursul celor două săptămâni de la începutul anului școlar pentru care au fost 
stabilite obiective, mijloace şi activităţi programate, dispunând de metode de înregistrare, ordonare, 
prelucrare narativă sau codificată. În urma interpretării datelor se va complete și caracterizarea grupei de 
copii. 

Elementul de comportament supus observării va fi circumscris şi descris prin indicatori semnificativi.  
 Evaluarea initial, mai nou, este centrată pe activitatea specifică copilului(jocul liber, de rol, de 

mișcare didactic).în completare se folosesc și fișele cu itemi bine normați , dar această fișă trebuie bine 
concepută, în asa fel încât să nu dea impresia că se află la un examen. 

 Conversaţia curentă cu copilul aduce date importante în evaluarea inițială. Deasemenea conversaţia 
dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi prelucrate şi 
sistematizate, sunt la îndemâna evaluatorului. Alte metode de culegere a datelor în vederea evaluării sunt: 
ancheta şi chestionarea adulţilor, testele etalonate, fişele de muncă independentă. 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.Preşcolarii trebiue evaluaţi unul câte unul, educatorul trebuie să 
reţină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Deoarece copilul se plictisește 
ușor, are atenția usor voalată, fişele de evaluare pot fi reluate,și continuate. Copiii trebuie evaluate pe 
grupuri mici nu frontal.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. Cel mai des ca metode 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; 

 Toate datele culese prin evaluarea initială, constituie puncte de pornire în conceperea planificării 
actului didactic viitor. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
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G.P.N.REDEA 
 
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.  

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). 
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 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 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. 

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. 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.  

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 . 



 

 

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.  

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 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. 
 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, 
METODE ȘI TEHNICI DE REALIZARE 

 
ÎNVĂȚĂTOR, EDUCATOR MOVILĂ VALENTINA 

CSEI FĂGĂRAȘ( VICTORIA), BRAȘOV 
 
 Evaluarea inițială, privită din perspectiva curriculumului, reprezintă reușita în orice activitate de 

educare și instruire. Ea poate avea valoare diagnostică si prognostică, atunci când este realizată în mod 
științific, dar nu poate oferi datele necesare pentru intervenție ameliorativă si corectivă pentru toată perioada 
de activitate școlară, de aceea evaluarea inițială trebuie să fie urmată de o evaluare continuă. Evaluarea 
initială se realizează la începutul unui program de instruire, cu scopul a determina nivelul de pregătire al 
elevilor si apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila sau aborda un nou program de instruire superior 
celui precedent. Ea se adresează în special profesorilor, care au astfel posibilitatea să constate punctul de 
plecare, pe baza căruia vor putea proiecta obiective pentru activitățile viitoare. În cadrul procesului de 
evaluare prevenirea prin control sau monitorizare permanentă a nivelului de reușită a elevului poate 
contribui la intervenții si decizii prompte din partea cadrului didactic. 

 Evaluarea inițială nu se desfășoară numai la începutul anului școlar, ci poate fi utilizată și la începutul 
unei unități de învățare sau în orice moment se consideră necesară. Această evaluare nu se limitează doar 
la testarea cunoștințelor elevilor ci 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 program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare. 

 În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare care îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este important ca acţiunile de evaluare să fie 
echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative cuprinse în 
obiectivele procesului de predare-învăţare. Pentru ca evaluarea să aibă rezultatul scontat trebuie să se țină 
cont de următoarele aspecte: tratarea diferențiată în funcție de particularitățile psihofiziologice ale elevilor; 
selecția riguroasă a conținutului învățarii; folosirea acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
la maxim capacitățile intelectuale ale elevilor; 

 Principalele metode de evaluare prin care elevii pot să demonstreze nivelul de cunoștințe asimilat și 
aptitudinile formate sunt: evaluările orale, evaluările scrise și cele practice, acestea fiind metode 
tradiționale. 

 Evaluările orale sunt des folosite deoarece prezintă avantajul interacțiunii profesor- elev. 
Desfășurându- se sub formă de discuție liberă elevul are posibilitatea de a se corecta sau a- și motiva 
răspunsurile. 

 Evaluarea scrisă se folosește atunci când se evaluează mai mulți elevi în același timp. Are avantajul 
că, prin scris, se pot depista și greșelile de scriere, gramaticale sau de vocabular. Probele scrise îndeplinesc 
o funcție diagnostică, contribuind la evidențierea aspectelor pozitive sau a lacunelor în învatare, oferă 
profesorului elementele de conținut asupra cărora trebuie să 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.  

 Evaluările practice sunt folosite, în special pentru verificarea conținutului practic al instruirii. 
Acestea se folosesc, mai ales, la matematică, cunoașterea mediului înconjurător, educație fizică. Proba 
practica constituie mijlocul de bază prin care cunoștințele teoretice sunt transpuse în tehnici de lucru si 
produse materiale. 

 Procesul de evaluare își îndeplinește în totalitate funcțiile doar dacă toți actorii implicați, elevi și 
profesori, colaborează în armonie, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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 Evaluarea ne permite să ne pronunţăm asupra stării unui fapt, 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. 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 didactice. De 
priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ 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. 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. 
Desigur, în final, în funcţie de concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare și profesorul 
pe cea de predare. Strategia 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. 

 După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei tipuri de 
evaluare: evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 
la care se situează elevii; evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări 
sistematice în rândul tuturor elevilor din toată material; evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Ea este indispensabilă, pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări.  

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

 Este interesată de acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe, premise cognitive şi atitudinale, capacităţi, interese și motivaţii 
necesare integrării în activitatea următoare, având funcţie diagnostic și prognostică. Câteva modalități de 
realizare a evaluării inițiale sunt: harta conceptuală, investigaţia, chestionarul și testele. 

 Avantajele evaluării iniţiale sunt că 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 trebuiesc 
completate şi remediate) şi a formula cerințele următoare și pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. 

 Dezavantajele evaluării iniţiale ar fi că nu permit o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici 
realizarea unei ierarhii și 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. 

 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare 
sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc.  



 

 

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată 
acasă, portofoliu, proiect etc. Un 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. Testele ajută la depistarea eventualelor 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.  

 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.  

 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 profesorului sau a părinților. Avantajele acestei metode sunt stimularea creativității și a 
implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a motivației. 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 merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, in extensie şi în calitate, al învăţării”  (D. Ausubel) 
 
 Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv- educativ din grădiniţă 

fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 
 Evaluarea initială se realizează la începutul unui program de instruire şi stabileşte nivelul de pregătire 

a preşcolarilor în momentul respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor viitoare, 
deoarece aceasta îi oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul cognitive al fiecărui copil. 
Evaluarea initială trebuie văzută ca o componentă dintr un sistem ce cuprinde, alături de acesta si o etapă 
anterioară, precum şi una viitoare. 

 Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
Diagnostică - vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou;  
Prognostică- sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 

rezultatelor; 
 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, acolo unde este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor preşcolari. 

 Pe lângă funcţiile 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; 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 standardizate- sunt instrumente de evaluare a performanţelor şcolare pe baza unor criterii 
de apreciere coerente si explicite, urmăresc modificări produse prin învăţare, în special la nivel cognitiv, 
ele pot lua forma unor întrebări- itemi sau sarcini; 

 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. 

 În concluzie, 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 favorabilă unei noi învățări. 
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OBSERVAȚII ASUPRA TESTELOR INIŢIALE LA DISCIPLINA 
 

LIMBA ROMÂNĂ-CLASELE A IX-A ȘI A X-A 
PROF. MURAT NEJLA, LICEUL DE MARINĂ-CONSTANȚA 

 
Calitatea de profesor oferă de fiecare dată provocări,satisfacții,dar și dezamăgiri.Fiecare început de 

an școlar presupune aplicarea testelor inițiale,pe discipline,la toate ciclurile de învățământ. 
 Testele inițiale la disciplina Limba română au fost concepute pe baza programei şcolare, conţinând 

diverse tipuri de itemi. 
 Rezultatele nu au fost pe măsura aşteptărilor, profesorii considerând că elevii nu au tratat cu interes 

subiectele,știut fiind faptul că rezultatele nu sunt consemnate în catalog. 
 
Matricea de specificaţie - clasa a IX-a 

 Competente 
 
 
 
Continuturi  

1.3 sesizarea 
adecvării 
elementelor 
lexicale la 
scopul 
mesajului 
receptat 

1.4 sesizarea 
particularităţilor 
lexico-
gramaticale ale 
unui mesaj 
receptat 

3.1 
dovedirea 
înţelegerii 
unui text 
pornind de 
la cerinţele 
date 

4.3 redactarea 
unui text 
argumentativ 

3.2 sesizarea 
valorii expresive 
a categoriilor 
morfosintactice 

Sinonime x  x  x 
Versificaţia   x   
Sintaxa 
propoziţiei 

x x x   

Sensul 
cuvintelor, figuri 
de stil 

x  x  x 

Figuri de stil     x 
 
Matricea de specificaţie - clasa a X-a 

 Competente 
 
 
 
Continuturi  

2.6 aplicarea 
conceptelor de 
specialitate în 
analiza și 
discutarea 
textelor literare 

2.2 identificarea 
temei textului 

1.1 utilizarea 
adecvată a 
achizițiilor 
lingvistice în 
receptarea 
diverselor texte 

1.3exprimarea în 
scris a opiniei privind 
textul receptat 

Sinonime  x  x x 
Tema, motivul 
literar 

 x x x 

Sensul cuvintelor, 
figuri de stil 

  x x 

Rescrierea 
enunţurilor greşite 

x  x  

Tehnica 
argumentării 

x x x x 

 
  



 

 

ANALIZA SWOT 
Puncte tari 
- Cunosc conceptele de temă și motiv literar 
- Ştiu să delimiteze structura discursului liric  
- Identifică figurile de stil 
- Redau corect antonimele cuvintelor selectate 
- Cunosc conectorii specifici textului argumentativ 
Puncte slabe 
- Vocabularul uneori este prozaic 
- Sporadic, apar unele abateri de la normele de exprimare corectă şi cele de punctuaţie 
- Nu toţi relevă semnificaţiile textului 
- In cazul textului argumentativ,nu sunt dezvoltate suficient argumentele 
- Concluzia textului argumentativ este irelevantă 
- Nu toți se încadrează în limitele spaţiale indicate de cerinţă 
Oportunităţi 
- Valorificarea conceptelor operaționale specifice discursului liric 
- Realizarea unor interpretări bazate pe rolul figurilor de stil 
- Evidențierea structurii generale a textului argumentativ 
Ameninţări  
- Lipsa argumentelor bine formulate pentru a-şi susţine ideile 
- Folosirea unui limbaj concis şi colocvial 
- Omiterea citatelor în comentarea semnificaţiilor poetice 
Măsuri: 
Se impun:  
- mai multe exerciții de vocabular,în cadrul cărora să se insiste asupra sinonimelor,cuvintelor 

polisemantice,sensului propriu și sensului figurat al cuvintelor 
- mai multe analize stilistice asupra textelor prevăzute în programa școlară 
- încurajarea lecturii 
- mai multe exerciții care să le solicite elevilor exprimarea opiniei cu privire la diverse probleme sau 

aspecte ale societății  
- insistarea asupra lucrului individual-compuneri,eseuri 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. MUREȘAN ANA DANA 
LICEUL TEHNOLOGIC „VLĂDEASA” HUEDIN 

  
"Baza oricărei formații intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare" 
 ( Stefan Augustin Doinaș) 
 
 Este unanim recunoscut azi faptul că evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o 

funcție fundamentală și componentă a procesului de învățământ, dat fiind faptul că nu există act 
educațional care să nu implice, în mod direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea și 
autoevaluarea didactică. De aceea, în contextual actual, sunt tot mai sistematice preocupările 
specialiștilor și practicienilor din domeniul științelor educației de dezvoltare a teoriei și practicii 
evaluării didactice.29  

Evaluarea se realizează în interesul tuturor partenerilor procesului instructive- educativ, 
sprijinindu-le constant și sistematic eforturile. Elevul este transformat în permanență, într-un partener al 
profesorului în evaluare, îndeosebi prin: autoevaluare, interevaluare (evaluare reciprocă), evaluare 
/autoevaluare controlată. 

 Actul evaluativ trebuie considerat drept un parteneriat între elev ca evaluat și profesor ca 
evaluator, în vederea atingerii obiectivelor educaționale, a performanțelor, competențelor și 
standardelor vizate.30 

 Putem numii evaluarea inițială, o formă de măsurare, de apreciere clară, o diagnoză, a unui nivel la 
care elevii se află. Este foarte important, ca profesorul să stabilească la început, cunoştinţele pe care le 
posedă elevii, cu care lucrează, nivelul lor de cunoștințe. Si este important și pentru elevi, deoarece în urma 
evaluării, aceștia conștientizează nivelul la care se află și ce trebuie făcut pentru a înbunătăți rezultatele 
obținute.  

Evaluarea nu trebuie considerată un punct final sau un moment de bilanț, și o verigă necesară și utilă, 
indispensabilă, practic, în înlănțuirea secvențelor instructive-educative, asigurând elementele de feed-bek 
formative și sumativ și sugerând modalități de reglare a demersului didactic.31 

 
Bibliografie 
*Ionescu, Miron, Instrucţie şi educaţie, 2007, „Vasile Goldiş” Univesiti Press. 
*Miron, Ionescu, Bocoş Muşata, Tratat de didactică modernă, 2009, Editura Paralela 45. 
*Şebu, Sebastian, Pr., Prof., Dr., Metodica predării religiei, 2000., Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 
 

 
29Miron Ionescu, Instrucţie şi educaţie, Editura „Vasile Goldiş” Univesiti Press, Arad,2007, p.306. 
30 Ibidem, p.309. 
31 31 , Miron Ionescu, op.cit,p.309. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ALINA MUREŞAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DEJ, JUD. CLUJ 

 
Întregul proces de învăţare al unei limbi străine, în cazul de faţă limba engleză, trebuie să se bazeze 

pe un plan clar realizat de către fiecare profesor, în funcţie de formaţiunea de studiu, de nivelul clasei, de 
obiectivele urmărite în curriculum şi de asemenea de resursele necesare, metodele de predare cele mai bune 
care să fie adaptate la cerinţele educaţionale ale fiecărui elev în parte. De asemenea acest plan trebuie să 
conţină şi un feedback din partea elevilor şi al celorlalţi profesori pentru asigurarea unei evaluări obiective 
a planului propus. 

Evaluarea iniţială astfel, are un rol foarte important în realizarea şi concretizarea acestui plan. 
Evaluare iniţială nu trebuie aplicată doar în scris ci şi oral. Învăţarea limbii engleze trebuie să se bazeze pe 
acţiune, elevii trebuie să folosească noţiunile dobândite în scopuri communicative, în situaţii/ context reale. 
Atât profesorii cât şi elevii trebuie să-şi aminteasca mereu că eficienţa comunicării se va vedea în afara 
clasei, în viaţa de zi cu zi. 

În realizarea unei evaluări iniţiale corecte profesorul trebuie să ţină cont de mai multe lucruri: 
• Achiziţionarea de către elevi a abilităţilor implicate atât în formă scrisă cât şi orală, abilităţi bazate 

pe achiziţionarea competenţelor de la fiecare nivel aşa cum sunt structurate în Cadrul European Comun de 
Referinţă al Limbilor Străine 

• Dezvoltarea abilităţilor elevilor de a pune în practică aceste competenţe şi de a produce mesaje/ 
texte orale adaptate contextelor autentice. 

Evaluarea iniţială scrisă poate conţine trei părţi fiecare cu subpuncte care să măsoare prin itemi clari 
dobândirea competenţelor de către elevi: Prima parte, reading comprehension, se axează pe înţelegerea 
unui text citit la prima vedere, care conţine vocabular adecvat nivelului clasei respective. Se verifică astfel 
achiziţionarea vocabularului din anii precedenţi iar prin exerciţii de tip Adevărat/ Fals, răspunde la 
întrebări, potrivire de sinonime-antonime, identificarea ideilor principale sau potrivirea de subtitluri la 
paragrafe, se verifică înţelegerea conţinutului sau mesajului transmis. În acest stadiu este de dorit ca elevul 
să aplice abilităţile şi strategiile unui cititor de succes, să citească critic pentru a putea extrage acele 
informaţii care indeplinesc cerinţele. În a doua parte a testului scris, Language in Use, se verifică 
achiziţionarea noţiunilor gramaticale, a expresiilor folosite în viaţa de zi cu zi, folosirea lor corectă în 
context. Partea a treia a evaluării scrise, Writing for purpose, se verifică înţelegerea şi folosirea corectă a 
structurilor academice de scriere în limba engleză. Elevii trebuie să scrie paragrafe coerente şi corecte, să 
ştie cum să-şi organizeze un plan de scriere a textului propus, să dezvolte un conţinut logic, argumentat, să 
construiască un vocabular adecvat şi să folosească noţiunile gramaticale corect în contextul propus. Tot aici 
elevii demostrează prin modul în care îşi dezvoltă ideile că au comportamente şi atitudini potrivite pentru 
mediul academic în care se află. 

În evaluarea iniţială un rol important îl are evaluarea orală. În partea a patra a evaluării, Speaking, 
elevii sunt puşi să citească cu voce tare un text adecvat nivelului lor sau să audieze un pasaj sau mai multe, 
în funcţie de particularităţile de vârstă iar apoi cu ajutorul unor întrebări să demonstreze înţelegerea textului 
audiat sau citit. Cu cât prezentarea este mai coerentă şi fluentă cu atât se demonstrează achiziţionarea 
competenţelor din anii precedenţi.  

În urma celor două tipuri de evaluări iniţiale profesorul identifică pe baza unei analize aprofundate, 
prin fişa de observaţie, atât punctele tari ale clasei cât şi pe cele slabe. Se face o analiză a rezultatelor pentru 
a avea o medie pe clasă dar cel mai important se identifică greşelile frecvente şi se realizează un plan de 
intervenţie imediat în funcţie de cerinţele educaţionale ale fiecărui elev. În cele mai multe cazuri este 
necesară o abordare diferenţiată pentru remedierea unor problem dar şi pentru consolidarea anumitor 
structuri care nu au fost achiziţionate corect. Una dintre cele mai eficiente metode de remediere este oferită 
de învăţarea prin cooperare. Profesorul, cunoscând particularităţile de învăţare ale elevilor, îi poate aranja 
în grupe de studiu, în care elevii se vor ajuta între ei în realizarea sarcinilor date şi în dobândirea noilor 
competenţe. O atenţie sporită trebuie dată acelor strategii de evaluare a progresului şcolar prin implicarea 
elevului direct în evaluarea sa, astfel elevul va avea mai multă încredere în el, îşi va dezvolta autonomia 
învăţării şi devine mai motivat să înveţe. 



 

 

Realizarea planului de abordare a unei predări eficiente trebuie să ţină mereu cont de informaţiile 
culese în urma aplicării evaluării iniţiale şi trebuie să conţină acele activităţi care stârnesc şi menţin 
motivaţia elevilor de a învăţa. Astfel elevul îşi asumă rolul de participant activ, independent şi conştient că 
şi el este responsabil pentru propria învăţare. Strategiile interactive sunt cele care vor stimula elevul să 
împărtăşească noţiuni, să construiască noţiuni şi să aducă acea energie pozitivă, prin interacţiune verbală şi 
“brainstorming”, necesară clasei. 



 

 

REFERAT-EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF.LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 
 MUREȘAN DANIELA RAMONA 

 
Evaluarea este o acțiune de cunoaștere a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora,a stării și 

funcționalității unui sistem,a rezultatelor unei activități.Prin urmare obiectul ei poate fi un fenomen,o 
persoană,o activitate sau rezultatele acesteia. 

Actul evaluativ vizează ameliorarea stării fenomenelor evaluate,fiind realizat în perspectiva luării 
unor decizii în acest sens.În sens larg, evaluarea este acea activitate prin care sunt colectate,prelucrate și 
interpretate informații privind starea și funcționarea unui sistem,a rezultatelor pe care le obține,activitate ce 
conduce la aprecierea acestora pe baza unor standarde și prin care este influențată evoluția sistemului. 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ.Ea reprezintă alături de 
predare și învățare o componentă operațională fundamentală a procesului de învățământ. Constitue 
elementul reglator și autoreglator de conexiune inversă, prin sistemul de învățământ privit ca sistem 
cibernetic. 

Evaluarea influențează dezvoltarea psihică a elevilor,asigură trăinicia cunoștințelor acumulate, 
influențează latura afectiv-volițională a personalității. Printre tipurile de evaluare amintim pe cea inițială, 
sumativă, finală. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul fiecărui an școlar și verifică cunoștințele acumulate de 
către elevi în anul anterior.Acest tip de evaluare îi ajută pe profesori să cunoască nivelul de pregătire al 
claselor și asigură înregistrarea continuă a progreselor în învățare. 

Este considerată o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de 
stăpânire a cunoștințelor,de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

Testul prin care se urmărește evaluarea inițială trebuie bine elaborat,cu itemi diferiți.Consider 
că,deoarece Limba și Literatura română ocupă un rol important în școală,evaluarea la această materie este 
absolut obligatorie.În urma evaluării inițiale profesorul observă punctele tari și punctele slabe ale fiecărui 
elev,și îl ajută să stabilească cum poate îmbunătăți cunoștințele pentru a obține un feed-back pozitiv,pentru 
a observa o evoluție. 

Evaluarea inițială are caracter de diagnosticare,la fel ca în cazul unei boli dacă este descoperită în 
stadiul incipient ea poate fi tratată,chiar prevenită. 

Este un proces sistematic care determină elevii care nu au abilitășile necesare pentru a începe o nouă 
învățare,pentru a echilibra,pentru a atinge obiectivele propuse. 

 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ – GRUPA MARE 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. MUREŞAN DOINA MARIA 
GRĂDINIŢA P.P. STEP BY STEP MR.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 obţinerea treptată a unei autonomii 
personale, precum și pregătirea pentru viața socială (parte a acesteia fiind și pregătirea pentru şcoală). 

Am observat copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și am dialoga atât cu părinții, 
cât și cu copiii, în vederea obținerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la dezvvoltarea 
psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor. Toate aceste informații au fost consemnate în 
Caietul de observații și în Fișa de apreciere a progresului, vor sta la baza elaborării caracterizării grupei și 
ulterior a planificării calendaristice anuale. 

Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, joc liber, dirijat, observația 
sistematică, discuțiile individuale cu copiii, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi 
individuale şi frontal. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 3 săptămâni al 
anului şcolar (09.09 – 27.09.2019), unui număr de 33 copii (care repetă grupa mare) şi comportamentele 
urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTAȚII ȘI IGIENEI PERSONALE 
1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare. 
2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării. 
3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală. 
4. Demonstrează independență în igiena personală (se spală și se șterge singur pe mâini, îți acoperă 

gura cu mâna când strănută, când tușește, folosește independent toaleta, folosește batista  
5. Demonstrează conștientizarea simțurilor în acțiuni (recunoaște obiecte ascunse prin pipăit, fară să 

le vadă, execută mișcări la auzirea unor comenzi, recunoaște mirosuri etc.) 
Probe aplicate 
*ADP - Îmi așez frumos hainele la pătuț!, Mă îmbrac și dezbrac singur, Copii ordonați, jucării 

fericite!, Știu să mă spăl pe mâini corect!, Fructele – izvor de sănătate 
*ALA2 - Jocuri de mișcare, distractive - Ştafeta anotimpurilor, Toboganul ne așteaptă, Jocuri de 

mişcare în aer liber, Jocuri la nisipar, Vânătorul și rațele, Activ.outdoor – Frunzele plutesc în aer,   
*ADE - DPM (ed.fizică) – Voiniceii la concurs (traseu aplicativ)  
Constatări 
Din numărul de 33 copii prezenţi au: 
- comportament atins - 6-10 puncte - 32 copii - 94,83% 
- comportament în dezvoltare - sub 6 puncte - 1 copil - 5,17% 
DEZVOLTAREA SOCIO- EMOȚIONALĂ 
1. Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiate. 
2. Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității. 
3. Dezvoltarea conceptului de sine. 
4. Autocontrol și expresivitate emoțională. 
5. Urmează indicațiile adulților în ceea ce privește comportamentul adecvat în anumite situații 
Probe aplicate 
*ADP - Împreună ne jucăm, niciodată nu ne supărăm!, Cuvinte magice, Farmecul cuvintelor - te rog, 

mulţumesc, poftim! 
*ALA- Joc de rol - O discuţie între prieteni 
*ADE- Activ.integrată – “ Ce trebuie să faci atunci când...?” - DŞ + DOS (lectură după imagini + 

convorbire), De pe-acuma fapte bune, câte poţi să faci ţi-oi spune – joc didactic 
* DOS - Activitate practică - Ferma de animale – joc de construcții, – Activitate integrată - Copacul 

în cele patru anotimpuri DȘ+ DOS (cunoașterea mediului + activ.practică),  
Constatări 



 

 

Din numărul de 33 copii prezenţi au: 
- comportament atins - 6-10 puncte - 31 copii - 89% 
 -comportament în dezvoltare - sub 6 puncte - 2 copii - 10,7% 
CAPACITAȚI ȘI ATITUDINI DE INVAȚARE 
1. Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei în învațare. 
2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în activități). 
3. Activare și manifestare a potențialului creativ. 
4. Formulează întrebări referitoare la schimbările din jur 
5. Se concentrează la o activitate 20 de minute, fară supervizare 
6. Exprimă dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de autoservire, să confecționeze obiecte, 

jucării sau să găsească informații despre subiecte de care este interesat 
Probe aplicate 
*ADP - Suntem prieteni buni!, Zâmbește colegului tău! 
*ALA- Ştiinţă - Când și de ce cad frunzele?, Despre vreme, Mai mulți băieți, mai puține fete!, Pe 

urmele lui de ce! 
 -Artă - Ghicește ce se aude, Toamna în parc – desen liber, Desenează și colorează jucării,  
*ADE - DEC - Activitate artistico-plastică - Autoportret, Familia mea – desen liber, Toamna în parc 

– pictură, Tava cu fructe – modelaj,  
 -Educaţie muzicală - Ghicește ce se aude, Cel mai bun cântăreț, Trenuleţul muzical -interpretare în 

lanţ 
Constatări 
Din numărul de 33 copii prezenţi au: 
*comportament atins - 6-10 puncte - 32 copii - 94,83% 
*comportament în dezvoltare - sub 6 puncte - 1 copil - 5,17% 
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare. 
3. Manifestarea unor premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute. 
4. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă). 
5. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă). 
6. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română. 
7. Povestește un eveniment sau o poveste cunoscută, respectând succesiunea evenimentelor 
8. Utilizează în vorbire acordul de gen, număr, persoană, timp 
9. Recunoaște litere mari/mici de tipar și le pune în corespondență cu sunetul asociat  
Dezoltarea limbajului şi a comunicării 
Probe aplicate 
*ADP - Cea mai frumoasă zi din viaţa mea 
*ALA - O zi la grădiniță - (citire liberă de imagini), Spune mai departe - (joc exercițiu), O întâmplare 

hazlie din vacanță!, Copiii la grădiniță – citire liberă de imagini, Spune după mine, Piticlic Familia mea și 
toamna – soft educațional,  

*ADE- DLC - Educarea limbajului - Amintiri din vacanță - convorbire, Trăistuța cu povești – joc 
didactic, Activ.integrată – Completează ce lipseşte - DLC + DȘ, Norul (G.Toma, M. Anghel) – memorizare,  

Constatări 
Din numărul de 33 copii prezenţi au: 
*comportament atins - 6-10 puncte - 28 copii - 73,6% 
*comportament în dezvoltare - sub 6 puncte - 5 copii - 26,4% 

  



 

 

Dezvoltarea premiselor citirii şi scierii 
Probe aplicate 
* ALA – Alfabetizare - Scrisoare pentru prietenul meu – exerciții grafice  
Constatări 
Din numărul de 33 copii prezenţi au: 
*comportament atins - 3-5 puncte - 27 copii - 69,5% 
*comportament în dezvoltare - sub 3 puncte - 6 copii - 31,5% 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat. 
2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 
3.Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 
Probe aplicate 
*ALA- Ştiinţă - Rezolvă labirintul, Ghicește cine sunt?, Când se întâmplă și de ce?  
-Joc manipulativ - Găsește umbra potrivită, Alege și potrivește, Puzzle cu povești, Anotimpul 

preferat, Drumul prin pădure – toamna” (labirint), Așază-mă la căsuța mea!, Când și de ce cad frunzele?,  
 -Masa de lumină - Fructe de toamnă, Observare și desen – Frunze ruginii  
*ADE - DȘ - Activitate matematică - Micii matematicieni – joc didactic, Ne jucăm cu figurile 

geometrice! – joc logic 
 -DȘ - cunoașterea mediului - Roata anotimpurilor! – joc didactic, Activitate integrată - Copacul în 

cele patru anotimpuri DȘ+ DOS (cunoașterea mediului + activ.practică),  
Constatări 
Din numărul de 33 copii prezenţi au: 
*comportament atins 10-20 puncte - 29 copii - 78,6% 
*comportament în dezvoltare sub 10 puncte - 4 copii - 21,4% 
Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii și nivelul la care se află cei veniți din 

alte grupe , în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite, deci o 
evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi intelectuală. 

 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 și 
pregătirea acestora pentru școală. 

 
Bibliografie:  
*** Curriculum pentru învățământul preşcolar (2019); 
***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

EUGENIA MUREȘAN 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândit, valoare, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

Pentru educatoare, evaluarea reprezintă un feed-back asupra eficienței activității didactice 
desfășurate. Îi arată cât de bune au fost metoadele folosite, cât de bine și-a dozat materialul, cât de bine a 
comunicat cu copiii, dacă a reușit să ajungă la cât mai mulți copii și aceștia au înțeles conținutul științific, 
și mai ales, dacă știu să aplice practic acest conținut. Deasemenea, prin evaluare, poate vedea ce lacune 
există în pregătirea copiilor, care sunt posibilitățile și ritmurile proprii ale copiilor, ce interese au aceștia, și 
mai ales, cum ar trebui să își planifice pe mai departe actul didactic. 

 Sintetizând toate aceste informații, prof. I. T. Radu defineşte evaluarea ca fiind : „procesul menit să 
măsoareşi 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 doar măsoară rezultatele, ci și analizează procesul care le-a produs. 
Teoria pedagogică si practica evidețiază mai multe tipuri de metode și tehnici de evaluare, acestea 

sunt: metode tradiționale de evaluare, metode complementare de evaluare și metode interactive de fixare și 
evaluare. 

• Metodele tradiționale de evaluare 
Păreri cu privire la modul în care ar trebui să se facă evaluarea, sunt foarte multe, eu consider că cea 

mai bună și utilă soluție ar fi îmbinarea cât mai eficientă a metodelor, și mai ales, nu folosirea unora în 
exces, iar celelalte deloc. 

Metodele tradiționale sunt: metoda de evaluare orală, probele scrise și probele practice. 
• Metodele complementare de evaluare 
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 cuînvăţarea; 
- privesc rezultatele obţinute pe o perioadă maiîndelungată, 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. Printre acestea menționeoz: observarea sistematică a comportamentului copilului, grila de 
evaluare / autoevaluare, chestionarul, fişa de evaluare individuală, investigaţia, studiul de caz, proiectul, 
portofoliul, evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

• Metodele interactive de fixare și evaluare 
Actul didactic este în continuă schimbare, dacă folosim cu succes în predarea conținuturilor, metodele 

activ – participative, și evaluarea trebuie să fie strâns legată de aceasta.  
Printre aceste metode interactive putem enumera : 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, Philips 6- 6, Cubul, Turnirul întrebărilor, Cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. 
Interoghează.), Jurnalul grupei. 

În concluzie, fiecare educatoare cunoaște grupa de copii cu care lucrează, și poate adapta fiecare 
dintre aceste metode astfel încât să dea un randament maxim. Poate să aleagă dintre metodele de evaluare, 
acele metode care se potrivesc copiilor pe care îi evaluează și care se potrivesc stilului ei didactic. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ - NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MURGOCI EMILIA LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH.PĂTRAȘCU,, BURUIENEȘTI 
 
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. 

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

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

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



 

 

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

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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DEFINIREA CONCEPTULUI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREŞCOLAR 

 
PROFESOR ÎNV.PREŞC.: MUŞAT MARIANA 

G.P.P.:”RAZĂ DE SOARE”, URZICENI - IALOMIŢA 
 
,, 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) 
 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 este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât 
predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum 
învaţă 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.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 preşcolarilor,  
• 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. 

 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,  
• adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 
 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
 Evaluarea initială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă ,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 formativă - continuă pe care o găsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul 
grădiniţei ,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 formativă are un rol central în 
procesul de învăţare, transformând acţiunea de evaluare dintr-un proces constatativ într-unul diagnostic, de 
susţinere a învăţării.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. 

 Evaluarea finală care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari,reflectând 
performanţele,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. 
Această formă de evaluare prezintă următoarele caracteristici:  

- este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu, dar nu exclude verificări 
pe ţeste, de regulă, externă, având loc după învăţare,  

- produce mai multe determinări: situează preşcolarul în raport cu obiectivele programului, 
poziţionează preşcolarul în cadrul grupului, plasează preşcolarii în situaţie de competiţie, evaluează 
eficacitatea prestaţiei educatoarei, a metodelor folosite în predare, precum şi calitatea proceselor de 
instruire.  

- îndeplineşte următoarele funcţii:  
• de constatare şi verificare a rezultatelor,  
• de clasificare,  
• de comunicare a rezultatelor,  
• de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi,  
• de selecţie.  
Dincolo de aspectul exterior al actului evaluării, trebuie văzută şi dinamica psihologică pe care acesta 

o antrenează. „A evalua înseamnă a da un verdict”, acesta provocând copiilor comparaţii, judecări, trăiri, 
atitudini ce devin factori emoţionali cu efecte stimulative sau blocante, în funcţie de caz, pentru 
performanţă. Potrivit cercetărilor de specialitate, evaluarea implică anumite tipuri de comportamente, atât 
din partea educatoarei, cât şi din partea preşcolarului. În ceea ce priveşte educatoarea, aceasta nu trebuie să 
sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze erorile şi să-l incite la corectarea lor. Nu trebuie luat în considerare 
numai produsul învăţării, ci şi drumul parcurs de preşcolar în învăţarea cunoştinţelor. Preşcolarul, la rândul 
său, prin intermediul evaluării, îşi învinge dificultăţile, îşi formează controlul şi autocontrolul în ceea ce 
priveşte autoperfecţionarea. 

 În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să respecte anumite norme 
pedagogice: 

• să fie echitabilă;  
• să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse;  
• să fie motivantă; 
• să utilizeze mijloacele adecvate; 
• să nu fie stresantă pentru preşcolari; 
• să fie completă;  
• să fie baza reglării continue a procesului de învăţământ; 
• să se realizeze prin diferite procedee.( Dumitru Popovici –„ Soluţii noi la probleme controversate”) 
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STRATEGII DE EVALUARE INIȚIALĂ 
 

PROF. MUSCA IOAN-DINOREL 
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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”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA DISCIPLINA BIOLOGIE 

 
PROFESOR: MUSCALU ELENA ALINA 

LICEUL SILVIC ,,BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
 Procesul de învăţare şi formare reprezintă mijlocul ideal prin care elevii îşi însuşesc calităţi 

cognitive deosebite şi totodată îşi dezvoltă personalitatea. Acesta trebuie să se bazeze pe eficacitatea şi 
priceperea cadrului didactic de a sistematiza temeinic cuantumul de informaţii şi de a facilita înţelegerea 
acestora. Pentru disciplina de BIOLOGIE, actul educaţional are o largă răspândire asupra conceptului de 
bună practică, deoarece învăţarea prin exersare şi descoperire oferă elevilor posibilitatea de a concepe toate 
caracteristicile obiectului sau informaţiei analizate. La finalul procesului de învăţare se impune o verificare 
strictă şi obiectivă, care să valorifice întreg demersul didactic şi ajută la stabilirea elementelor, care încă 
necesită îmbunătăţire.  

 În teoria şi practica pedagogică, ierarhizarea evaluării se construieşte în jurul a trei strategii care îşi 
propun monitorizarea şi înregistrarea rezultatelor înscrise, în urma unui amplu demers didactic : 

 evaluarea iniţială, realizată la începutul procesului instructiv-educativ, care stabileşte nivelul 
rezultatelor obţinute de elevi pe parcursul unui semestru, a unui an şcolar sau a unui ciclu de învăţământ 

 evaluarea formativă, care prezintă o abordare continuă pe întreg parcursul procesului didactic şi 
se realizează pe baza verificărilor sistematice a tuturor elevilor 

 evaluarea sumativă, care se realizează cu precădere la sfârşitul unei secvenţe ample de instruire. 
 Procesul instructivo-evaluativ reprezintă componenta fundamentală a demersului didactic, care nu 

îşi propune doar colectarea sistematică şi valorificarea rezultatelor cognitive ale elevilor, ci şi stabilirea 
primelor conexiuni dintre formator (cadrul didactic) şi colectivul de instruit. Astfel, profesorul obţine 
informaţii despre potenţialul fiecărui învăţăcel, despre capacitatea de înţelegere a sarcinilor de lucru, despre 
modul de abordare a acestora, despre inovaţia şi creativitatea prin care aceştia îşi pun amprenta şi totodată 
îşi fixează obiectivele de realizat în mod diferenţiat, în funcţie de rezultatele relevate de instrumentul de 
evaluare. 

 În activitatea didactică se deosebesc trei forme concrete de evaluare : probele orale, probele scrise şi 
probele practice. 

Pentru evaluarea iniţială la desciplina BIOLOGIE, am ales aplicarea probei scrise, care urmăreşte un 
grad mare de obiectivitate, economisirea timpului, prin verificarea unui număr mare de elevi într-un timp 
foarte scurt, întrebările având acelaşi grad de dificultate pentru toată lumea şi elimină un nivel ridicat de 
stres pentru copiii emotivi. Acest tip de evaluare adoptă următoarele forme : extemporal, teză, test, 
chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. 

 În cadrul evaluării iniţiale am aplicat la una dintre clasele de evaluat, metoda testului şi am impus o 
serie de itemi obiectivi cu alegere multiplă, care să ajute elevii să se acomodeze din nou cu conţinutul 
propriu-zis şi să asigure o fidelitate ideală a corectării, apoi am mărit gradul de dificultate, implementând 
itemi semiobiectivi de completare, care stabilesc sarcini foarte bine structurate, la care se aşteapta un 
răspuns bazat pe recunoaşterea şi rememorarea cunoştinţelor acumulate, au urmat şi câteva întrebări 
structurate, care să releve importanţa şi tipurile de celule studiate, ca în final să se poată atinge apogeul 
creativităţii şi al originalităţii prin realizarea unui eseu liber (nestructurat), din care să reiasă atât 
mecanismele, cât şi modul de realizare al procesului de fotosinteză. 

 În dezvoltarea demersului evaluativ, la o altă clasă am experimentat eficacitatea impusă de ,,metoda 
piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă”, aceasta reprezentând o îmbinare armonioasă între activitatea 
individuală şi cea a grupurilor de elevi, pentru a putea analiza în final calitatea rezultatelor obţinute. Astfel, 
încă de la începutul orei am stabilit drept temă ,,Celula” şi am împărţit fiecărui elev fişa cu sarcinile de 
lucru, care necesitau o rezolvare individuală, într-un timp foarte scurt, aproximativ (5-6 minute). După 
rezolvarea temei, elevilor li s-a recomandat să alcătuiască o serie de 3-4 întrebări referitoare la subiectul 
tratat. În cea de-a doua etapă, s-au format grupe de doi elevi , care să îşi verifice reciproc rezultatele , făcând 
şi eventuale recomandări legate de acestea. Apoi, s-au realizat grupuri de câte patru elevi, prin alipirea 



 

 

perechilor de câte doi. Aceştia au confruntat rezultatele, păstrând climatul de ordine şi disciplină, după care 
au conceput un nou răspuns, mult mai elaborat, dar care să valorifice implicarea fiecăruia în parte. În final, 
reprezentantul fiecărei grupe a expus oral concluziile, iar eu le-am notat pe tablă pentru o mai bună 
comparare a răspunsurilor şi pentru stabilirea notelor cuvenite fiecăruia în parte.  
Analiza metodelor de evaluare la disciplina biologie, clasele a IX-a 

Test iniţial Metoda piramidei (a bulgărelui de zăpadă) 

Nr. de 
elevi 
evaluaţi 

Avantaje Dezavantaje Nr. de 
elevi 
evaluaţi 

Avantaje Dezavantaje 

 
 
 
30 

-grad ridicat de 
precizie la corectare 

-unii itemi au 
verificat doar un 
nivel mediu de 
cunoştinţe 

 
 
 
28 

-relevă 
creativitatea şi 
originalitatea 
colectivului 

-dificultate în 
stabilirea 
democratică a 
notelor 
individuale 

-grad ridicat de 
obiectivitate din 
partea evaluatorului 

-unele răspunsuri pot 
fi intuite, fără a avea 
o bază logică în 
gândire  

-pune accent pe 
munca în echipă şi 
pe abilitatea de a 
lucra în cadrul 
unui colectiv 

-consum mare 
de timp (se 
evaluează cu 
precădere 
răspunsurile 
individuale) 

 -se evaluează un 
număr mare de elevi 
într-un timp scurt 

-nu este pusă în 
valoare abilitatea 
elevului de a 
reproduce fidel, de a 
sistematiza şi de a 
crea un conţinut 

 -creşterea a 
dimensiunilor 
grupului implică o 
confruntare 
repetată cu idei 
noi, care dezvoltă 
cuantumul de 
informaţii 
acumulate  

 

-motivaţie şi 
dorinţă de 
autodepăşire 
(creşte spiritul 
competitiv) 

Concluzii  
 Demersul evaluativ, aplicat prin metoda testului iniţial şi prin metoda piramidei, prezintă atât 

avantaje, cât şi dezavantaje de ordin didactic, însă în urma unei analize complete asupra rezultatelor înscrise 
de cele două clase de a IX-a, am constatat o eficienţă remarcabilă în cazul ,,Metodei Piramidei”, datorită 
faptului că i se oferă elevului posibilitatea de a-şi pune amprenta şi de ,,a-şi face auzită vocea”, lucru 
deosebit de important pentru societate, care are nevoie de oameni cu un cuvânt de spus, cu o opinie proprie 
şi de nestrămutat.  
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EVALUAREA ADAPTATĂ NEVOILOR EDUCAȚIONALE 
 

MUSTACĂ DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ION MINULESCU CONSTANȚA 

 
În societatea actuală modernă, aflată în plină evoluţie, caracterizată prin mobilitate economică, 

politică şi culturală, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă. De aceea, se impune cu necesitate o 
reformă a mişcării pedagogice teoretice şi a praxisului educaţional. Metodele moderne de învăţământ 
coexistă cu cele tradiţionale şi se străduiesc să ia locul celor impuse de nevoile educaţionale ale perioadei 
anterioare, în speranţa că, în acest mod, educaţia va reuşi să răspundă cerinţelor societăţii. Metodele 
alternative, moderne, de evaluare sunt eliberate, în mare parte, de tensiunile şi tonusul afectiv negativ care 
însoţesc formele tradiţionale de evaluare, evaluarea devenind motivantă şi nu stresantă pentru elevi. Prin 
metodele moderne de învăţământ se creează un climat psihosocial relaxant, în care rolul profesorului este 
acela de partener al elevului în demersul instructiv-educativ, astfel şcoala modernă putând să răspundă 
nevoilor beneficiarilor săi. 

Adeseori, suntem nevoiţi să asigurăm integrarea educaţională pentru elevi cu diverse deficienţe 
severe, pentru care nu este suficientă doar adaptarea curriculară, ci este necesar să realizăm pentru aceştia 
un plan sau program de intervenţie individualizat sau am mai putea spune un „curriculum propriu”32. 

 Acesta este destinat recuperării, pe toate planurile, a personalităţii elevului cu C.E.S. Într-un astfel 
de plan se pune accent, în special, pe latura formativă şi mai puţin pe cea informativă.  

 Componentele esenţiale ale unui plan de intervenţie individual sunt33: 
- evaluarea şi reevaluarea; 
- stabilirea obiectivelor pe termen scurt şi lung; 
- selectarea metodelor şi activităţilor folosite în intervenţie; 
- stabilirea instituţiilor şi echipelor interdisciplinare participante; 
- cooperarea cu familia elevului cu nevoi speciale. 
În ceea ce privește evoluția copiilor cu nevoi speciale în cadrul sistemului educațional, specialiștii 

propun metode de diagnoză, prognoză și evaluare adaptate tuturor tipurilor de deficiențe și tratare 
adiferențiată, din acest punct de vedere a acestor elevi. Tendința actuală este aceea ca acești copii să fie 
integrați, în măsura în care este posibil și de la vârste cât mai mici în sistemul educațional clasic și numai 
dacă, după o evaluare și o diagnoză clară, această integrare nu este posibilă, să se recurgă la soluții 
alternative precum centrele de educație și pedagogie curativă și de terapie socială, centrele de zi cu terapie 
ocupațională și activități lucrative, centre tranzitorii de reintegrare, centre de tip respiro sau centre și 
programe de servicii de asistență și îngrijire la domiciliu etc34. 

În cazul în care elevii cu cerințe speciale pot fi integrați în școlile obișnuite, specialiștii recomandă o 
serie de metode activ-participative aplicabile în acest sens, metode care permit elevului satisfacerea 
cerințelor educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alți elevi35. 

Metodele complementare36 de evaluare au puternice valenţe formative: 
- oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce ştie într-o varietate de contexte şi situaţii; 
- oferă profesorului o imagine la zi asupra performanţelor elevilor în raport cu abilităţile şi capacităţile 

de evaluat, dar şi o imagine complexă asupra profilului general şi cunoştinţelor elevilor; 
- asigură individualizarea sarcinilor de lucru, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi 

originalitatea fiecărui elev; 
- pun în valoare abilităţile practic-aplicative ale elevilor. 
În concluzie, putem afirma că procesele de adaptare curriculară şi proiectarea unor planuri sau 

programe de intervenţie constituie modalităţi esenţiale, prin care se dezvoltă personalitatea elevilor cu nevoi 
 

32 Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2000, pp. 110-111. 
33 Alois Gherguț, Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale, recuperatorii și compensatorii, Editura 
Polirom, Iași, 2011, pp. 190-195. 
34 Ibidem, pp. 190-195. 
35 Idem, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de educație integrată, Editura Polirom, Iași, 2001, p. 113. 
36 Adrian Stoica, Roxana Mihail, Evaluarea educţională. Inovaţii şi perspective, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 15.  
 



 

 

speciale, asigurându-se, în acest mod, o adaptare la mediu sporită, care determină, în final, integrarea 
educaţională şi socială în societate.  
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 Evaluarea este o apreciere a activităţii copiilor, un proces care se axează pe o analiză complexă, are 

calitatea de reglator al procesului de învăţământ şi determină valoarea rezultatelor şi progresul învăţării. 
Această analiză vizează operarea unui diagnostic care relevă atât punctele tari ale copilului, cât şi pe cele 
slabe, ce urmează să fie remediate în activităţile didactice ulterioare. 

 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului şcolar, la integrarea copilului în grupa mică, sau 
mijlocie/ mare, şi are ca scop observarea capacităţii de integrare în grup, de relaţionare cu ceilalţi copii, cu 
educatoarea, adulţii din mediul lui, cunoaşterea capacităţii de învăţare şi stabilirea nivelului de dezvoltare 
intelectuală, fizică, socio-emoţională şi artistică al copiilor. Acestă formă de evaluare stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarului, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare, deoarece 
oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. 

 Evaluarea iniţială are trei funcţii: funcţia de constatare-diagnostică/ permite cunoaşterea nivelului 
de dezvoltare cognitivă, cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale, interese/, funcţia de predicţie-
prognostică/ sugerează strategii ulterioare adecvate care să permită copilului obţinerea de performanţă/, şi 
funcţia de reglare şi performanţă continuă a metodologiei instruirii/ pe baza informaţiilor obţinute din 
explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate. 

 Lucrând cu grupă combinată/ mică,mijlocie,mare/, mă preocupă în mod deosebit modul în care î-mi 
organizez, î-mi concep această activitate. Î-mi aleg cu mare grijă conţinuturile, strategiile didactice, şi itemii 
de evaluare,pe domenii de dezvoltare, ţinând cont de particularităţile de vârstă, de nivelul de pregătire al 
fiecărui individ. Mă străduiesc să le asigur un mediu educaţional atractiv, situaţii de joc, de învăţare 
interesante, stimulative, un climat plăcut în care să se simtă bine şi în siguranţă. Prin strategiile selectate şi 
utilizate asigur premisele dezinhibării comunicării şi a participării active, a relaţionării şi interacţiunilor de 
tip pozitiv. Pentru a asigura o evaluare corectă, eficientă, a capta copiii, folosesc variate metode şi procedee, 
de la cele tradiţionale, la cele moderne, activ- participative, şi materiale intuitive estetice, funcţionale, care 
permit dinamizarea activităţilor prin creşterea interesului copiilor. 

 În perioada evaluării iniţiale alternez armonios situaţii de joc şi de învăţare, diferite tipuri, forme de 
activitatăţi, frontale, experienţiale, aplicative, pe grupe, în perechi, individual. În cadrul acestor activităţi, 
cea mai eficientă metodă este cea orală, în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. Prin 
metoda observării evaluez comportamentul copiilor, cât de bine comunică, cooperează, cum îşi gestionează 
emoţiile, sentimentele, cantitatea şi calitatea cunoştinţelor dobândite anterior, priceperile şi deprinderile 
acumulate, gradul de empatie, sau a unor lipsuri, lacune, care necesită intervenţie, activităţi ameliorative în 
viitor. 

 Pentru a observa foarte atent şi corect copiii, le asigur variate situaţii de joc/ joc de rol, de construcţii, 
de masă, societate, jocuri de constucţii, de mişcare, cu text şi cânt etc./, şi de învăţare/pe domenii 
experienţiale /, deoarece sunt acele activităţi în care copiii colaborează, interacţionează, oferă sau cer ajutor, 
comunică verbal şi nonverbal. 

 O altă metodă utilizată este proba practică prin care verific capacităţile şi abilităţile copiilor. Cele 
trei subgrupe au sarcini diferenţiate. La final fiecare grupă prezintă produsul realizat, după care le 
asamblează şi creează o lucrare colectivă. În cadrul acestor activităţi copiii îşi exprimă opiniile, modul în 
care şi- au rezolvat sarcinile, ce materiale, instrumente, tehnici de lucru au folosit. 

 La grupa mijlocie şi mare utilizez şi fişe de lucru prin care le verific cunoştinţele din domeniul 
ştiinţei, limbajului. Evaluarea prin fişe de lucru sunt probe mixte, deoarece presupune utilizarea probelor 
orale, scrise, practice, adică copiii rezolvă sarcini, verbalizează rezultatele, scriu elemente grafice. 

 În evaluare, de orice tip, un succes relevant oferă jocurile didactice, dramatizările, teatrul de păpuşi 
cu roluri interpretate de copii, jocurile de mişcare cu reguli, întreceri sportive, concursuri de recitare, 
jocurile creative-drama, prin care reuşesc să abordez multiple comportamente, şi pot clasifica emoţiile 
copiilor, problemele cu care se confruntă. Aceste activităţi sunt plăcute copiilor, participă la ele, deoarece 



 

 

reduc starea de încordare şi neîncredere resimţite de unii copii. Totodată le dă încredere în sine, le asigură 
reuşite, şi o relaţie pozitivă între cele trei subgrupe. 

 Evaluarea este o activitate complexă, care vizează atât copilul, cât şi educatorul. Pentru educator 
reprezintă un feed- back asupra eficienţei activităţii desfăşurate. Din prisma copilului scopul evaluării este 
de a supraveghea, determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutânndu- l să- şi cunoască şi să- şi dezvolte 
aptitudinile. 

 În concluzie, evaluarea, indiferent de itemii stabiliţi, metodele, tehnicile selectate, utilizate, trebuie 
să respecte anumite norme pedagogice: să fie echitabilă, motivantă, păcută copilului, să utilizeze mijloace 
adecvate, copilul să simtă că se joacă, că este apreciat, încurajat, ajutat, dacă întâmpină probleme.  

 
 Bibliografie:  
*Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019 
*Învăţământul preşcolar şi primar, 1- 2/ 2013, Editura Arlequin /pag.55- 60/ 
*Mayer,G- ,,De ce şi cum evaluăm?”,Iaşi, Ed. Polirom, 2000 
 



 

 

CUM FACEM EVALUAREA LA RELIGIE? 
 

PROF. DR. ION-NICOLAE I. MUTU, 
LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL”, DR. TR. SEVERIN, 

JUDEȚUL MEHEDINȚI 
 
În cadrul procesului de învățare, un rol important îl reprezintă EVALUAREA. 
Și la disciplina Religie, prin evaluare se urmărește cunoașterea nivelului de cunoștințe, dezvoltarea 

capacităților elevilor, dar mai ales, creșterea lor spirituală – duhovnicească, fără vreo urmă de constrângere. 
Evaluarea, pe care o realizează dascălul de Religie trebuie să se facă pe tot parcursul anului școlar și să fie 
urmată de notare (calificative sau note), doar atunci, când s-a constatat, că, nivelul de pregătire al 
învățăceilor este relevant; de fapt, notarea la Religie este ca o formă de încurajare și nu de „pedeapsă”. 
Totodată, dascălul de Religie, pentru a realiza o evaluare obiectivă, va trebui să cunoască factorii, care 
exercită un efect negativ asupra evaluării și să reducă influiența lor.  

Pe lângă îndătinatele moduri de evaluare (curentă, orală, scrisă etc.); strategiile de evaluare (inițială, 
curentă, finală); notarea (prin calificative sau note) își are importanța ei, dacă este făcută cu obiectivitate, 
dar nu cu acrivie, ci să aibă un caracter formativ, dând posibilitatea elevului de evidențiere a 
progresului/regresului, mai ales cel duhovnicesc. În această direcție, dascălul de Religie are în vedere nu 
doar testarea/evaluarea cunoștințelor, cât a înmagazinat elevul, ci urmărește sporirea duhovnicească a celui 
pe care îl are spre formare, din punct de vedere moral, religios, dar și al gândirii, în armonie trup și suflet. 
Trebuie știut faptul că, această formare a copilului, viitorul adolescent și adultul de mâine, începe în școala 
de acasă, în primul rând, prin duhovnicia celor 7 ani de acasă, pe care, la rându-i, copilul îi ia ca zestre cu 
el, la casa de la școală și mai târziu, în viață. Căci, cei 7 ani nu se învață în nicio școală, dar de nu au fost 
primiți la timp, toată viața ne vor urmări. Căci, dacă, învățăcelul primește de la dascălii de la școală cele de 
folos formării, iar acasă, mediul nu este prielnic, ci asemenea unui ogor neroditor, arid, atunci, sămânța 
primită de la școală, riscă să se piardă (asemenea Pildei Semănătorului: Ev. Luca 8, 5-15). Dureros este 
faptul că, Școala de azi, din templul culturii de odinioară nu mai poate genera calitatea de altădată a 
învățământului, prin tot felul de cauze externe și interne, cum ar fi politizarea, promovarea pe criterii, care 
nu au nimic în comun cu meritocrația, scăderea populației școlare (al numărului de elevi), prin scăderea 
natalității, dar și a plecării din țară a multora dintre conaționali, pe alte meleaguri, pentru un trai mai bun 
(alții au reușit, unii, nu), dezinteresul multor tineri de a intra în sistem sau chiar părăsirea de către unii a 
carierei didactice. 

Am putea spune, că Școlii de azi îi lipsesc, printre altele: autoritatea intelectuală (prin primirea în 
cadrul corpului profesoral a unora fără vocație dăscălească și de ce nu, unii, fără prea multă carte; chiar la 
nivel înalt s-au făcut promovări a tot felul de indivizi, dornci doar de proprie mărire și nicidecum rostuirea 
cum trebuie a celor legate de Învățământ; la care se adaugă schimbarea deasă a celor de la conducerea 
Ministerului de resort); autoritatea morală (prin tot felul de comportamente nedemne de Instituția Școală 
și asupra cărora nu vom insista); autoritatea instituțională (numirea pe criterii politice, atât a directorilor, 
inspectorilor școlari, dar și a miniștrilor –, unii străini de fenomenul școală). Însă, nădăjduim, ca pe viitor, 
să vină și vremuri bune pentru Învățământul românesc, din care, nu trebuie să-i uităm pe adevărații dascăli 
de vocație, care formează tineri dornici de a se împărtăși din lumina cărții. 

Astfel, am putea spune că, la Religie, evaluarea privește, atât elevul, cât și pe dascăl. Astfel, 
profesorul (preot sau profesor de Religie), la rându-i, are posibilitatea să se autoevalueze, cerceteze pe sine 
(desigur nu facem referire la inspecțiile aferente oricărui dascăl), căci, în viață acea autocunoaștere are o 
mare importanță: „Să se cerceteze însă omul pe sine” (I Corinteni 11, 28); iar elevul, prin evaluare, poate 
observa rezultatele obținute; totodată, evaluarea dă posibilitatea învățăceilor să își perfecționeze 
modalitățile de învățare și de autoevaluare (desigur, cu ajutorul dascălilor și al părinților, la care se adaugă 
și munca individuală, de care, unii dintre învățăceii noștri au cam uitat). Așa-dar, chiar dacă va întâmpina 
unele „piedici”, procesul de învățare – predare – evaluare, căci: „...Celor timizi, dar buni în fond, trebuie 
să le dai curaj să-și manifeste și să-și dezvolte însușirile; celor expansivi și reticenți să le îndrumezi, cu o 
artă care, e drept, e greu de dobândit, energiile tumultoase, spre scopuri bineplăcute –, că tânărul nu este 
nici orb, nici surd, nici piatră ca să nu vadă și să nu imite ceea ce fac cei care îl educă...” (după cum 



 

 

spunea Pr. Acad. Dumitru Stăniloae). Nu trebuie uitat că, fără Credință, Nădejde și Dragoste nu se poate 
ajunge la scopul final. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MUTU LILIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 DRAXINI, COMUNA BALUSENI, - 

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 PREȘCOLAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR NAGY IRMA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HERCULIAN 

 
„ 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)  
 
 După studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o componență 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 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 
învațare ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obținera 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor pentru eficiența procesului de învățământ 
preșcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială. 

 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.  

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 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.  

• Metode și technici de evaluare în grădiniță 
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.  
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.  

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.  

• 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: evaluare inițială, 
formativă și sumativă. 

 Evaluarea inițială 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 formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării.  

 Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în 
raport cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare sau 
care se formulează abia în momentul evaluării.  

 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., Pedagogie preşcolară, Editura Aramis  
• Bocoş, M, Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca  
 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

BIBLIOTECAR PROF. NAGY MONICA 
 
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 situațiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare 

diverse ; 
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 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 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. 

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 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 sistematică a activității și 

comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor ;evaluarea 
portofoliilor;autoevaluarea; 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 abilitațile 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 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. 

 
 Bibliografie : 
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IMPORTANTA STRATEGIEI DE EVALUARE INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NAGY ROXANA DIANA 
 
 A stabili o strategie de evaluare in invatamant echivaleaza cu a fixa cand evaluezi, sub ce forma,cu 

ce metode si mijloace, cum valorifici informatiile obtinute,etc. 
 In final, in functie de concluziile desprinse, elevul isi va modifica strategia de invatare, iar invatatorul 

pe cea de predare. Pentru asigurarea succesului deplin al activitatii didactice,inca din actiunea de proiectare 
a acesteia,este necesara conturarea unei conceptii clare cu privire la strategiile de evaluare pentru fiecare 
clasa, pornind de la obiectivele formulate in programa scolara. 

 Evaluarea constituie instrumentul principal care, folosit cu pricepere de catre invatator, fixeaza 
masura in care obiectivele formulate au fost realizate la parametrii stabiliti si masurile de ameliorare ce se 
impun in scopul cresterii randamentului procesului de invatamant. 

 Caracteristicile strategiilor de evaluare actuale ale conceptului de evaluare au fost sintetizate recent 
de Yvan Abernot (1996) astfel: 

 • Evaluarea scolara nu este decat un mijloc in slujba progresului elevului,nu un scop in sine; 
 • Evaluarea trebuie sa fie in slujba procesului educativ si integrata acestuia; 
 • Evaluarea trebuie sa aprecieze inainte de toate daca drumul parcurs de elevi a facut progrese sau 

nu; 
 • Evaluarea trebuie sa-l ajute pe elev toata viata; 
 • Evaluarea trebuie sa fie in serviciul copilului; ea trebuie sa-l ajute sa-si construiasca viitorul; 
 • Evaluarea trebuie sa se adreseze unei fiinte in devenire, in crestere, care n-a incheiat procesul de 

dezvoltare. 
 Evaluarea elevilor se inscrie in cadrul actiunilor necesare exercitarii profesiunii de dascal. Ea este 

definita ca fiind pozitiva daca la caracateristicile sale se adauga ideea de reluare si de continuare. 
 In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare: 
a) evaluarea initiala (predictiva) 
b) evaluarea cumulativa (sumativa) 
c) evaluarea formativa (continua) 
 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui program de instruire si este menita sa stabileasca 

nivelul de pregatire al elevilor in acel moment, conditiile in care acestia se pot integra in activitatea care 
urmeaza; ea constituie 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. 

 Obiectivele acestei evaluari privesc cunoasterea capacitatilor generale de invatare ale elevilor, a 
faptului ca acestia stapanesc acele cunostinte si abilitati necesare intelegerii continuturilor. 

 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 predare-invatare a noului continut 
- aprecierea oportunitatii organizarii unui program de recuperare pentru intreaga clasa 
- adoptarea unor masuri de sprijinire si recuperare a unor elevi. 



 

 

EVALUAREA-TESTAREA INIȚIALĂ 
 

TATIANA NĂMOLOŞANU 
LICEUL TEORETIC “ HENRI COANDĂ” BACĂU 

PROFESOR DE CHIMIE 
 
Educaţia ca fenomen specific uman cu impact major asupra dezvoltării oricărei societăţi, este supusă 

unei continue transformări; este prima care trebuie să se adapteze comenzii sociale; este domeniul despre 
care putem spune că produce schimbări majore în orice societate umană. Educaţia, în ultimii ani, şi-a mutat 
centrul de greutate dinspre tradiţional spre modern, de la informal la formal, această abordare curriculară 
nu mai centrează acţiunea educaţională pe conţinuturi, ci pe formarea de competenţe educaţionale 
complexe. S-a dovedit că latura formativă a procesului instructiv-educativ are, în final, impact major asupra 
dezvoltării personalităţii elevului, pregătindu-l pentru viaţă, învătându-l să se adapteze şi să se plieze pe 
cerinţele unei societăţi în continuă schimbare. Evaluarea, ca parte a procesului de învăţământ ne dă 
posibilitatea, conform lui Etienne Brunswic 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”. În activitatea unui profesor, indiferent la care 
aspect al procesului de învăţământ ne referim, este important să ne clarificăm obiectivele pedagogice şi/sau 
didactice. Prin evaluare ne propunem să verificăm, la anumite intervale de timp pe care ni le-am fixat, sau 
ori de câte ori este nevoie, dacă obiectivele pe care ni le-am propus sunt pe cale de a fi atinse, ori au fost 
atinse, implicit dacă strategiile alese la clasă au dat, ori sunt pe cale de a aduce rezultatele scontate. Strategia 
de evaluare care are un rol important în funcţionarea activităţii didactice/educative este realizabilă prin 
operaţii de măsurare-apreciere-decizie. În procesul de evaluare se pot folosi atât metode și mijloace 
tradiționale, dar pentru a fi mai aproape de interesele elevilor, și metode moderne, care țin cont de procesul 
de digitalizare a demersului didactic. Indiferent de metoda folosită, trebuie să ținem cont de acele 
caracteristici ale conceptului de evaluare, aşa cum le-a precizat, Yvan Abernot (1996): 

 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 evalua corect, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil; 
 a evalua un elev înseamna a-i transmite informaţii utile; 
 evaluarea trebuie să-l ajute pe elev toată viaţa; 
 evaluarea trebuie să fie în serviciul copilului; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul; 
 evaluarea trebuie să se adreseze unei fiinţe în devenire, în creştere, care n-a încheiat procesul de 

dezvoltare.” 
La conceperea testelor, profesorul va ține cont de funcțiile testării inițiale de diagnoză şi prognoză astfel încât să-și 

poată fixa obiectivele urmărite prin aplicarea lor și adaptarea informaţiilor obținute demersului didactic. 
Obiectivele:  
- aprecierea nivelului de pregătire al elevilor la intrarea în sistem (cl. a IX-a) și nu numai; 
- realizarea de către profesor a diagnozei şi prognozei pentru etapa următoare; 
- cunoaşterea de către elevi şi părinţi a nivelului de la care elevii pornesc în următoarea etapă de 

studiu; 
- elaborarea unui plan de măsuri coerent care să armonizeze relaţia competenţe specifice aşteptate/ 

conţinuturi atât la nivelul clasei, dar şi individualizat. 
- cunoaşterea de către profesor a măsurii în care elevii sunt capabili să-şi însuşească noţiunile ce 

urmează a le fi predate, să-ţi formeze competenţele specifice disciplinei. 

Instrumentele și procedeele folosite în conceperea testelor trebuie să fie cât mai exacte, mai obiective, pentru ca 
rezultatele obținute să fie cât mai reale. Evaluarea trebuie să se realizeze prin intermediul unor descriptori de performanță 
care să surprindă, cât mai obiectiv, toate aspectele vizate prin aplicarea testelor.  

În realizarea testării inițiale, de regulă se parcurg mai multe etape, pentru ca în final, pe baza diagnozei ca urmare a 
aplicării testelor, să se poată realiza prognoza, adică strategiile didactice pe care profesorul le va aplica, în funcție de fiecare 
colectiv/grup/individ. 



 

 

Etape: 
• stabilirea competenţelor al căror grad de realizare urmează a fi urmărit prin testare; 
• stabilirea conţinuturilor aferente competenţelor urmărite; 
• stabilirea corelaţiei competenţe/conţinuturi evaluate; 
• stabilirea corelaţiei competenţe/ itemi; 
• stabilirea condiţiilor în care va avea loc testarea: data, timpul alocat, punctajul acordat, forma de 

notare etc.; 
• elaborarea şi redactarea itemilor; 
• realizarea baremului de evaluare şi notare; 
• corectarea şi notarea testelor; 
• realizarea statisticilor, formularea concluziilor, a măsurilor remediale şi a planurilor 

individualizate de învăţare acolo unde este cazul. 
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4. Emil Paun, şcoala – abordare sociopedagogică, (1999 ); 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROFĂ. ÎNV. PRIMAR NAN MELANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 LUPENI-HUNEDOARA 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

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

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

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

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

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

PROF. BIBLIOTECAR NICOLETA NĂSĂUDEAN, 
LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea inițială constituie punctul de pornire al actului evaluativ, care are în centrul activității 

didactice elevul cu „ceea ce este” și „ceea ce poate deveni”. Metodele și tehnicile de evaluare diferă în 
funcție de nivelul clasei la care ne referim. 

La clasa I, în etapa premergătoare învățării citit-scrisului, nu pot fi aplicate decât metode orale, 
observația, unele probe practice adaptate vârstei și scopului urmărit de către evaluator. 

• Chestionarea orală presupune adresarea unui set de întrebări, în mod individual, într-un timp 
determinat, astfel încât proba să cuprindă ăntreg colectivul de elevi. 

• Chestionarul cu suport imagistic prin care se cere recunoșterea unor imagini în ansamblu sau 
detalii ale acestora. 

• Proba de orientare în spațiu prin care elevul recunoaște stânga, dreapta, în spate etc. 
Citirea unui text adecvat vârstei (citirea corectă, fluentă- clasele I-III; expresivă clasa a IV-a) poate 

constitui un moment al evaluării inițiale. 
Relatarea unor informații dintr-un text citit (povestirea) este o metodă pe care evaluatorul o folosește 

foarte des (mai ales în ultimii ani) datorită dependenței elevilor de telefon, computer. În această eră a 
digitalizării, când se citește tot mai puțin, a crescut numărul analfabetismului funcțional. În acest sens avem 
nevoie de introducerea în școală a programelor de literație pentru dezvoltarea citit-scrisului și limitarea 
petrecerii timpului pe calculator sau telefon. 

Evaluarea inițială este o apreciere a cunoștințelor pe care elevii le dețin în momentul începerii unei 
etape noi în acumularea de cunoștințe. Învățarea este influențată în cea mai mare măsură de faza inițială a 
parcursului unui ciclu de învățământ. Aceasta oferă dascălului, dar și elevului șansa de a avea o reprezentare 
cât mai exactă a situației existente, dar și de formulare a obiectivelor pentru ceea ce urmează. 

 Pentru fiecare probă administrată este necesară înregistrarea rezultatelor și prelucrarea acestora. 
Acest lucru este recomandat a se realiza în tabele individuale, pe clase pentru a se observa nivelul de la care 
se pornește. În acest moment se fixează obiectivele și metodele de remediere. 

 În cazul în care se constată diferențe semnificative între elevii aceleiași clase, profesorul poate să 
opteze pentru tratarea diferențiată a elevilor. Metodele și tehnicile utilizate vor fi adaptate nevoilor de 
vârstă, utilizarea TIC în predare, fixare sau evaluare.  

 
Bibliografie: 
ILIE, Elena - Limba română. Evaluare formativă. Ghid metodologic. Clasele I-IV, Editura Polirom, 

Iași, 1999. 
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EVALUAREA INITIALA 
IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR NASTASĂ NICOLETA 

GRADINIŢA CU P.P. NR.21, BACĂU 
STRUCTURĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.10, BACĂU 

 
’’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). 
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 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:  
Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis; 
Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-alpicativ, Târgu Mureș; 
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 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII INIȚIALE LA RELIGIE 
 

PROFESOR RELIGIE: NEAG LUMINIȚA 
SCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREȘU- FABRICI 

 
În pedagogia contemporană, în ultimele doua decenii sunt promovate cu insistență mai multe tehnici 

didactice speciale, abordate ca metode distincte sau ca procedee operaționale, integrate in structura de 
actiune a metodelor didactice de bază. Aceste tehnici/ metode didactice speciale sunt subordonate unui scop 
pedagogic general- formarea și dezvoltarea gândirii critice a elevilor. Ele sunt valorificate în cadrul unui 
scenariu didactic deschis, care include trei secvențe de bază: a. evaluarea inițială- evocarea cunoștintelor 
asimilate deja; b. predarea- învățarea-evaluarea continua- înțelegerea sensului cunoștințelor noi; c. 
evaluarea finală- reflecția asupra cunoștintelor asimilate deja și interiorizate. 

Evaluarea, în sens restrâns, este actul didactic complex integrat intregului proces de învățământ care 
asigură evidențierea calității și cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nielul, performanțele și 
eficiența cestora la un moment dat , oferind soluții de perfecționare a actului de predare- învățare. În 
evaluare, metoda este calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-si demonstra cunoștințele. 
Instrumentul de evaluare este parte a metodei prin care se concretizează opțiunea profesorului pentru 
testarea performanțelor. 

În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse urmatoarele etape: 
-stabilirea exemplelor de comportamente, în funcție de obiective; 
-formularea itemilor; 
-stabilirea timpului necesar fiecarui item; 
-elaborarea descriptorilor de performanță pentru fiecare item dar și pentru fiecare calificativ în parte; 
-stabilirea baremului de notare și modalitatea de stabilire a calificativului final; 
-centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode și tehnici de evaluare folosite la disciplina Religie ortodoxa: 
1.Metode tradiționale:probe orale, probe scrise, probe practice. 
2.Metode moderne/ complementare/ alternative: observarea sistematica a comportamentului elevului 

față de învățare, față de activitatea școlară, autoevaluarea și interevaluarea, portofoliul, proiectul, referatuil, 
investigația, tehnica ,,Fără mâini ridicate”, tehnica ,,Răspunsului la minut”, Metoda semaforului etc. 

Evaluarea inițială se efectueaza la începutul unui ciclu de învățământ, an școlar, semestru, început de 
capitol și chiar al unei lectii. Obiectivul principal al acestei forme de evaluare este diagnosticarea nivelului 
de pregătire , pentru a cunoaște de unde se pornește, ce se știe, care sunt lacunele, ce sunt capabili să învețe 
elevii pe baza capacităților anterioare, capacitatea de a lucra independent, dificultățile de învățare. 
Evaluarea inițială are și funcție prognostică pentru că sugerează profesoruluicondițiile prealabile ale noului 
program, conținutul și rezultatele prealabile ale acestuia. 

 Motivația elevilor pentru învățare, asociată cu capacitatea de învățare și cu pregătirea lor anterioară, 
sunt repere importante care-i permit fiecărui profesor să se orienteze în munca lui și să adopte strategia 
pedagogică cea mai potrivită unei situații date. 

 La evaluare initiala din acest an scolar , la clasa a III- a, am ales ca metodă proba scrisa iar drept 
instrument de evaluare, testul. Probele scrise sunt folosite cu mare frecvență pe toate treptele de 
învățământ, având foarte multe avantaje: verificarea unui mare număr de elevi într-un timp scurt, verificarea 
tuturor în legătură cu un anumit conținut, posibilitatea de a se verifica un volum mare de cunoștințe/ 
capacități, posibilitatea ca elevii timizi să-și poată elabora raspunsurile. 
  



 

 

RELIGIE ORTODOXĂ – CLASA a IV-a 
Evaluare inițială  
1. Sfinții ne oferă exemple de iubire față de animale și respect față de întreaga natură. Realizează 

corespondența corectă între coloanele A și B:   12 puncte 
 
A      B 

a. Sfântul Ilie    1. A îngrijit un leu 
b. Sfântul Gherasim   2. Ocrotitorul animalelor domestice 
c. Sfântul Modest   3. Ocrotitorul recoltei 
 
2. Completează spațiile libere, folosindu-te de cuvintele scrise în paranteză, pentru a afla ce fapte 

bune putem face pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu: 18 puncte 
 
a) Să dăm mâncare celor ............................ . 
b) Să dăm ........................... celor însetați. 
c) Să îmbrăcăm pe cei ............................. . 
d) Să ................................ pe cei bolnavi. 
e) Să ................................ pe cei întristați. 
f) Să ................................ pe cei neștiutori. 
(goi, flămânzi, să bea, mângâiem, învățăm, îngrijim) 
 
3. Completează enunțurile folosind următoarele cuvinte: preot duhovnic, Cina, Liturghii, Joia, 

slujbă.          15 puncte 
  
a) Mântuitorul Hristos i-a împărtășit pe Sfinții Apostoli la ................... cea de Taină, care a avut loc 

în ................... Mare. 
b) Taina Sfintei Împărtășanii are loc în timpul Sfintei ..................................., care este cea mai 

importantă ......................................... a Bisericii. 
c) Pe preotul care ne spovedește îl mai numim ....................... ................................. .  

     
4. Apreciază dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F):  
15 puncte 
a. Bine faci, rău găsești.        .......... 
b. Minciuna are picioare scurte.      .......... 
c. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată.    .......... 
 
5. Scrie un text cu trei enunțuri în care să arăți care sunt persoanele importante din viața ta pe care 

dorești să le ai alături de tine când te rogi în biserică și explică cum te ajută acestea să alegi binele în viață.
           30 puncte 

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU! 

Barem de corectare 
 
Subiectul 1 – 12 puncte 
 3 x 4 puncte = 12 puncte 
 Răspunsuri corecte: a – 3; b – 1; c – 2. 
Subiectul 2 – 18 puncte 
 6 x 3 puncte = 18 puncte 
 Răspunsuri corecte:  
a. Să dăm mâncare celor flămânzi. 
b. Să dăm să bea celor însetați. 
c. Să îmbrăcăm pe cei goi. 



 

 

d. Să îngrijim pe cei bolnavi. 
e. Să mângâiem pe cei întristați. 
f. Să învățăm pe cei neștiutori. 
Subiectul 3 – 15 puncte  
 5 x 3 puncte = 15 puncte 
Răspunsuri corecte: 
a. Mântuitorul Hristos i-a împărtășit pe Sfinții Apostoli la Cina cea de Taină, care a avut loc în Joia 

Mare. 
b. Taina Sfintei Împărtășanii are loc în timpul Sfintei Liturghii, care este cea mai importantă slujbă 

a Bisericii. 
c. Pe preotul care ne spovedește îl mai numim preot duhovnic. 
Subiectul 4 – 15 puncte 
 3 x 5 puncte = 15 puncte  
Răspunsuri corecte: a. – F; b. – A; c. – A.  
Subiectul 5 – 30 puncte 
Posibilitatea ca elevii timizi să-și poată elabora răspunsurile. 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Albulescu,I.; Catalano H. (2019), ,,Sinteze de pedagogia învățământului primar”, DPH, 

BUCUREȘTI. 
2. Vasile, C.; Ene D.(2015), ,,Metodica și evaluarea pentru examenele de titularizare și definitivare 

în învățământ”, Rovimed Publishers, Bacău. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

PROF. NEAG SIMINA-AURELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA 

 
Docimologia este știința examinării și aprecierii și vine din grecescul „dokine” care înseamnă probă 

și „logos” care se traduce știință. Docimastica este o ramură a docimologiei care se ocupă cu pregătirea 
examinatorilor și este știința examinării, iar dokimasia înseamnă verificare, examen. 

În sens larg, prin evaluare se înțelege o activitate prin care sunt colectate, ansamblate și interpretate 
date despre starea, funcționarea și evoluția viitoare probabilă a unui elev, student, cadru didactic, instituție 
sau sistem de învățământ, iar specificitatea activității este conferită de unele caracteristici. 

Evaluarea este o componentă stabilă a procesului de învățământ, cu obiective precise, care se 
desfășoară pentru cunoașterea rezultatelor elevilor și a progresului realizat. Cunoașterea elevilor este un 
proces permanent, ritmic și evolutiv.  

În funcție de mometul aplicării, evaluarea poate fi :-inițială;-curentă;-periodică; 
-finală, cumulativă, sumativă. 
Evaluarea inițială reprezintă un factor decisiv atât pentru atingerea obiectivelor lecțiilor de educație 

fizică și sport, cât și pentru prevenirea și/sau corectarea unor deficiențe fizice în rândul elevilor.  
Examenul somatoscopic 
 Stomatoscopia consta din examinarea vizuala a aliniamentului global si segmentar al corpului din 

fata, spate si profil, in stare statica si dinamica (mers). 
Se efectuează inițial subiectiv, fără instrumente de măsură si control. Când se recurge la ajutorul 

acestora devine obiectiv, evaluările globale si segmentare fiind in măsură sa stabilească un diagnostic precis 
al aliniamentului normal si al abaterilor de la acesta. 

Poziția ideala din care se realizează evaluarea este stand: cu umerii relaxați, membrele superioare pe 
lângă corp, palmele in poziție intermediara de pronosupinatie, degetele ușor flectate, bărbia orizontala, 
privirea anterior, membrele inferioare apropiate, genunchii extinși, picioarele orientate anterior, călcâiele 
apropiate, vârfurile ușor sau chiar mai mult depărtate, fără sa depășească 45°. 

Examenul somatometric 
Somatometria reprezintă un ansamblu de măsurători antropometrice pe baza cărora, prin calcularea 

unor indici specifici, se apreciază nivelul de creștere si gradul dezvoltării fizice. Utilizează repere 
antropometrice strict cutanate sau proiecții tegumentare ale unor elemente scheletale. 

 Măsurarea si evaluarea calităților motrice 
Cele mai des întâlnite probe prezente în evaluarea initială a calităților motrice este viteza și forța. La 

populația școlară, viteza se evaluează prin proba atletică – alergare de viteză pe 50 m – iar atunci când nu 
există spațiul necesar se utilizează proba „naveta 5 x 10 m”. Pentru evaluare forței se execută săritura in 
lungime de pe loc: din poziția stând, înapoia unei linii trasate pe sol, săritură în lungime cu desprindere de 
pe ambele picioare, aterizare pe ambele picioare pe un marcaj trasat pe sol (din 5 în 5cm). Se măsoară 
lungimea săriturii de la linie şi până la călcâie. Se acordă două încercări. Se notează performanța cea mai 
bună. În situația în care candidatul obține performanța maximă din prima execuție, nu se mai susține cea 
de-a doua încercare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, FORMĂ A STRATEGIEI EVALUĂRII ÎN TREI 
TIMPI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR RALUCA NEAGOE, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.A.BASSARABESCU”, PLOIEȘTI 
 
A evalua înseamnă a formula o judecată de valoare, în funcție de anumite criterii precise, referitoare 

la o activitate, un proces, un fenomen, un obiect, o persoană, o instituție, un sistem etc. 
Conceptul de evaluare a suferit profunde și semnificative transformări în ambianța învățământului 

și a procesului de învățare. Dacă în evaluarea tradițională se insista pe examinare, ascultare, verificare și 
control, în cadrul evaluării moderne accentul cade pe măsurarea și aprecierea rezultatelor, în vederea 
adoptării unor decizii și măsuri ameliorative. Evaluarea modernă devine un proces continuu și integrat 
organic procesului de instruire, nu mai constituie doar un moment separat de activitatea de predare-învățare. 
Misiunea principală a evaluării este orientarea, reglarea și optimizarea învățării și a predării. Mai mult, 
ea este intrinsecă acestor procese, secvențele predării-învățării presupunând și conținând momente de 
evaluare. 

Strategiile și formele de evaluare s-au impus și diversificat treptat, odată cu evoluția știintei 
despre teoria și practica evaluarii. În prezent există mai multe strategii și forme ale evaluării școlare, a căror 
identificare se realizează în raport cu o multitudine de criterii de referință. 

După modul de integrare a acțiunilor evaluative în actul didactic, se distinge evaluarea în trei timpi: 
 evaluarea inițială care premerge unui program de instruire, 
  evaluarea pe parcursul procesului/dinamică incluzând evaluarea formativă/continuă (se face 

pe parcursul programului, pe secvențe mici, cu scopuri preponderant diagnostic-formative) și evaluarea 
sumativă sau cumulativă ( se face pe parcursul programului, pe secvențe mari, cu scopuri preponderant 
constatativ-sumative), 

  evaluarea finală sau de bilanț care se face la sfârșitul programului, cu scopuri preponderent de 
certificare a competențelor și de ierarhizare.  

Astfel se conturează cea mai cunoscută strategie de evaluare, menționată ,,Strategia evaluării în trei 
timpi'' . 

În literatura de specialitate, evaluarea inițială mai este numită și ,,răul necesar”. Aceasta angajează 
operaţiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activităţii de instruire (lecţie, capitol, semestru, an/ 
ciclul de învăţământ), în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic al elevului/colectivului de elevi, 
exprimat în termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale.  

Ea nu are rol de control. De asemenea, nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor 
și nici ierarhizarea lor. Este însă diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în procesul de învățare. 
Este necesară, asigurând o pregătire optimă a unui nou program de instruire. Are predominant o funcție 
diagnostică și predictivă (prognostică). Îndeplinește funcţia diagnostică, deoarece vizează cunoaşterea 
măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de 
reuşită într-un nou program. Îndeplineşte şi funcţia prognostică, exprimată în faptul că sugerează 
profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. 

Evaluarea inițială ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecții dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învățări”. (Ioan Cerghit, 2002, p.307) 

Așadar, 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 
pemiselor „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.  

Datele obținute prin evaluarea inițială ajută la conturarea activității didactice, următoare în cel puțin 
trei planuri: 

 - modul adecvat de predare/învățare a noului conținut; 
 - aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă;  



 

 

 - adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare pentru elevii care întâmpină dificultăți în învățare, 
dar și a unor măsuri de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță.  

 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. În plus, 
elevii cu rezultate foarte bune pot fi antrenați în programe care să stimuleze activitatea acestora și să le 
permită dezvoltarea potențialului. 

Pentru elaborarea și aplicarea unei probe de evaluare inițială se parcurg următoarele etape: 
a) stabilirea scopului probei de evaluare inițială (prognostic), care determină structura și conținutul 

acesteia; 
b) selectarea conținuturilor, a obiectivelor de evaluare corespunzătoare și elaborarea  
matricei de specificații; 
c) formularea itemilor în concordanță cu tipurile de obiective vizate;  
d) stabilirea unei grile de corectare care să includă răspunsurile corecte pentru fiecare item. Aceasta 

ușurează considerabil activitatea evaluatorului.  
e) elaborarea baremului de corectare ce va permite evaluarea precisă și identică a răspunsurilor 

formulate de fiecare subiect.  
Baremul de corectare va cuprinde descriptorii de performanță pentru calificativele ,,foarte bine”, 

,,bine” și ,,suficient”. Descriptorii de performanță sunt criterii calitative unitare, care vizează o evaluare 
cât mai obiectivă și care furnizează elevilor, profesorilor, părinților și tuturor celor interesați, informațiile 
relevante despre nivelul performanțelor elevilor.   

f) aplicarea probei de evaluare inițială;  
g) analiza și interpretarea rezultatelor obținute.  
Se va face o analiză a rezultatelor obținute de către elevi pe itemi, pe categorii de calificative și se 

vor formula concluzii și măsuri de optimizare a situației. Concluziile se referă la calitatea activității 
didactice și a învățării elevilor și a dificultăților întâmpinate. În raport cu acestea, cadrul didactic elaborează 
măsuri de redresare pentru întreaga clasă atunci când se constată greșeli tipice, măsuri individuale pentru 
elevii cu probleme deosebite, dar și măsuri de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță. 

Evaluarea inițială are un rol esențial în desfășurarea activității didactice, ea oferind atât profesorului 
cât și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente pentru a formula 
cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor, se elaborează programe de recuperare pentru elevii care întâmpină dificultăți și programe de 
dezvoltare pentru elevii cu aptitudini deosebite. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. NEAGOTĂ MARIUS ALIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”, BAIA MARE 
 
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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. NEAGU ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂCALISTRAT HOGAȘ, ROMAN 
 
 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 recompensareasucceselor pe care copiii le obţin în procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare. 

  
 Evaluarea sumativă intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai 

mare de timp sau la sfârşit de semestru, cu scopul de a stabili noile comportamente achiziţionate. La sfârşitul 
anului pregătitor se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi se sintetizează cele mai înalte niveluri de 
performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat.  

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

copilului; 
- metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a 
manifestat interes scăzut; 

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

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

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



 

 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
EDUCATOARE: NEAGU DANIELA 

 
’’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. 

 



 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE ALE PREŞCOLARILOR 
 

SCOALA GIMNAZIALA SOLONT 
PROF.INV. PRESCOLAR NEAGU GABRIELA MIHAELA 

 
 Dacă- l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 

căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă. Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele 
două făcând diferenţa oricând între mediocritate şi excelentă. 

 Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

 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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EVALUAREA ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ 
 

NEAGU MADALINA 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă a demersului didactic prin care profesorul are posibilitatea de a 

determina obiectiv efectele asupra elevilor în procesul didactic iniţiat, pe parcursul şi în finalul parcurgerii 
fiecărei componente tematice. 

Criteriile de evaluare prevăzute în „Sistemul Naţional de Evaluare” vizează nivelul realizării 
obiectivelor cadru şi a standardelor finale de performanţă proprii fiecărui ciclu de învăţământ, cât şi 
obiectivelor de referinţă stabilite pentru fiecare clasă în domeniul dezvoltării capacităţii motrice generale 
şi specifice practicării ramurilor de sport prevăzute în programa şcolară. 

Evaluarea în educaţie fizică şcolară presupune: 
1. Observarea performanţelor în funcţie de subiecţi, de grupul cercetat, precum si de programele după 

care se desfăşoară activitatea. 
2. Raportarea intereselor, preferinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, şi deprinderilor prezentate la 

stadiile existente în etapele precedente. 
3. Aplicarea instrumentelor şi decelarea abilităţilor pe care le posedă elevul sau grupul respective. 
Tipuri de evaluare: 
În practica didactică sunt statornicite trei tipuri de evaluare: 
1. Evaluarea iniţială sau predictivă, prin care la fiecare unitate de învăţare, cadrul didactic obţine 

informaţiile necesare în vederea proiectării realiste a acesteia, cum sunt: nivelul achiziţiilor dobândite 
anterior, disponibilităţile elevilor, interesele şi după caz opţiunile acestora. 

Această evaluare are menirea să stabilească starea sistemului sau acţiunii evaluate, condiţiile in care 
aceasta se poate integra în programul pregătit. Ea constituie una din premisele realizării acestui program. 
Acest tip de evaluare răspunde funcţiei predictive a evaluării. 

Ca instrumente specifice acestui tip de evaluare se utilizează aplicarea de chestionare, fişe de evaluare 
predictivă, dialogul, chestionarea orală, probe practice. 

2. Evaluarea continuă sau formativă, are menirea de a oferi profesorului informaţii obiective asupra 
eficienţei conţinuturilor, metodelor, activităţilor de învăţare a materialelor didactice folosite, iar elevului 
termeni de raportare a nivelului achiziţiilor dobândite la momentul dat. 

Evaluarea continuă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe parcursul unui program 
din momentul începerii lui până când se încheie. Ea consta în estimarea diferitelor faze, secvenţe ale 
procesului şi a rezultatelor obţinute, efectuându-se în trepte succesive foarte scurte, analizate în detaliu. 
Instrumentele de evaluare proprii acestui tip sunt: observarea sistematică a elevilor, teme de lucru pentru 
acasă sau în clasă, investigaţia, determinarea unor parametri intermediari a nivelului de asimilare (fişe de 
evaluare, lucrări de laborator, aplicaţii practice prin experienţe de laborator sau în activităţi globale). 

3. Evaluarea sumativă, denumită şi finală sau cumulativă, se realizează la încheierea ciclului sau 
ciclurilor tematice ale fiecărei unităţi de învăţare, iar la unele discipline de învăţământ şi în finalul fiecărui 
semestru. 

Evaluarea cumulativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor unei activităţi şi constă 
în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin controlul final asupra întregului proces al activităţii 
evaluate. Ea se efectuează la sfârşitul unor perioade mai mult sau mai puţin lungi (semestre, cicluri). 

Evaluarea sumativă ( cumulativă) are un caracter retrospectiv în raport cu acţiunea estimată. Ea 
implică o comparare a rezultatului obţinut atât cu obiectivele urmărite cât şi cu starea iniţială a sistemului 
supus evaluării. 

Funcţiile evaluării 
Majoritatea autorilor de specialitate denumesc trei funcţii principale ale evaluării: 
a) Funcţia de constatare 
b) Funcţia de diagnosticare 
c) Funcţia predictivă sau de prognosticare 
Relaţia măsurare – evaluare 
Aceasta presupune două moduri de abordare: 



 

 

• unul care consideră evaluarea drept o formă a măsurării, şi anume o formă „mai slabă”, care constă 
în determinarea cu aproximaţie a unei anumite calităţi sau prin care se acordă semnificaţii cantitative 
caracteristicilor calitative. Acesta este un mod de abordare cu care noi nu suntem de acord. 

• Altul care consideră evaluarea drept o formă a evaluării, şi anume o formă de evaluare riguroasă, 
metrică, efectuată asupra laturilor cantitative ale fenomenelor evaluate, mod de abordare cu care suntem de 
acord. 

 Funcţia didactică, subliniază necesitatea ca prin note să fie surprins mecanismul intern al 
procesului de instruire, nivelul de însuşire de către subiecţi a componentelor şi subcomponentelor modelului 
de educaţie fizică şi sport. 

Nota prin valoarea sa, trebuie să fie reperul principal al ameliorării sau optimizării procesului de 
instruire. Prin notă trebuie să se răspundă corect la întrebările: cât a acumulat, însuşit subiectul?, la ce nivel 
calitativ se situează cele însuşite?, cum a fost realizată predarea? 

 Funcţia educativă – prin notă trebuie să fie determinată la subiect o atitudine activă, conştientă, 
pozitivă faţă de educaţia fizică şi sportivă. 

Prin valoarea notei, mai ales când este mică, nu trebuie ca subiectul să se îndepărteze de educaţie 
fizică şi sport, să nu mai vină la lecţii. Profesorul trebuie să motiveze faţă de subiect valoarea notei, să o 
justifice, să răspundă de ce nota este atât. Valorile mici ale notei, dacă justificarea este înţeleasă de subiect, 
trebuie să declanşeze o participare activă şi conştientă a acestuia la activităţile care urmează. Se consideră 
că această funcţie educativă se situează la nivelul optim în situaţiile în care valoarea notei coincide pentru 
cei trei factori implicaţi în evaluare: profesor, elev, colegi de grup. De aceea, de mare importanţă este 
formarea la subiecţi a capacităţii de autoapreciere obiectivă şi de apreciere obiectivă a execuţiilor realizate 
de colegii de grup. 

 Funcţia socială. Nota îndeplineşte această funcţie numai dacă ierarhizează valoric subiectul, deci 
poate oferi acestuia direcţia cea mai sigură de evoluţie ulterioară pe plan profesional. 

 Erori în evaluarea didactică 
Idealul obiectivităţii evaluării este afectat de anumite circumstanţe care pot induce variaţii 

semnificative, relevate fie la acelaşi evaluator, în momente diferite fie la examinatori diferiţi. 
Cele mai întâlnite efecte şi situaţii perturbatoare sunt: 
1. Efectul "Haloʺ.  
2.  Efectul Pygmalion  
3. Ecuaţia personală a evaluatorului 
4. Efectul contrast.  
5. Efectul ordine 
6. Efectul logică 
Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul naţional vizează nivelul realizării obiectivelor cadru şi a 

standardelor finale de performanţă proprii fiecărui ciclu de învăţământ, cât şi obiectivelor de referinţă 
stabilite pentru fiecare clasă în domeniul dezvoltării capacităţii motrice generale şi specifice practicării 
ramurilor de sport prevăzute în programa şcolară. 
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PROF. ÎNV. PREȘC: NAGY ALIZ ANDREA 

GRĂD.CU P.P. “LUMEA COPIILOR” CLUJ- NAPOCA 
 
 “Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată” (D.Ausubel)  
 În procesul instructiv-educativ alături de predare și învățare, evaluarea îndeplinește o funcție 

esențială și o componentă deosebit de important. Nu poate exista act educational care să nu implice direct 
sau indirect, sistematic sau nesistematic procese evaluative și autoevaluative. În teoria și practica 
educațională se disting trei forme, strategii de evaluare: evaluare inițială(predictivă), evaluarea 
continuă(formativă) și evaluarea sumativă(cumulativă). 

 Evaluarea inițială reprezintă o componentă esențială a actului didactic din grădiniță fără de care 
cadrele didactice nu ar putea avea o viziune clară asupra progreselor fiecărui copil și al grupului în asamblu. 
Pe lângă funcțiile de diagnosticare și de prognozare un rol important al evaluării inițiale este stabilirea, 
planificarea demersului didactic din perioda următoare și eventual a unor programe recuperatorii. Pentru 
ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultate este nevoie să se țină seama de: tratarea diferențiată a copiilor, 
selecția riguroasă a conținuturilor, utilizarea unor metode și procedee didactice care să permită antrenarea 
capacităților intelectuale asigurând învățarea activă și alternarea formelor de activitate (frontală, 
individuală, pe grupe). 

 La fiecare început de an școlar primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii. 
Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic, în cadrul jocurilor și 
vor dialoga cu părinții cât și cu copii în vederea obținerii unor imagini cât mai clare despre copil. 

 Evaluare inițială la grupa combinată “Curcubeu” a vizat în primul rând capacitatea de integrare a 
copilului în colectivitate, de relaționare cu educatoarea și cu ceilalți copii și adaptarea la programul zilnic 
al grădiniței. 

 Metodele si procedeele aplicate: probe orale, practice, observarea, jocul, 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 două săptămâni ale anului școlar 
și comportamentele vizate au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

 Domeniul dezvoltarea limbajului și a comunicării: 
 Competențe urmărite: - pronunță corect cuvintele 
 - răspunde în propoziții simple despre o jucărie 
 - știe să se prezinte 
 Probe aplicate: ALA:Bibliotecă: ”Hai să facem o poveste!” 
 ADE: DLC: ”Spune ceva despre!”- joc didactic 
 ADP: ”Grădinița mea!” 
 Domeniul dezvoltarea socio-emoțională: 
 Competențe urmărite: - manifestă comportament civilizat cu cei din jur 
 - utilizează forme de politețe 
 - se joacă împreună cu ceilalți copii 
 Probe aplicate: ALA: Joc de rol: ”De-a grădinița” 
 ADE: DOS:” Cum ne comportăm la grădiniță?” 
 ADP: ”Cine sunt eu?” 
 Domeniul dezvotarea cognitivă și cunoașterea lumii: 
 Competențe urmărite: - recunoaște acțiuni ale omului și este capabil să le imite 
 - construiește structuri după model dat 
 - separă jucăriile de alte obiecte 
 Probe aplicate: ALA: Construcții: ”Ce știi să faci din….?” 
 ADE: DS(Matematică): ”Alege numai jucăriile!”- joc didactic 
 ADP: ”Jucăriile m-au așteptat!” 
 Domeniul dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale: 



 

 

 Competențe urmărite: - își coordonează mișcările solicitate de educatoare 
 - merge sau aleargă în direcții indicate de educatoare 
 - respectă regulile de igienă personală 
 Probe aplicate: ALA: Artă: ”Batista colorată”,”Cine sosește primul?”- joc distractiv 
 ADE: DPM: ”La munte” – parcurs aplicativ 
 ADP: ”Câte unul după mine” 
 Domeniul capacității și atitudini de învățare: 
 Competențe urmărite: - demonstrează creativitate prin activități artistico- plastică 
 - ține corect creionul în mână 
 Probe aplicate: ALA:Știință: ”Ce culoare are?” 
 Artă: ”Jucăria preferată” - desen 
 ADE:DEC(Ed.muzicală):”Cântă la fel ca mine!” 
 ADP: ”Unde se ascunde?” 
 În concluzie rezultatele obținute la evaluarea inițială oferă informații despre nivelul general al grupei, 

despre particularitățile cognitive, social-afective, psihomotrice individuale.  
 Rezultatele evaluării inițiale asigură datele necesare pentru elaborarea unei planificări a activităților 

instructiv-educative care să țină cont de datele culese despre copii, utilizând mijloace, metode și tehnici 
care să formeze priceperile și deprinderile de bază a preșcolarilor. 

 
Bibliografie: 
Ausubel.P.D. Robinson,(1981)- Pedagogia secolului XX, București, EDP 
 Curriculumul pentru educația timpurie, aprobat Om Nr.4.694/02.08.2019 
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Una din formele de manifestare a copilului este jocul. 
Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operațiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, 

tehnică, morală, fizică a copilului.Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește 
funcții psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții, sporind interesul 
de cunoaștere față de conținutul lecției.Știm , că jocul didactic reprezintă o metodă de învățământ în care 
predomină acțiunea didactică stimulată. 

Jocul reprezintă pentru micii școlari o modalitate de a-și exprima și manifesta propriile capacități.Prin 
joc ei primesc informații despre mediul înconjurător, cu lumea în care trăiesc.Ei intră în contact cu oamenii 
și obiectele din mediul cel mai apropiat și astfel învață totodată să se orienteze în spațiu.În timpul jocului 
copilul intră în contact cu alți copii sau cu adulții , astfel jocul are caracter social. 

Modalitățile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice: 
- după obiective prioritare : jocuri senzoriale , jocuri de observare, de dezvoltare a limbajului , de 

stimulare a cunoașterii interactive 
- după conținutul instruirii: jocuri matematice,orale , pe baza de întrebări, pe baza de fișe 

individuale, pe calculator 
- după formă de exprimare : jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, , jocuri, ghicitori, jocuri 

de cuvinte încrucișate 
- după resursele folosite : jocuri materiale, orale, pe baza de întrebări, pe baza de fișe individuale, 

pe calculator 
- după regulile instituite : jocuri cu reguli transmise prin tradiție, cu reguli inventate, spontane și 

protocolare 
- după competențe psihologice stimulate : jocuri de mișcare, de observație, de imaginație, de atenție, 

de memorie, de gândire, de limbaj, de creație. 
Fiecare joc didactic are următoarele laturi constitutive : conținuturi, sarcina didactică, regulile jocului, 

acțiune de reglare.Relevând legătura dintre joc și munca copilului , Jean Piaget a pus în evidență aportul 
jocului la dezvoltarea intelectuală a micului școlar.De aceea, el susține că toate metodele active de educare 
a copiilor mici trebuie să furnizeze acestora un material corespunzător pentru că jucându-se, ei să reușească 
să asimileze realitățile intelectuale care rămân exterioare inteligenței copilului. 

Evaluarea în cadrul procesului de învățare își exercită fucția : 
- diagnosticată 
- prognostică 
- selectivă . 
Experiența pedagogică a permis conturarea a trei forme de evaluare , din modul de integrare a lor în 

procesul didactic : 
- evaluare inițială la începutul unui program de instruire și stabilește nivelul de pregătire a elevilor 

în acest moment 
- evaluare continuă – formativă – constituie un proces ce se intrepătrunde multiform și funcțional 

cu acțiunile de instruire și cu activitatea de învățare 
- evaluare cumulativă – sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și 

o estimare globală de bilanț a rezultatelor pe perioade lungi, în general la sfârșitul unui capitol studiat sau 
a semestrelor școlare, anului școlar sau a ciclului de învățământ.  

Jocurile didactice se pot folosi la toate disciplinele . Astfel, jocul didactic se poate folosi atât în cadrul 
orelor de limba română ( CLR ), pentru evaluarea cunoștințelor lexicale și de vocabular, cât și în cadrul 
orelor de matematică ( MEM ). 

La consolidarea și evaluarea scrierii propoziției se poate folosi jocul ” Ghicește obiectul!”.Fiecare 
jucător trebuie să ghicească numele unui obiect descris prin câteva propoziții de conducătorul jocului.Dacă 



 

 

îl ghicește ia locul conducătorului de joc și acumulează puncte stabilite la începutul jocului.Va câștiga cel 
care va acumula cele mai multe puncte. 

”Ștafeta de propoziții”: 
Copiii sunt antrenați și pot fi evaluați cu ușurință de către conducătorul jocului.Complicând puțin 

cerințele putem cere copiilor să spună o propoziție enunțiativă, iar colegii lor de bancă trebuie să le 
transforme în propoziții interogative sau exclamative. 

Jocul ”Scrie corect!”se poate folosi la consolidarea și evaluarea folosirii corecte a semnelor de 
punctuație, ale părților de vorbire , ale ortogramelor etc. 

Jocul ” Cuvinte rătăcite ” antrenează copiii să caute, să gândească, pentru a ordona cuvinte așezate 
la întâmplare în propoziții.Acest joc se poate folosi la sfârșitul unui capitol sau unități de învățare folosind 
cuvinte noi învățate în lecțiile de citire. 

” Găsește cuvântul opus !” se numește jocul prin care se cere elevilor să găsească antonimele 
cuvintelor date.Prin acest joc se poate verifica cât de bogat este vocabularul activ al elevilor și expresivitatea 
limbajului.  

Prin jocul ” Ghicește , ce poveste este ! ”se realizează verificare cunoștințelor , activizarea 
vocabularului , dezvoltarea memoriei și dragostea pentru a citi. Se cere recunoașterea titlului unei povestiri 
reprezentate prin imagini la clasele mici, mai apoi la clasele mai mari citirea unor fragmente din poveste și 
recunoașterea basmului după acest fragment citit. 

În clasa I. se poate folosi pentru consolidarea și recunoașterea alfabetului, literelor învățate jocuri ca 
: ” Trenul literelor”, ”Trenul silabelor”, ”Jocul silabelor” etc. 

La MEM se poate utiliza la adunarea și scăderea numerelor naturale fără trecere peste ordine în 
concentrul 0 – 100 jocul ” Cocoșelul vesel ”.Elevii vor rezolva contra cronometru, la comanda START , 
exercițiile date și vor scrie sub fiecare rezultat litera corespunzătoare pentru a afla ce gțndește cocoșelul 
vesel.Va câștiga elevul care rezolvă cel mai rapid și corect exercițiile propuse și descifrează propoziția. 
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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 actului didactic. 

Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componenta esenţială a procesului de învăţământ 
deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 

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. Alături de predare şi învăţare, 
evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ deoarece furnizează informaţii despre 
calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Informaţiile obţinute în urma evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii 
de predare-învăţare. 

Evaluarea 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.  

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, 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. 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. 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 copililui, la care el poate ajunge şi din întâmplare, fără o 
înţelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea 
de predare şi la măiestria educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a 
facilita achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării 
într-o societate dinamică şi solicitantă.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 creaţiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. 

Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncţii, 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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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 “.  

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. 

I. Metode tradiționale 
 Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise.  
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  
 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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IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN ÎNVATAMANTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GEORGETA VICTORIȚA NAGY 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 TIMIȘOARA 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 3 TIMIȘOARA 
 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 
 În reforma educațională întreprinsă în momentul de față în învațământ, importanța activității de 

evaluare devine din ce in ce mai accentuată , deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învațământ , 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 cunostințelor, priceperilor și deprinderilor ,dobândite de copii în 
cadrul actului educațional .În același timp ,evaluarea urmarește 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 relevantă în 
desfășurarea procesului didactic , se conturează utilizarea în învățământul preprimar a urmatoarelor tipuri 
de evaluare : 

- evaluare inițială – predictivă 
- evaluare cumulativa- sumativa,  
- evaluare formativă- continua 
Evaluarea inițială – se realizează la începutul anului școlar ,în momentul inițierii unui program de 

instruire ,și are rol de a stabili nivelul de cunostințe , priceperi și deprinderi, de a cunoaște capacitățile de 
învățare ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției – stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obținerea 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența procesului de 
învățamânt 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 întreaga grupă de copii ; 
- aplicarea unor măsuri recuperatori pentru unii copii din grupa , fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotați. 
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. 

 



 

 

METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NAGY ZSUZSA 
 
În primul rând trebuie să răspundem la întrebarea ce este ,,evaluarea”? 
Evaluarea este o componenţă esenţială a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire – predarea 

– evaluarea, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizării ei. Pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare cadrul 
didactic poate să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi de 
interpretare şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar. 

 Apoi, răspundem la întrebarea: ,,Ce este evaluarea iniţială”? 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studierii 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. 

 Toate cadrele didactice folosesc 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, deoarece prin intermediul acesteia se poate afla 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 funcţia de ierarhizare şi de certificare.  

 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 folosite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. La evaluarea orală elevul 
se poate fi corectat imediat, dacă a greşit ceva 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. Dar trebuie specificat faptul, că evaluarea orală nu este atât de obiectivă, în unele 
cazuri cadrul didactic poate să fie puţin mai subiectiv. 

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, 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 proba practică se foloseşte mai rar. De exemplu: la cercetare sau la demonstrare. 
 La evaluarea iniţială profesorii folosesc mai des metoda de evaluarea scrisă, pentru că este o metodă 

obiectivă, rămâne scris și în aşa fel se poate justifica nivelul elevilor şi se poate aprecia mai uşor 
recomandările în legătură cu competenţele dobândite ale elevilor sau necesitatea recuperării de cunoştinţe. 

 Folosirea variată a metodelor de evaluare ajută pe profesor să aprecieze orice contribuţie pozitivă a 
elevului şi să observă multiplele aspecte ale implicării acestuia în procesul instructiv – educativ, precum şi 
caracteristicile acestui proces în vederea ameliorării lui şi realizării progresului şcolar în funcţie de 
posibilităţile fiecărui elev, de interesele şi preocupările sale, de cerinţele programelor şcolare şi ale 
societăţii.  



 

 

   

  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NALAȚ AURORA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-MĂGHERUȘ 
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire, ea nu este un scop în sine, 

ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat în școală. 
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 dispune elevul, 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 avaluarea 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 funcție predictive, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învățare ale noului program. 

Scopul evaluării inițial 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 propușiși astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Importanța evaluării inițiale 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 active și formative; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă ( frontal, individual 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 permanent 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, 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 
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, FURNIZOR DE INFORMAȚII NECESARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR NAN CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” 

 
O definiție completă a actului evaluării este cea oferită de IT Radu, ca fiind procesul menit să 

memoreze și să aprecieze realizarea rezultatelor sistemului de învățământ sau a unei părți a acestuia, 
eficacitatea resurselor, a condițiilor și a operațiilor folosite în desfășurarea activităților, prin compararea 
rezultatelor și obiectivelor propuse, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea în etapele următoare. 
Astfel se realizează calitatea prestației didactice și calitatea procesului de învățământ a instituției școlare și 
calitatea sistemului educativ cu toate componentele sale. 

Evaluarea s-a cristalizat ca proces situat în însuși procesul didactic. Astfel ea urmărește, 
supraveghează procesul de învățare prin verificare obiectivă și instituirea unor măsuri de remediere. 

Integrată în activitatea didactică, ca sistem, evaluarea ne furnizează informații cu privire la 
ameliorarea, reglarea elementelor sale componente cum ar fi: metode, mijloace, forme de organizare, dar 
și asupra întregului proces. 

J. Cardinet definește evaluarae pedagogică ca ” un demers de observare și interpretare a actelor de 
învățare, urmărind să orienteze deciziile necesare bunei funcționări a procesului de învățământ”. 

Evaluarea și interpretarea actelor de învățare ne ajută să determinăm nivelul la care se găsesc 
rezultatele în diferitele momente ale activității în raport cu un obiectiv. De aceea evaluarae este un moment 
necesar și obligatoriu al procesului pedagogic; este un ”demers în spirală”, pentru că realizează o reglare 
continuă, o ameliorare permanentă în desfășurarea lui. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de instruire pentru a cunoaște elevii, pregătirea 
și capacitățile lor. Pe baza rezultatelor înregistrate se pot adopta măsuri de îmbunătățire a programului 
referitoare la conținut, metode, mijloace, pregătirea personalului didactic.  

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. 

Cucoș arată că ”evaluarea poate fi privită ca fiind procesul prin care se delimitează, se obțin și se 
furnizează informații utile, permițând luarea unor decizii.” 

 



 

 

EVALUAREA ÎN CADRUL OREI DE RELIGIE 
 

PR. PROF. NANI CIPRIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎRCA, JUD. IAȘI 

 
Evaluarea este o componentă estențială a vieții. Fie că vorbim de un act instructiv - educativ, de o 

retrospectivă la finalul unor proiecte importante, de o analiză a calității muncii prestate, sau de ce nu, la un 
bilanț în viața personală, evaluarea constituite un instrument care ne permite să aflăm unde ne situăm, este 
un indicator care furnizează informații privitoare la diferența dintre ce ne-am propus, ce am realizat și care 
sunt prioritățile sau planurile pentru viitor. 

Evaluarea școlară reprezintă un instrument foarte important în procesul de predare – învățare, întrucât 
oferă date empirice privind progresul sau regresul performanțelor școlare, care sunt metodele și mijloacele 
didactice eficiente la clasă, aduce informații privind interesele de învățare ale elevilor. De obicei se 
vehiculează ideea conform căreia profesorul dă un test de evaluare, dar de fapt testul respectiv este în primul 
rând al elevilor, un moment în care ei pot demonstra în scris capacitatea lor de a reda, de a formula, corela, 
aplica, sau de a sintetiza anumite cunoștințe. 

La fel ca orice materie de studiu, disciplina Religie utilizează evaluarea în diferite etape ale activității 
didactice, cu mențiunea că nu întotdeauna se urmărește dacă elevii au asimilat cunoștințe cu aplicabilitate 
imediată, ci se are în vedere formarea acelor deprinderi, atitudini prin care să devină adulți responsabili față 
de Dumnezeu, de ei înșiși, dar și sensibili la necesitățile semenilor. 

Evaluarea inițială în cadrul acestei discipline surprinde achizițiile de bază care s-au sedimentat în anii 
școlari anteriori și vizează aspecte generale referitoare la conținuturile din programa școlară, dar mai cu 
seamă modul în care acestea sunt aplicate în viața de zi cu zi. 

De pildă, la clasa a V-a, examinând ceea ce s-a studiat în anul precedent, se poate cere elevilor în 
cadrul evaluării inițiale, să redacteze o scrisoare de câteva rânduri în care să mulțumească unei persoane 
pentru îndrumarea pe calea ce bună, pentru un sfat primit într-un moment crucial. Prin această cerință se 
urmărește modul în care elevul transpune noțiunile despre mulțumire, respect, apreciere în mod concret. 
Aceleași obiective vor fi urmărite și în cadrul evaluării finale, pentru a analiza dacă elevii au transferat 
conținuturile asimilate în fapte bune, pe parcursul anului de studiu. Unitatea de învățare Ajutorul oferit 
semenilor de la clasa V-a își poate găsi aplicabilitatea antrenând elevii în activități de voluntariat în 
comunitatea locală din care fac parte (vizitarea unui azil de bătrâni, orfelinat etc.). 

Revenind la evaluarea inițială, mai cu seamă la clasele din învățământul primar, profesorul de Religie 
are ocazia să observe dacă elevii și-au însușit anumite comportamente demne de un creștin și în timpul 
vacanței de vară, și anume: dacă au obiceiul de a face rugăciunea la începutul unei activități, dacă își fac 
corect semnul Sfintei Cruci, dacă sunt empatici cu unii colegi marginalizați. De exemplu, la clasa I, elevii 
primesc ca sarcină de lucru în cadrul Evaluării inițiale să selecteze doar acele imagini de pe fișa de lucru 
care surprind activități de ajutorare a semenilor lor. La clasa Pregătitoare se poate propune metoda 
introspecției, pe care fiecare elev o poate aplica zilnic, prin memorarea unor versuri precum: “Când te duci 
seara la culcare/ Să-ți pui o mână sub obraz/ Și să te-ntrebi cu-ngrijorare/ Ce-am făcut eu oare azi?” 

De asemenea, aprecierile verbale sau încurajările au un rol extrem de important în cadrul orei de 
Religie. Un răspuns bun va fi apreciat, un răspuns parțial poate fi completat într-o manieră pozitivă, un 
răspuns greșit nu trebuie să provoace inhibarea elevului de a se mai implica pe viitor. 

O temă neefectuată sau incompletă poate fi o ocazie de a observa dacă elevul are anumite dificultăți 
de învățare sau de altă natură. De exemplu, profesorul în acest caz va ține cont și de factorii care au condus 
la aparenta lipsă de interes a respectivului elev în a-și efectua sarcina de lucru (probleme de sănătate, o 
anumită situație cu care se confruntă acasă, pierderea unui prieten drag etc). 

În cadrul orei de Religie, profesorul se poate inspira din numerosele exemple din Sfânta Scriptură în 
care evaluarea constituie un criteriu foarte important de selecție sau de valorizare a celor care împlinesc în 
faptă preceptele evanghelice. În pilda celor zece fecioare, criteriul de evaluare face referire la perseverența 
fecioarelor celor care “și-au împodobit candelele lor din timp”, ceea ce invită la o reflecție privind 
importanța efortului susținut, constant și, desigur, la răsplata cuvenită pentru faptele bune săvârșite. 



 

 

De asemenea, Pilda talanților oferă aproximativ aceeași perspectivă a importanței muncii de zi cu zi, 
dar și a evaluării finale, a acelui moment de bilanț după o perioadă mai lungă de timp. Aici se prezintă și 
un exemplu de sarcini de lucru diferențiate, întrucât avuția este împărțită în mod diferit, după puterea 
fiecăruia de a lucra. De altfel, nu putem vorbi de faptul că slugile nu știau totuși că va veni o zi a bilanțului, 
întrucât ceea ce au primit nu reprezentau posesiuni proprii, ci erau bunuri oferite spre administrare 
temporară. 

Alteori, modul de evaluare al lui Dumnezeu nu corespunde cu felul în care oamenii cântăresc faptele 
și acțiunile zilnice. De exemplu, în Pilda lucrătorilor viei (Matei 20, 1-16), un stăpân se tocmește cu 
lucrătorii pentru a munci în via sa, oferindu-le aceeași sumă ca răsplată, indiferent de momentul zilei în 
care au fost chemați, fapt ce a trezit nemulțumirea celor care au muncit mai mult, dar remunerați ca toți 
ceilalți cu un dinar. Această evaluare nu are ca obiect justiția socială, egalitatea dintre semeni, ci face 
referire la faptul că Dumnezeu apreciază pe cel care își dă silința chiar și în ultimul ceas, bucurându-se de 
generozitatea stăpânului aidoma celui care a venit de la primele ore ale dimineții. Vorbim așadar în această 
situație de o evaluare subiectivă, dar dacă privim lucrurile în orizontul credinței, al perspectivei vieții 
veșnice, efortul celui care a venit în al unsprezecelea ceas este de o importanță covârșitoare în ochii 
stăpânului. Putem compara comportamentul stăpânului din această pildă cu bucuria pe care o are un 
profesor care observă un progres cât de mic la un elev care are dificultăți în învățarea școlară și face un 
efort pentru a ajunge să își potențeze abilitățile de care este susceptibil.  

În concluzie, putem spune că disciplina Religie oferă copilului de astăzi și adultului de mâine acele 
cunoștințe, deprinderi și instrumente de evaluare prin care să se ancoreze în realitatea cotidiană și în același 
timp să tindă spre viața veșnică. Ambele dimensiuni ale existenței umane, materială și spirituală au criterii 
de evaluare care au menirea să îl situeze pe om în armonie cu el însuși, cu ceilalți și cu Dumnezeu. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE- METODE DE EVALUARE 
 

PROF. NANU VIOLETA 
LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOȘANI 

 
Știința evaluării se numește docimologie.Termenul de docimologie a fost propus de psihologul 

francez Henri Pieron, în 1922. 
Docimologia - după Vasile Pavelcu - este știința examinării sau știința care se ocupă cu studiul 

examenelor, concursurilor și notării, a formelor, procedeelor și mijloacelor care asigură aprecierea justă și 
obiectivă a cunoștințelor celor examinați. 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ alături de predare și învățare. 
Elevilor nu prea le este dragă evaluarea dar observăm că metodele moderne, alternative, sunt totuși 

agreate de elevii noștri.  
Elevii nu sunt încântați să fie ascultați la tablă pentru a fi evaluați și de aceea în unele țări cum ar fi 

Suedia, nu există un astfel de tip de evaluare. 
Printre metodele moderne de evaluare se numară:  
• metoda portofoliului; 
• elaborarea și susținerea de proiecte; 
• pregătirea de expoziții; 
• lucrări în echipă; 
• jurnale personale; 
• brainstorming; 
Învățământul modern impune un nou cadru de evaluare care are la bază formarea competențelor 

elevilor, sigur, într-un interval mai mare de timp, un an școlar sau mai mult. Centrarea pe elev și pe 
competențe este o preocupare continuă în ultimii ani. 

Dacă metodele de evaluare tradiționale vizează mai mult nivelul cunoștintelor elevului la un moment 
dat, metodele moderne urmăresc creativitatea, gândirea critică, capacitatea elevului de a lucra în echipă.  

Evaluarea poate fi inițială, formativă și sumativă. 
Prin evaluarea inițială se stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul unei perioade sau etape 

de lucru, la începutul unei teme mari sau capitol și chiar a unei lecții. 
Evaluarea iniţială folosită de obicei de profesori, este cea care se realizează la începutul unui nou 

ciclu de învăţare sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor, al achiziţiilor 
elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul stabilirii de către profesor a unor 
obiective potrivite pentru etapa următoare.Rezultatele acestei evaluări sunt interpretabile pedagogic nu în 
termeni de performanțe, note sau calificative. 

O metodă de evaluare modernă foarte îndrăgită de elevi și profesori este metoda proiectului care poate 
fi și o metodă de învățare foarte bună.  

Metoda proiectului este o metodă complexă de evaluare care furnizează informații ample în legătură 
cu competențele elevilor și progresele făcute de aceștia într-un interval de timp. 

La obiectul fizică, metoda proiectului se poate aplica cu succes, elevii implicându-se cu plăcere în 
această activitate care presupune din partea elevilor să aibă anumite noțiuni, cunoștințe, să adune și să 
selecteze informații, să fie creativi, să lucreze bine în echipă, fiecare să aibă un rol stabilit, să investigheze, 
să știe să lucreze la calculator, să realizeze prezentări în PowerPoint, broșuri, pliante, să aibă simț artistic, 
să sintetizeze informațiile aflate de pe internet.  

În final elevii trebuie să știe să prezinte în fața colegilor și a profesorului, rezultatul muncii lor, în 
mod atractiv, folosind un limbaj științific, un limbaj interesant, clar, care să arate și încrederea în capacitățile 
lor.  

Un exemplu de lecție la care am aplicat metoda proiectului a fost lecția “Motoare termice”. 
În cadrul acestui proiect am folosit metode de evaluare inițială, formativă și sumativă. 
Tema proiectului a fost “ Motoare termice”. 
Elevii au avut următoarele sarcini: 
• să urmărească un film despre modul de funcționare al unui motor termic. 



 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=cfycGQb6Y5c; 
• să caute informații pe internet despre tema propusă;  
• să realizeze o prezentare originală despre modul de funcționare al motoarelor în patru timpi; 
• să facă o vizită la un atelier auto și să realizeze o altă prezentare cu fotografii și explicații din 

atelier; 
• să realizeze un pliant în care să promoveze metoda proiectului și tema ”Motoare termice”; 
• să completeze o fișă de lucru pentru determinarea randamentului motorului Otto, fișă care conține 

niște elemente de ghidare pentru ca elevii să poată deduce randamentul cu ajutorul manualului și al 
profesorului, care răspunde la întrebările elevilor; 

• să prezinte în fața colegilor, rezultatele muncii lor( prezentarea ppt și pliantul);  
 La începutul proiectului elevii au fost evaluați inițial, pentru a putea face față sarcinilor, cu ajutorul 

unei diagrame KWL(Știu, Vreau să știu, Am învățat) și a unei fișe de evaluare inițială, care verifică noțiuni 
învățate anterior, pe care elevii trebuie să le stăpânească pentru a învăța și înțelege noțiuni noi( legile gazelor 
ideale, reprezentarea lor grafică, aplicarea principiului I la transformările învățate). Această evaluare a 
arătat profesorului cât și elevilor ce noțiuni au trebuit repetate pentru a se putea înregistra progresul. 

Evaluarea formativă s-a făcut de către profesor pe parcursul proiectului și la final s-a realizat și o 
evaluare sumativă, printr-un test. 

Toate aceste rezultate din timpul proiectului au fost notate pe baza unor punctaje atribuite itemilor 
din teste și a unor criterii de notare stabilite de profesor și comunicate elevilor la începutul derulării 
proiectului. 

 
Bibliografie: 
Cucoş, C., (1998), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 
V. Pavelcu, Principii de docimologie -Introducere în știința examinării, E. D. P., 1968, p. 9-l7 
Ioana Carmen IUHOS, Carmen BAL, Metode clasice de evaluare versus metode moderne de 

evaluare. 
https://www.slideshare.net/chirvaseraluca/danpotoleamarinmanolescu?next_slideshow=1 

https://www.youtube.com/watch?v=cfycGQb6Y5c


 

 

EVALUARE INITIALA- ROLUL ȘI ROSTUL LOR ÎN ACTUL 
EDUCAȚIONAL 

 
PROF. VIORICA NASTAI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR,, BAIA MARE, 
 JUDEȚUL MARAMUREȘ 

 
 Recapitularea cunoștințelor dobândite în anul școlar anterior și testul inițial sunt punctele de sprijin, 

startul pe care dascălul de orice specialitate îl valorifică pentru o predare/ evaluare cât mai apropiată de 
realitatea , structura și profilul clasei de elevi pe care o are. 

În urma evaluării testelor inițiale, urmărind nivelul competențelor dobândite de elevi,la disciplina 
religie ortodoxa, s-a constatat că elevii au deficiențe în ceea ce privește: 

 La clasele I-IV 
- alcatuirea de propozitii si texte cu cuvinte si titlu date; 
-realizarea unor compuneri colective si individuale folosind imagini si plan de intrebari,inceput sau 

sfarsit dat; 
-folosirea la lectii a Bibliei pentru copii, a manualului 
-utilizarea in cadrul lectiilor a materialelor didactice adecvate; 
-se vor confectiona si completa portofolii; 
-se vor folosi hartile religioase si plansele de la Ed. Sf. Mina; 
-se vor alcatui texte legate de viata Sfintilor 
 La clasele de-a V-a și a VI-a: 
-- identificarea unor probleme contemporane si asocierea lor cu cele biblice 
- prelucrarea unor date de t ip informal – ani ,  secole ,  perioade ,  etc .  in si tuati i  date  
- exprimarea cu ajutorul noțiunilor religioase a opiniilor conform Sfintei Scripturi sau a Sfintilor 

Parinti 
- studierea unor situații-problemă din punct de vedere religios -moral  
- alegerea strategiilor și metodelor adecvate pentru optimizarea rezolvării unor probleme sau situații-

problemă. 
 La clasele a VII-a și a VIII-a : 
- identificarea unor probleme contemporane si asocierea lor cu cele biblice 
- prelucrarea unor date de tip informal- ani, secole, perioade,etc in situatii date 
- aplicarea in viata de zi cu zi a invataturilor de credinta. 
- exprimarea cu ajutorul noțiunilor religioase a opiniilor conform Sfintei Scripturi sau a Sfintilor 

Parinti 
- studierea unor situații-problemă din punct de vedere religios -moral 
- alegerea strategiilor și metodelor adecvate pentru optimizarea rezolvării unor probleme sau situații-

problemă. 
Concluzii: 
La foarte mulți elevi (mai) există greutăți in exprimare si formulare de judecati. 
În urma analizei făcute în catedră, am stabilit un plan de acțiune și măsuri remediale pentru 

următoarea perioadă. 
3. Măsuri remediale: 
- activitățile vor fi stabilite în funcție de deficiențele constatate în urma evaluării inițiale 
- învatarea centrată pe elev 
- adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și chiar a fiecărui elev. 
- utilizarea metodelor moderne, conform direcțiilor ministerului 
- alternarea formelor de activitate 
- materialele teoretice să existe în portofoliul fiecărui elev 
- tema pentru acasă să fie individualizată, în funcție de deficiențele elevului și de progresul / regresul 

său 



 

 

- să le dăm teme de portofoliu pe perioade mai lungi (o săptămână) pentru a încuraja colaborarea între 
elevi, munca în echipă 

- în funcție de dificultățile elevilor - sprijin acordat periodic 
- participarea elevilorcapabili de performanta la programul de consultații cu profesorul de religie 

ortodoxă, program desfășurat în cadrul școlii 
- elevii participă la aceste consultații - la propunerea profesorului de la clasă, pe baza rezultatelor la 

testări, conform orarului stabilit,  
- se va urmări progresul / regresul înregistrat de elevii care participă la acest program 
- participarea elevilor din clasele terminale la orele de pregătire suplimentară pentru intrarea la 

Seminarul Teologic 
- să urmărim și exprimarea verbală a elevului (la tablă) și non-verbală (pentru feed-back) 
- elevii să se implice mai mult în propria pregătire 
- părinții să fie înștiințați periodic (la ședințele cu părinții) de progresul/ regresul înregistrat de copiii 

lor. 
Consider că testele inițiale sunt necesare în predare , dacă sunt întocmite foarte bine de către profesor, 

iar planurile remediale urmărite pe tot parcursul anului școlar ! 
 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NASTASE ADRIANA 

 
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."  

 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. 

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) 

 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 preda. 

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. 

 
 BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ - REPER PENTRU O NOUĂ ÎNVĂŢARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILICA NĂSTASE, 
ŞCOALA PRIMARĂ SÎRBEȘTI, LOCALITATEA ALIMPEŞTI,  

JUDEŢUL GORJ 
 
În activitatea didactică de la clasele ciclului primar, evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o 

reprezentare a capacităţii de învățare, dar și a anumitor lacune ce urmează a fi completate sau a unor aspecte 
ce trebuie corectare sau îmbunătățire atât din perspectiva conţinuturilor dar şi a formei. Evaluarea iniţială 
nu are în vedere aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor într-o anumită 
competiţie. Plecând de la această premisă se recomandă raportarea evaluării la bareme de evaluare sau de 
apreciere. 

Cu cât reușim să-i influenţăm, să-i motivăm pe elevi să fie mai receptivi și să ințeleagă importanța 
evaluării școlare, scopul evaluării iniţiale este cu atât mai bine obţinut. Şi aceasta se va petrece în condiţiile 
în care elevii vor reuşi să trateze cu seriozitate rezolvarea obiectivelor de lucru propuse, ca o consecinţă a 
înaripării motivației cunoașterii și a dorinței soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca pe 
un exercițiu folositor activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care trezeşte emoții, trăiri şi 
sentimente puternice uneori, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra 
liber și în mod special asupra rezolvării itemilor indicaţi de profesorul pentru învăţământ primar. Astfel, 
rezultatele ei vor reflecta obiectiv dacă elevii dispun de pregătirea necesară creării unui nou punct de 
plecare, favorabil trecerii cu succes la o altă activitate de învăţare.  

Componentă de luat în seamă în procesul de predare și învățare, evaluarea are o funcție esențială în 
desfăşurarea activităţii de învăţare, în obţinerea succesului şcolar şi creşterea randamentul în procesul 
educaţional. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.  

Structura de bază a strategiei de evaluare iniţială, determinată de funcţiile generale ale acesteia, 
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, nivel de învăţământ), care 
reprezintă „premise (pre-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe”. 
Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretabile pedagogic nu în termeni de performanţe certificate (prin 
note, calificative etc.), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor cognitive 
şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează”. 

Evaluarea predictivă (iniţială) poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece se 
poate aplica nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul acestuia, 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 remediere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces de 
cunoaştere. 

Evaluarea, în general, și cea inițială, în special, au 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 profesorului. O evaluare 
inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul 
căruia se perfecționează activitatea desfăşurată în beneficiul școlarului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ÎNV. NĂSUI ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 BORȘA 
 
 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. 

 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. 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). Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi 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). 

 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”. 

Pentru activitatea de evaluare inițială la Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare am 
conceput următorul test. 
  



 

 

 
Evaluare inițială – clasa pregătitoare – Matematică și explorarea mediului 
 
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: 

 
 
3.  Uneşte cifra cu locul ei în şirul numeric. Colorează vecinii cifrei 5. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. PSIHOLOG NEACȘU LAVINIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUȘĂTEȘTI( C.J.R.A.E. ARGEȘ) 

 
Nu de puține ori am auzit în primele săptămâni de școală ale fiecărui an școlar ,,urmează evaluarea 

inițială...,, 
Am încercat să explic elevilor mei care este scopul acestei evaluări.Uitându-mă în literatura de 

specialitate, am înțeles că “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), dar am dorit să dau și o explicație 
proprie . 

Fiind profesor psiholog și profesor de educație socială în același timp,am plecat de la identificarea 
abilităților și competențelor copiilor . 

Pentru aceasta am aplicat teste psihologice (testul de abilități din bateria de teste BTPAC) și am 
aplicat un chestionar privind stilurile de învățare. Am corelat rezultatele celor două, după care am trecut 
efectiv la eleborarea testului de evaluare inițială. 

Înainte de a primi fiecare dintre acești elevi testul, le-am prezentat o scurtă povestioară, care 
reprezintă, din punctul meu de vedere, scopul acestei evaluări inițiale. 

Am început prin a-i întreba dacă știu sau au văzut cum se construiește o casă.Unii au știut alții au și 
văzut sau participat alături de familiile lor la acest proces.Toți știau că o casă pentru a putea să fie rezistentă 
în timp are nevoie de o temelie.Apoi urmează ridicarea zidurilor(pereților) și acoperișul...I-am întrebat ce 
s-ar întâmpla dacă am începe direct cu zidurile, iar răspunsurile lor au fost sintetizate în categoria,,s-ar 
dărâma sau deteriora repede,,. 

Concluzia: dacă vom trece să predăm informații noi , acestea se vor,,dărâma repede,, sau nu vom 
putea să ,,ridicăm zidurile,, pentru că nu avem ,,temelia,,...prin urmare evaluarea inițială este precum 
,,temelia unei case,,. Aceasta a fost explicația mea dată elevilor despre importanța evaluării inițiale. 

 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NEACȘU FELICIA DENISA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8- GIURGIU 

 
Evaluarea în învățământul preuniversitar este un proces didactic complex, integrat structural și 

funcțional în activitatea grădiniței. Importanța activității de evaluare devine din ce în ce mai accentuată, 
deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectiele de învățământ, 
competențele specifice, precum și dificultățile acestuia. 

Evaluarea inițială mai este numită de unii specialiști și ,,răul necesar,,. Se realizează la începutul unui 
program de instruire și vizează în primul rând identificarea condițiilor în care preșcolarii pot fi pregătiți și 
integrați optim în activitatea de învățare, în programul de instruire care urmează. Aceasta se realizează la 
începutul unui program de instruire. Are rol de control. Indică planul de urmat în procesul de învățământ. 
Evaluarea inițială este absolut necesară, asigurând o pregătire optimă a unui nou program de instruire. 
Evaluarea inițială se desfășoară pe parcursul a primelor două sau trei săptămâni de la începutul anului 
școlar. Perioada de stabilit rămâne la stabilirea fiecărui cadru didactic în parte. După prima săptămână de 
evaluare inițială, acesta va știi cu siguranță dacă va fi nevoie doar de încă o săptămână de evaluare sau 
perioada de evaluare se va prelungi și în a treia săptămână. 

Aplicarea evaluării inițiale este foarte necesară pentru: 
• cunoașterea nivelului de realizare a învățării probabile, a nivelului comportamentului cognituv 

inițial. Este foarte utilă la intrarea copilului în clasa I ( dar nu numai), pentru cunoașterea de către cadrul 
didactic a nivelului de pregătire pe care în au elevii/copiii cu care va lucra; la intrarea în ciclul gimnazial; 
la începutul studiului unei discipline etc.; 

• determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instruire ( an școlar, intrarea în clasa 
I, în ciclul gimnazial sau liceal etc.); 

• este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii/ copiii în cauză dispin de pregătirea necesară creării 
de premise favorabile unei noi învățări ( cunoștințe, abilități, capacități); 

• această formă de evaluare are semnificația unei punți de legătură între o stare precedentă și una 
viitoare; 

• este utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări, de fapt, pentru aplicarea unui scurt program 
de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării viitoare, 
pentru a omogeniza oarecum fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou parcurs. 

Evaluarea inițială realizată la începutul unui program de instruire este menită, printre altele ,, să arate 
,, condițiile în care preșcolarii în cauză se integrează în activitatea de învățare care urmează, fiind una din 
premisele conceptului programului. 

 Metodele și tehnicile de evaluare sunt multiple. Aceste se împart în două categorii: 
• metode tradiționale/ clasice de evaluare : evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise, testul 

decimologic 
• metode moderne, alternative și complementare de evaluare: observarea sistematică  
a comportamentului elevului față de învățare, față de activitatea școlară/ din grădiniță în general; 

portofoliul; proiectul; investigația; autoevaluarea. 
Toate metodele de evaluare sunt eficiente în felul lor. Îmi aleg însă două dintre ele pentru a le dezvolta 

deoarece le considere cele mai eficiente în evaluarea ințială. 
Una dintre ele ar fi ,,Observarea sistematică a comportamentului preșcolarului față de învățare, față 

de activitatea din grădiniță, în general,, 
Repere conceptuale: Observarea este ,, una dintre metodele de cunoaștere a personalității umane, care 

constă în consemnarea metodică, fidelă și intenționată a diferitelor manifestări de comportament individual 
sau colectiv, așa cum se prezintă ele pe fluxul lor de manifestare,,. 

Caracteristici: 
• această metodă oferă mari resurse de cunoațtere a preșcolarului în raport cu interesele și 

preocupările acestuia, cu motivația pentru studiu și cu posibilitățile sale raportate la certințele vieții sociale; 



 

 

• es pune direct în evidență ceea ce toate celelalte metode de evaluare oferă numai indirect și anume 
cunoașterea interesului și a atitudinii preșcolarului față de învățare; 

• este indispensabilă oricărei încercări de diagnostic pedagogic sau psihologic, atât ca metodă de 
sine stătătoare dar și ca etapă însoțitoare și absolut necesară altor metode; 

• observarea este o practică din ce în ce mai folosită de fiecare dată căndinformațiilr care trebuie 
primite, privesc nu doar abilitățile motrice, ci și obiceiurile și personalitatea preșcolarilor, atitudinile sociale 
sau comportamentale în public; 

• observarea devine utilă, nu numai necesară, când evaluarea scrisă sau orală ne furnizează date 
parțiale sau incomplete 

Avantajul esențial al acestei metode este acela că ne permite să surprindem fenomene 
psihopedagogice în ritmul și în modul lor natural de manifestare. 

A doua formă de evaluare pe care vreau să o punctez este ,, Evaluarea orală,, 
Aceasta se realizează printr-o conversație pe baza căreia cadrul didactic stabilește cantitatea 

informației și calitatea procesului de învățare în care a fost implicat preșcolarul. În procesul evaluativ de 
tip oral, cea mai importantă metodă folosită rămâne conversația euristică. Această formă de conversație 
implică preșcolarii, activ și interactiv în realizarea de schimburi verbale educator- preșcolar și preșcolar- 
preșcolar. Din perspectiva modernă, metoda conversației euristice permite adaptarea autonomă a 
preșcolarului la nivelul unui program de activitate care se modifică în funcție dr rezultatele obținute. La 
baza conversației euristice stau întrebările. 

Evaluarea inițială îndeplinește două funcții: diagnostică și prognostică , de pregătire a noului program 
de instruire. 



 

 

TESTING AND ASSESSMENT 
 

AUTOR: PROF. NEACŞU MÃDÃLINA 
LICEUL TEHNOLOGIC “ION MINCU” VASLUI 

 
 Initially, every new student I take on goes through a diagnostic level test and assessment to give me 

a clear understanding of whether they actually do know any English. I find it is important to test all students 
initially, as some who claim to be proficient in English fail to get even numbers or colours correct when 
tested. While those who say they have no English language skills can sometimes be proven to know more 
than they might believe. Personally, I use two forms of assessment for new students, a short written test 
which is supported by a nice friendly conversation exercise, usually based around what they have done (for 
past tenses), what they are doing now (present tenses) and what they want to do in the future (future tenses). 
This works for everyone and it helps me to understand the students' interests plus why they want to either 
learn something specific or generally improve their English. For those students who really know nothing, 
then no test is actually required other than to ascertain the whys and wherefores for learning so you know 
what to provide - so an assessment of needs rather than ability 

 Furthermore, tests can give students a sense of accomplishment as well as information about what 
they know and what they need to review. In the 1970s students in an intensive EFL program were taught 
in an unstructured conversation course. They complained that even though they had a lot of time to practise 
communicating, they felt as if they hadn't learned anything. Not long afterwards a testing system was 
introduced and helped to give them a sense of satisfaction that they were accomplishing things. Tests can 
be extremely motivating and give students a sense of progress. They can highlight areas for students to 
work on and tell them what has and hasn't been effective in their learning. 

 Tests can also have a positive effect in that they encourage students to review material covered on 
the course. At university I experienced this first hand, I always learned the most before an exam. Tests can 
encourage students to consolidate and extend their knowledge. 

Tests are also a learning opportunity after they have been taken. The feedback after a test can be 
invaluable in helping a student to understand something she couldn't do during the test. Thus the test is a 
review in itself. 

Simple assessment strategies a teacher can use every day 
The ultimate goal of teaching is understanding. But sometimes it’s easier to talk than to teach, as we 

all know, especially when we need to cover a lot of material in a short amount of time. We hope students 
will understand, if not now then before test time, and we keep our fingers crossed that their results will 
indicate we’ve done our job. 

The problem is, we often rely on these tests to measure understanding and then we move on. There 
isn’t always time to address weaknesses and misunderstandings after the tests have been graded, and the 
time to help students learn through strategies to ask great questions is gone. 

 An open-ended question that gets them writing/talking. Avoid yes/no questions and phrases 
like “Does this make sense?” In response to these questions, students usually answer ‘yes.’ So, of course, 
it’s surprising when several students later admit that they’re lost. To help students grasp ideas in class, ask 
open-ended questions that require students that get students writing/talking. They will undoubtedly reveal 
more than you would’ve thought to ask directly. 

 Ask students to reflect. During the last five minutes of class ask students to reflect on the lesson 
and write down what they’ve learned. Then, ask them to consider how they would apply this concept or 
skill in a practical setting. 

 Use quizzes. Give a short quiz at the end of class to check for comprehension. 
 Ask students to summarize. Have students summarize or paraphrase important concepts and 

lessons. This can be done orally, visually, or otherwise. 
 Hand signals. Hand signals can be used to rate or indicate students’ understanding of content. 

Students can show anywhere from five fingers to signal maximum understanding to one finger to signal 
minimal understanding. This strategy requires engagement by all students and allows the teacher to check 
for understanding within a large group. 

https://www.teachthought.com/pedagogy/27-simple-ways-check-understanding/
https://www.teachthought.com/technology/smart-tools-for-digital-exit-slips/
https://www.teachthought.com/technology/smart-tools-for-digital-exit-slips/


 

 

 Response cards. Index cards, signs, whiteboards, magnetic boards, or other items are 
simultaneously held up by all students in class to indicate their response to a question or problem presented 
by the teacher. Using response devices, the teacher can easily note the responses of individual students 
while teaching the whole group. 

 Four corners. A quick and easy snapshot of student understanding, Four Corners provides an 
opportunity for student movement while permitting the teacher to monitor and assess understanding. The 
teacher poses a question or makes a statement. Students then move to the appropriate corner of the 
classroom to indicate their response to the prompt. For example, the corner choices might include “I 
strongly agree,” “I strongly disagree,” “I agree somewhat,” and “I’m not sure.” 

 Think-pair-share. Students take a few minutes to think about the question or prompt. Next, they 
pair with a designated partner to compare thoughts before sharing with the whole class. 

 3-2-1. Students consider what they have learned by responding to the following prompt at the end 
of the lesson: 3) things they learned from your lesson; 2) things they want to know more about; and 1) 
questions they have. The prompt stimulates student reflection on the lesson and helps to process the 
learning. 

 Ticket out the door. Students write in response to a specific prompt for a short period of time. 
Teachers collect their responses as a “ticket out the door” to check for students’ understanding of a concept 
taught. This exercise quickly generates multiple ideas that could be turned into longer pieces of writing at 
a later time. 

Testing is certainly not the only way to assess students, but there are many good reasons for including 
a test in your language course. A test can give the teacher valuable information about where the students 
are in their learning and can affect what the teacher will cover next. They will help a teacher to decide if 
her teaching has been effective and help to highlight what needs to be reviewed. Testing can be as much an 
assessment of the teaching as the learning 

 

https://www.teachthought.com/critical-thinking/44-prompts-merging-reflective-thinking-blooms-taxonomy/


 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE, METODE,TEHNICI, STRATEGII 
 

PROF. NEAGOE CRINA GABRIELA 
 
 Evaluarea inițială este un proces care permite colectarea și analizarea informații relevante care vor fi 

folosite pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul sau grupul de elevi, ajustarea strategiilor de 
predare. Este un instrument de diagnosticare. Scopul testării inițiale trebuie să fie clar pentru a se putea face 
interpretări valide pe baza evaluării inițiale. 

 Profesorii ar trebui să planifice evaluarea inițială, să verifice dacă elevii înțeleg instrucțiunile dateși 
apoi să facă planificarea materiei în funcție de rezultatele acesteia. În general un test de evaluare inițială cu 
mai mulți itemi va asigura rezultate mai clare. 

 Instruirea centrată pe elev îi oferă acestuia experiențe pe care profesorul le poate folosi pentru a 
verifica cât înțelege elevul, de asemenea permite corectarea erorilor sau neînțelegerile. Verificarea 
înțelegerii instrucțiunilor de lucru le oferă elevilor un model de studiu și de autoevaluare. Când profesorul 
îi verifică cu regularitate, elevii devin conștienți de modul în care se pot autoevalua. Astfel, elevii pot afla 
ce cunosc din materie și ce nu le este familiar. Cunoștințele anterioare ale elevului pot influența cum acesta 
înțelege materia predată de profesor, cât și lecțiile și oportunitățile de învățare pe care profesorul le oferă. 

 Profesorul trebuie să monitorizeze procesul de învățare al elevilor pentru a putea decide dacă sunt 
necesare alte precizări sau exerciții de înțelegere a teoriei. Verificarea răspunsurilor la testarea inițială 
implică corectarea lucrărilor și returnarea acestora elevilor. Totuși, elevii care primesc lucrările corectate 
pun accentul pe nota obținută, mai puțin pe motivul pentru care răspunsurile lor au fost greșite. 

 Dacă în orele următoare se verifică răspunsurile la testarea inițială prin lucru în echipe sau perechi, 
elevii se pot autoevalua și astfel crește nivelul de motivare a înțelegerii variantei corecte de răspuns. Acest 
mod de autoevaluare ajută elevii în memorarea răspunsurilor corecte și evitarea răspunsurilor eronate pe 
viitor. Procesul de autoevaluare este unul interactiv și dacă acest proces implică un efort mental din partea 
elevilor, limbajul va fi memorabil facilitând achiziția de cunoștințe. 

 Șansa atingerii scopului scopului evaluării inițiale este cu atât mai mare cu cât profesorul reușește să 
îi determine pe elevi să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării inițiale și să trateze cu seriozotate 
rezolvarea itemilor propuși, prin care se verifică cunoștințele și se confruntă cu situații noi de învățare, care 
trezesc motivarea cunoașterii și ambiția soluționării corecte a itemilor enunțați. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR NEAGU MARIANA 
ȘCOALA PRIMARĂ ,,ION OLTEANU”-CHITILA 

 
 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 și de a formula cerințele următoare. 

 Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. 

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

 Această formă de evaluare permite de asemene educatoarei să-şi evalueze strategia didactică folosită.  
 Pentru ca 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). În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare vor fi: 
observaţia, conversaţia, probele practice, analiza procesului de integrare socială,chestionarul,etc. Dintre 
acestea, un loc aparte îl ocupă observaţia şi conversaţia. 

 Observaţia facilitează educatoarei obţinerea unei părţi însemnate de date despre preşcolar prin 
observarea comportamentului în condiţii obişnuite. 

 Nu se va recurge doar la observaţia spontană, ci şi la observaţia sistematică, stabilindu-se obiectivele 
de urmărit, mijloace şi activităţi programate, dispunând de metode de înregistrare, ordonare, prelucrare 
narativă sau codificată. 

 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. 

 Evaluarea prin probe practice constă în verificarea capacităților copiilor de a aplica cunostințe, 
precum si nivelul de dezvoltare a deprinderilor si priceperilor de ordin practic.  

 Probele sunt adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile 
acesteia, de obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare.  

 În grădiniţă, aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, 
gospodăreşti, experimente pentru observarea unor fenomene, confecţionarea unor cărţi sau albume, 
realizarea unor colecţii, rezolvarea unor sarcini cu conţinut matematic,etc. 

 Chestionarul este o alta metodă de evaluare.Cu ajutorul acestuia se pot obţine informaţii despre 
opţiunile copiilor, atitudinea lor faţă de anumite activităţi din grădiniţă, despre nivelul de pregătire a 
preşcolarilor. 

 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.  

 Rezultatele evaluarii inițiale ne asigura datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
pentru elaborarea unei planificări a activitaților instructiv-educative care să țină cont de datele culese 
,utilizarea acestor mijloace , metode ,tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile și deprinderilor 
de bază, necesare integrarii active in activitațile din învațamântul preșcolar . 
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STRATEGII MODERNE DE EVALUARE 
 

PROF. MIHU ANCA – ELENA 
COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ, JUD. ALBA 

 
Metoda de evaluare 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.  

”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 
(respectarea autorităţii, efortul în lucru). 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 ân 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 
reduntanţă de la centru (minister) spre periferie (cadrele didactice). Metodele de evaluare moderne sunt: 
portofoliul, proiectul, investigaţia, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor şi 
autoevaluarea. 

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 imagime 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. Portofoliul reprezintă o adevărată carte de vizită a elevului, acesta putând cuprinde: temele 
pentru acasă ale elevilor, calendarul activităţilor lunare ale elevului, notiţele elevului, lucrări de cercetare 
saulucrări de laborator, etc. , iar evaluarea se poate face evaluând fiecare componentă a acestuia în parte, 
în momentul realizării ei sau se poate realiza o evaluare holistică a portofoliului, ţinând cont de toate 
componentele sale. 

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. Și în cazul investigaţiei întâlnim cele trei etape de la 
proiect, dar diferenţa este că toate aceste etape se realizează la clasă. 

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 şi abilităţilor practice pe care aceştia le deţin. 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 contestăria 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. 



 

 

Autoevaluarea are un rol formativ, profesorul trebuind să încurajeze elevul să îşi realizeze propria sa 
evaluare, căci numai aşa rolul formativ al evaluării va fi atins. Pentru formarea capacităţii de autoevaluare 
la elevi, specialiştii recomandă o serie de condiţii ce trebuie îndeplinite de către profesor. Acestea sunt: 

- prezentarea încă din debutul activităţii a obiectivelor curriculare şi de evaluare pe care trebuie să le 
atingă elevii; 

- încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a 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. 
La final trebuie să subliniem faptul că activitatea de evaluare, luată individual, nu este un proces 

coerent, omogen sau consensual. Aici intervine însă rolul profesorului – a unui profesor formator, în primul 
rând, şi evaluator, în al doilea rând – acela de a alege metodele de evaluare adecvat fiecărei situaţii didactice 
şi de a face tot posibilul pentru a crea un sistem de evaluare coerent, omogen şi consensual. Pare un demers 
dificil, dar nu imposibil, demers în cadrul căruia aplicaţiile practice ale evaluării, prezentate în continuare, 
pot fi un sprijin deosebit de util. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL: MOȚICA BOGDAN PETRU 

LICEUL TEORETIC GHEORGHE LAZĂR, PECICA 
JUDETUL ARAD, CLASA A V A 

 
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. 

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 Limba și Literatura română 
-tradiţionale: probe 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 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare;  
 - fişa de evaluare individuală;  
 - portofoliul. 
 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). 
 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 PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MUNTEANU ALINA ȘTEFANIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE, 

 URZICENI, IALOMIȚA 
  
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. 

’’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. 

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

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

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

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

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

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

Evaluarea presupune o serie de funcții. 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. 

 
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.  

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. 

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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: MUSTAȚĂ FLORINA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RĂSCĂEȚI 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE,GRUPA MARE 

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

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

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

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare; 
 - interviul ( tehnica discuţiei); 
 - verificarea realizată pe baza unui suport vizual; 
 - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; 
 - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
 probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
 - grila de evaluare / autoevaluare; 
 - fişa de evaluare individuală; 
 - portofoliul. 
-interactive: - piramida; 
 - ghicitorile; 
 - tehnica fotolimbajului; 
 - ciorchinele, 
 - examinarea povestirii; 
 - turnirul întrebărilor; 
 - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
Exemplu de conversaţie de verificare: 
Grupa: mare 
Activitatea: Educarea limbajului 
Tema: „ Cel mai bun povestitor” 
Mijloc de realizare: joc didactic 

  



 

 

La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 
întrebări: 

- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”? 
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă? 
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”? 
- Câte fete sunt în poveste? 
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei? 
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete? 
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce? 
- Dar cele negative? De ce? etc. 
 
Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV 
EDUCATIV 

 
PROF. NEAMȚIU ILEANA 

C.S.E.I ARAD 
 
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 cu CES 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 cu CES 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 cu CES; 
- 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. 

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 cu CES 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 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NECHITA CORINA CRISTINA 

 
Evaluarea este partea cea mai importantă în învățământul preșcolar, având scop ca obiectivele 

propuse inițial să fie atinse și copiii să rămână cu ceva cunoștiințe din procesul de predare-învățare. 
Metodele tradiționale de evaluare pot fi: 
-metode de evaluare orală prin dialog, poate fi sub formă de interviu, pe baza unei fișe de evaluare, 

are la bază convorbirea dintre educatoare-preșcolar, îl ajută pe copil să se exprime liber, dar și corect din 
punct de vedere gramatical, își îmbogățește vocabularul. 

-metode de evaluare scrisă sub forma unei fișe de evaluare date copiilor, de exemplu: Povestea 
ridichei uriașe, educatoarea după ce le spune povestea poate sa de- a copiilor o fișă care să aibă ca sarcină- 
să coloreze personajele din poveste 

-metodele activ participative pot fi benfice în evaluarea copiilor: metoda Exploziei Stelare, metoda 
Venn, Turul Galeriei, metoda R.A.I. (Răspunde, Aruncă, Întreabă),  

-Portofoliile copiilor pot fi tehnici de evaluare  
Metodele și tehnicile sunt importante în proiectarea didactică pot fi și sub forma de observări, lectură 

după imagini, jocuri didactice, povestea educatoarei, jocuri de mișcare contribuind la sfera cunoștiințelor 
copiilor și ajutându-i să-și îmbogățească cunoștiințele deja acumulate prin procesul de predare- învățare. 

 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ LA CHIMIE ȘI NU NUMAI 
 

PROFESOR NECHITA GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION ROTARU” VALEA LUI ION 

 
 Evaluarea în învățământ este un subiect controversat, datorită încărcăturii morale, căci prin evaluare, 

practic se decide soarta unor oameni. 
 Diverși autori au dat variante diferite termenului evaluare, astfel Steliana Toma definește evaluarea 

ca fiind un, proces de măsurare și aplicare a valorii rezultatelor sistemului de educație și învățământ sau a 
unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor și strategiilor folosite prin compararea rezultatelor 
cu obiectivele propuse. Ioan Jinga definește evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a 
rezultatelor activității instructiv – educative cu: 

- obiectivele planificate ( evaluarea calității); 
- resursele utilizate ( evaluarea eficienței); 
- rezultatele anterioare ( evaluarea progresului). 
Se poate concluziona că evaluarea implică: 
- calitatea de proces ( nu cea de produs), deci o activitate cu etape ce se parcurg în timp; 
- nu doar notarea numerică a elevilor, ci în ansamblu întreaga arie curriculară ,,Matematică și științe 

ale naturii”; 
- măsurări, comparații, judecăți de valoare ( aprecieri) pe baza cărora se pot adopta anumite decizii. 
Evaluarea inițială corespunde momentului când profesorul trebuie să-și răspundă unor întrebări 

absolut necesare la începutul activității cu o clasă: 
- dispun elevii de cunoștințele necesare pentru a face față achiziției de cunoștințe ce urmează? 
- dispun elevii de abilități necesare (deprinderi psihomotorii) cu care să poată aborda lecțiile de chimie 

cu experiment integrat ce vor urma? 
- cât poate elevul să învețe? (aici intervin particularitățile de vârstă ale elevului) 
- cât este de justă opinia potrivit căreia elevul învață în mod egal la toate disciplinele de învățământ? 
- cât este dispus elevul să învețe la chimie? ( mai precis se ridică problema motivației, ca precursor 

al învățării). 
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, 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). 
 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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA DISCIPLINA RELIGIE LA 
NIVEL LICEAL 

 
-METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII PENTRU EVALUAREA INIȚIALĂ- 

AUTOR: NECULA DANIEL MIHAI 
 
Evaluarea este acel complex act didactic care face parte din procesul de educație și prin care se dorește 

a se măsura cantitatea cunoștințelor dobândite de elevi, valoarea și eficiența acestora la un anumit moment, 
oferind asftel și soluții de perfecționare a actului de predare-învățare. 

În învățământul liceal, la disciplina religie, ca și la celelalte discipline de altfel, actul de evaluare 
păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, având drept scop măsurarea și aprecierea 
cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor, acumulate de copii ăn cadrul actului educațional.  

În funcție de momentul în care este efectuată, evaluarea poate fi clasificată astfel: 
• Evaluare inițială- denumită și evaluare predictivă 
• Evaluare cumulativă- denumită și evaluare sumativă, certificată 
• Evaluare formativă- denumită și evaluare continuă 
Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea și cunoștințele necesare 

creării unui mediu favorabil pentru studiul disciplinei religie. 
Cu o și mai mare importanță putem să ne referim la evaluarea inițială din clasa a IXa, în care liceenii 

sunt evaluați cu privire la informațiile pe care le-au dobândit pe parcursul celor 4 ani petrecuți în 
învățământul gimnazial, astfel profesorul poate realiza oglinda clasei, poate observa lacunele pe care aceștia 
le au, îndeplinește funcția de diagnosticare, evidențiază dacă elevii stăpânesc informațiile, etc. 

Pentru a ne asigura de succesul acțiunii, în conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele 
etape 

 Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcție de obiective 
 Formularea itemilor 
 Stabilirea timpului necesar fiecărui item 
 Stabilirea unei scări de apreciere 
 Centralizarea rezultatelor în grafic 
Metode și tehnici de evaluare folosite în cadrul disciplinei Religie 
 Tradiționale: probe orale – conversația de verificare 
- Interviul (tehnica discuției) 
- Verificarea realizată pe baza unui suport vizual (Ex. de aplicație: Priviţi icoanele şi stabiliţi 

asemănări şi deosebiri între cei doi sfinţi reprezentaţi.) 
- Verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire (Ex. de aplicație: Descrieţi pe scurt viaţa 

regelui David, folosind cuvintele: păstor, proroc, liră, rege, templul, filisteni, Goliat, psalmi. Alege un titlu 
potrivit descrierii tale.) 

 Probe scrise – fișe de lucru (Ex. de aplicație: Lecturaţi din Sfânta Scriptură pasajele biblice 
reprezentative referitoare la modalităţile prin care Dumnezeu S-a descoperit lui Moise.) 

- Redactarea unui conținut, a unui ansamblu de informații, evenimente, fapte, situații (Ex. de 
aplicație: Citiţi textul şi rezolvaţi cerinţele: Era odată un om bun, plin de credinţă, care a trăit în perioada 
Vechiului Testament şi care prin faptele sale şi-a arătat slujirea faţă de Dumnezeu. Împăratul Solomon, 
căci aşa se numea, cel care a construit un templu frumos lui Dumnezeu, a fost fiul lui David. Fiind foarte 
tânăr, s-a rugat lui Dumnezeu, cerându-i nu bogăţii, nici victorii nenumărate, ci i-a cerut înţelepciune, ca 
să-şi poată conduce poporul cu dreptate, pricepere, să poată deosebi binele de rău. Dumnzeu S-a bucurat 
mult de această rugăciune şi i-a promis că-i va dărui înţelepciune, cum nu are nimeni şi nu va mai avea 
nimeni după el. Ba mai mult îi va dărui bogăţie şi slavă dacă va păzi poruncile Sale. a. Ce a cerut Solomon 
în rugăciunea sa? b. Care a fost răspunsul dat de Dumnezeu rugăciunii sale? c. Cum definiţi calitatea 
înţelepciunii? Evidenţiaţi alte calităţi ale lui Solomon. d. Tu ce i-ai cere lui Dumnezeu în rugăciune? 
Argumentează-ţi răspunsul.) 

 Complementare – Observarea sistematică a vocabularului copilului (cadrul didactic va urmării 
dacă elevul folosește și înțelege termeni religioși) 



 

 

- Grila de evaluare/Autoevaluare 
- Fișa de evaluare individuală 
- Portofoliul 
 Interactive – Joc de Rol (Ex. de aplicație: Sinceritatea şi Minciuna sunt personajele unei piese 

de teatru. Minciuna vrea să descopere Ţara Sincerităţii şi pleacă în călătorie. Trecând prin tot felul de 
peripeţii, Minciuna îşi dă seama de felul cum se comportă, învăţând cât de importantă este Sinceritatea în 
viaţa oamenilor şi începe să se schimbe. Alegeţi interpreţii piesei, imaginaţi situaţiile despre care vor vorbi 
personajele, pregătiţi replicile şi descrieţi cum credeţi că trebuie să fie îmbrăcate personajele piesei.) 

 -Ghicitorile (Ex. de aplicație: Cine-a fost întâi păstor/ Apoi domn peste popor,/Iar la urmă-n psalmii 
lui/ Slavă-aduse Domnului? Răspuns. David) 

 - Tehnica fotolimbajului (Ex. de aplicație: Realizaţi un colaj cu imagini şi îndemnuri care să pună în 
evidenţă iertarea aproapelui nostru) 

 - Ciorchinele (Ex. de aplicație: Desenaţi pe o foaie ciorchinele iertării cu mai multe boabe, pe fiecare 
bob scrie un rod al iertării. Dă exemple de cât mai multe roade pe care le aduce în suflet iertarea) 

 În conluzie ne exprimăm dorința ca lecţiile de Religie ortodoxă să fie mai plăcute elevilor, iar 
pentru aceasta se impune folosirea metodelor moderne de predare şi evaluare, ținând cont touși de metodele 
şi procedeele tradiţionale. În timpul procesului de predare- învățare 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. 

 
 



 

 

EVALUAREA INITIALA 
 

PROFESOR NEDELEA PETRUTA CRINUTA 
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. 

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

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

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

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
 SCOPUL URMARIT 
• Evaluarea iniţială: 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 

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

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
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). 

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 
• 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. 

 FUNCTII INDEPLINITE 
• Evaluarea iniţială: 
o funcţie diagnostică; 
o funcţie prognostică. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
• Evaluarea iniţială: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 



 

 

o chestionarul; 
o testele. 
AVANTAJE 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. 

 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. NECHITI LAURA MARIA 
ŞC. GIMN. ,,AVRAM IANCU”, BISTRIȚA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

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

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

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

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 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. 

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. 

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;  
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  

Pentru ca 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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RELEVANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN GIMNAZIU 
 

PROF. NEGOI ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUȘ” ARAD 

 
Evluarea inițială este una dintre etapele cele mai discutate și mai controversate ale unui început de an 

școlar, dar mai cu seamă ale unui început de cilu de învățământ.  
Începutul de an școlar dă un nou ritm vieții cotidiene, atât pentru elevi, cât și pentru părinții lor. Și 

dacă prima zi de școală este marcată de euforia începuturilor, pentru unii, și de nostalgia rememorării anilor 
de școală, pentru ceilalți, următoarele zile aduc rapid noi emoții deopotrivă copiilor și părinților. 

Evaluarea inițială poate fi privită din trei perspective esențiale: a profesorului (evaluatorului), a 
elevului (beneficiarul direct) și a părintelui beneficiarul indirect).  

Din punctul de vedereal profesorului, evaluarea inițială constituie o piatră de temelie în începerea 
activității la o anumită disciplină cu grupul/ clasa de elevi, deoarece profesorii au nevoie să cunoască nivelul 
de ahiziții din ciclul anterior, pentru a desfășura o activitate eficientă în ciclul care începe. 

Din perspectiva părintelui, sunt primele teste cu note adevărate, după calificativele din ciclul primar, 
note după care, probabil, copilului i se va pune, mai mult sau mai puțin voluntar, o etichetă cu care va trebui 
să se descurce - respectiv să o mențină, dacă notele sunt mari, sau să o șteargă, în caz că o reultatul este cel 
dorit . Orice părinte își dorește un copil lipsit de stress și cu o stimă de sine ridicată. 

Perspectiva elevului se aseamănă oarecum cu cea a părintelui, mai ales dacă face parte dintr-un coletiv 
de elevi nou, cu care nu este familiarizat. Pe de altă parte, el se știe la adăpostul anonimatului și a faptului 
că nu este obligatorie consemnarea în catalog a rezultatului obținut. 

Evaluarea rezultatelor şcolare este un sistem de activitate educaţională, constituit din obiective, 
conţinuturi şi tehnologii specifice, orientate la măsurarea, aprecierea şi luarea de decizii cu privire la 
formarea / dezvoltarea elevilor în baza obiectivelor curriculare. 

Evaluarea condiționeaza în așa manieră dinamica clasei, astfel încât, putem spune că nu exista 
învățare eficientă fară evaluare, fie că vorbim despre evaluarea inițială, evaluarea pe parcurs sau cea 
sumativă. Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar, iar in funcție de rezultate, profesorii își 
proiectează activitățile didactice; acolo unde este cazul, profesorii vor realiza programe de învațare 
remedială șși de educație diferențiată. 

Rezultatele obținute la evaluarea initială nu vor fi trecute în catalog, ci vor fi folosite ca reper pentru 
măsurarea progresului elevilor. Evaluarea rezultatelor şcolare îşi propune să răspundă pozitiv, adică prin 
elaborări aplicative speciale, unuia dintre cele mei importante şi complicate domenii ale educaţiei, oferind 
principii, criterii, norme necesare unei autentice diferenţieri valorice a elevilor. 

Evluarea inițială este un instrument de reglare a procesului de învățare, vizând formarea 
competențelor ulterioare, realizarea progresului, obținerea de performanțe și ameliorarea rezultatelor 
inițiale. Acest deziderat este realizabil printr-un bun parteneriat școală-familie. Evaluarea rezultatelor 
şcolare este un sistem de activitate educaţională, constituit din obiective, conţinuturi şi tehnologii specifice, 
orientate la măsurarea, aprecierea şi luarea de decizii cu privire la formarea / dezvoltarea elevilor în baza 
obiectivelor curriculare. 

Evaluarea rezultatelor şcolare este în raport direct cu curriculumul, depinde de obiectivele 
curriculumului. Pe parcurs, profesorul are rolul de a „îmblânzi” ideea și procesul de evaluare, prin 
îmbinarea metodelor tradiționale de evaluare cu cele alternative, menite de a atrage elevul în procesul de 
învățare, dar și de a-i dezovlta abilitățile de (auto)evaluare și de (auto)reglare. În consecință, dacă 
instrumentul de evaluare este relevant și constructiv, atunci atât procesul, cat și rezultatul învățării vor 
deveni relevante și constructive. 

 
 



 

 

AUTOEVALUAREA ȘI INTEREVALUAREA 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR NEGREA ANGELICA MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL „RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ 

 
Autoevaluarea și interevaluarea sunt considerate în lucrările de pedagogie ca și metode de verificare 

și de evaluare alternative/complementare (Ionescu, M., 2003, p.230). 
C. Stan consideră că autoevaluarea reprezintă o capacitate a elevului de “a elabora și emite aprecieri 

valorizatoare referitoare la competențele și performanțele școlare proprii, la propria persoană în general” 
(Stan, C., 2001, p.15). 

Din aceste perspective se impune implicarea conștientă a elevilor în evaluarea propriului proces de 
învățare și a rezultatelor obținute. Pentru aceasta e necesară practicarea unei evaluări transparente în care 
elevii să cunoască obiectivele operaționale și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească rezultatele 
precizate în aceste obiective. 

Antrenarea elevilor încă de la debutul școlarității în autoevaluare, în a-și aprecia propria prestație, 
propriile rezultate, împreună cu aprecierea prestațiilor și a rezultatelor colegilor (interevaluarea) aduce 
beneficii multiple actorilor educaționali. Pe de o parte profesorul primește o confirmare a aprecierilor 
efectuate de el, iar pe de altă parte, cu beneficii multiple, este elevul care își îmbunătățește stilul propriu de 
învățare, își optimizează învățarea, identifică strategii și tehnici prin care să își completeze lacunele, să își 
corecteze greșelile, să își îmbogățească setul de cunoștințe dobândind un nivel superior de competențe. În 
egală măsură elevul cooperează cu profesorul la un alt nivel de implicare, își cultivă motivația față de 
învățare, luând o atitudine responsabilă față de propria formare. Și beneficiile multiple ale autoevaluării și 
interevaluării ar putea continua, fără să fie exclusă și perspectiva de colaborare sau includere în grup, căci 
elevul reușeșete să își definească propria poziție în cadrul unui grup. Spiritul de observație, capacitatea de 
analiză, de argumentare, de sinteză sau motivarea, justificarea se dezvoltă fără echivoc. 

Așadar autoevaluarea și interevaluarea sunt procese necesare și cu puternică valoare formativă pentru 
creșterea calității învățării, pentru stimularea motivației pentru demersuri viitoare. 

 
Referințe bibliografice: 
1. Ionescu, M., Instrucție și educație, Ed. Eikon, Cluj Napoca, 2003 
2. Stan, C., Autoevaluarea și evaluarea didactică, ED. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 

2001 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. GETA-MARIETA NEGREA, 
COLEGIUL ECONOMIC’’G. BARIŢIU’’ SIBIU 

 
Motto:  
„ Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură, 

pe cât de greu este să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.”  
( John Locke, Some Thoughts Concerning Education) 
 
 Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

pemiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitare.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. 

 Evaluarea inţială este un prilej de verificare a cunoştinţelor şi de confruntare cu situaţii noi de 
învăţare care trezesc motivaţia cunoaşterii şi dorinţa soluţionării corecte a problemelor. 

 Învăţământul modern promovează metodele interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale 
inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. „Activ” este elevul care depune efort, care întreprinde o acţiune 
mintală de căutare şi de cercetare a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. 

 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 activiţăţii de 

învăţare,concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.A învăţa nu doar pentru notă ci, în 
primul rând, din dorinţa de a şti,a cunoaşte,este un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară 
a elevului 

 Evaluare iniţială, se realizează la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 
la care se situează elevii. 

  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; 
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
 Obiectul evaluării 
o Este interesată de acele ’’cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 

conţinuturi şi formarea de noi competenţe’’(I.T.Radu) 
 Funcţii indeplinite 
o Funcţia diagnostică 
o Funcţia prognostică 
 Modalităţi de realizare 
• Harta conceptuală 
• Investigaţia 
• Chestionarul 
• Testele 
 Avantajele  
• Oferă profesorului şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

existente 
• Pe baza informaţiilor evaluării inţiale se planifică demersul didactic următor şi eventual unele 

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 



 

 

 Cerinţa primordială a educaţiei este de a asigura o metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea 
activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activitãţile de cooperare şi de învăţare în grup. De 
aceea, este necesară inovarea în domeniul metodologiei didactice şi se caută noi variante pentru a spori 
eficienţa activităţii instructiv-educative din şcoală, prin directa implicarea a elevului . 

 Deşi învătarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual, depus în înţelegerea 
şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de grup sunt 
un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. 

 Metoda aplicată la evaluarea iniţială este evaluare scrisă 
 Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor ca întindere şi ca dificultate pentru elevii 

care susţin evaluarea ,ca şi posibilitatea de a examina un număr mare de elevi în acceaşi unitate de timp. 
 Această metodă are unele dezavantaje : la teste elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere 

multiplă.Indiferent de forma utilizată în cazul probelor scrise este greu de apreciat anumite răspunsuri cănd 
acestea sunt ambigu formulate,deoarece profesorul care corectează lucrarea nu poate cere lămuriri 
autorului.Ea îi avantajeajă în schimb pe elevii emotivi . 

 În general metoda de evaluare scrisă nu oferă aceleaşi posibilităţi de investigare a pregătirii elevilor( 
cunoştinţe,deprinderi,abilităţi,capacităţi,competenţe) ca evaluarea orală. 

 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 

,important să nu se omită cunoştinţele esenţiale 
• Prezentarea conţinutului să se facă sistematic şi concis într-un limbaj riguros din punct de vedere 

ştiinţific şi corect din punct de vedere gramatical 
• Forma lucrării presupune o anumită organizare a conţinutului unele sublinieri,realizarea unor 

scheme,tabele, grafice. 
 Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metodă de evaluare, sunt următoarele: 
 stimulează implicarea activă 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 

contexte şi situaţii variate; 
 asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor 
 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 inţiale este cu atât mai mare cu căt noi,profesorii reuşim să-i 

determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evalurii iniţiale. 
  
 
Bibliografie: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. NEGREA MIHAELA 
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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). 

 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. 

 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”. 

  
  
 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN INV.PRIMAR 
 

PROF INV PRIMAR NEGRU IULIANA 
LIC. TEHN ,,ION CREANGA’’PIPIRIG 

 
 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. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF.INV.PRIMAR, NEGRU LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘTEIU, JUD.TIMIȘ 

 
Pe lângă predare și învățare, evaluarea este reprezentată de o funcție esențială și o componentă a 

procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) se 
completează,determinând funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă profesorului și elevului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventuale lor 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 acestei evaluări 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, 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, 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 pentru învățământul primar și 
pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor. 

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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NEGRU PETRONELA 
GRĂDINIȚA STANCA, PIPIRIG, NEAMT 

 
 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.  

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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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” 
MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

PROFESOR: MIRELA NEGURĂ 
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

 
Evaluarea inițială reprezintă testarea în baza căreia profesorul evaluează nivelul de cunoștinte 

dobândit de către elevi de-a lungul unui an școlar, ce cunoștinte au rămas fixate și bine structurate în mintea 
elevului, precum și lacunele și neîntelegerile elevilor.  

Un aspect deosebit de important în tot acest proces al evaluării inițiale este acela al recapitulării 
materiei de către profesor la clasă, în etape, a materiei studiate. Profesorul și elevii recapitulează materia în 
primele două săptămani ale anului școlar, urmând ca mai apoi să aplice testul de evaluare initială. Nu este 
corect ca testarea să aibă loc fără o recapitulare a materiei.  

Evaluarea inițială se face în baza programei studiate, a materiei studiate de copil la clasă în anul 
precedent și implică o structurare a materiei, a itemilor în baza cărora elevii sunt testați și în cele din urmă 
notați. În momentul întocmirii unui test inițial, se va ține cont de conținuturile evaluate, de competențele 
corespunzătoare nivelurilor taxonomice și în cele din urmă de relația dintre competențele specifice vizate 
și conținuturile de evaluat. 

Conținuturile evaluate sunt diferite și aplicate în funcție de nivel, în funcție de anul de studiu. În 
principiu, profesorul care schițează un test de evaluare inițială va include câteva din conținuturile incluse 
în programa școlară, în baza căreia cadrul didactic își întocmește planificările și implicit modul de lucru la 
clasă. Conținuturile evaluate, conform noii programe, sunt diferite în funcție de anul de studiu și sunt cele 
care se pot aplica în cadrul unei testări scrise, deoarece sunt și conținuturi care implică partea de ascultare 
și receptare a mesajului, partea de listening și speaking în cazul orelor de limba engleză.  

Următorul pas pe care cadrul didactic trebuie să-l facă este acela de a stabili competenţele 
corespunzătoare nivelurilor taxonomice. Aceste competențe trebuie să fie preluate din cadrul programei și 
trebuie să se potrivească cu lista conținuturilor aferente testării. 

După stabilirea și potrivirea între conținuturile evaluării și competențele specifice, profesorul trebuie 
să se asigure că acestea două au legătură una cu cealaltă și să înceapă stabilirea punctajului pentru fiecare 
element de conținut cu fiecare competență evaluată. Se stabilește punctajul aferent pentru fiecare 
“conexiune” și se intocmește testul. 

Evaluarea inițială este o activitate destul de dificilă, însă profesorul este cel care decide care trebuie 
să fie formatul, structura unui astfel de test și, de asemenea, să formuleze și să aplice exerciții, metode și 
modalități de testare de notare în funcție de nivelul copiilor la clasă, în funcție de ceea ce aceștia pot, 
deoarece scopul este acela de a motiva elevii, de a le da o șansă la învățare.  

În tot acest proces de recapitulare și evaluare, profesorul are ca scop atragerea elevului, cu exerciții 
clare și de actualitate, exerciții care se pliază pe viața elevului și pe ceea ce acesta cunoaște. 

Rezultatele obținute nu se vor trece în catalog iar profesorul va face interpretarea testului, precizand 
punctele tari, punctele slabe și măsurile luate pentru rezolvarea unor probleme. Cu toate acestea, sunt elevi 
care consideră că nu este nevoie să învețe pentru această testare inițială, pe motiv că notele nu pot fi trecute 
în catalog.  

  
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ŞI AUTOEVALUAREA 
 

PROF. NEICONI LILIANA, 
LICEUL TEORETIC ,,ION CONSTANTIN BRĂTIANU’’ HAŢEG 

 
,,Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem spune 

că este un învăţător desăvârşit.’’ (Lev Tolstoi) 
 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. 
 Evaluarea inițială se realizează în învățământ la începutul anului școlar cu scopul de a stabili nivelul 

de pregătire al elevilor. Prin evaluarea inițială se identifică volumul de cunoștințe pe care îl dețin elevii, 
gradul de stăpânire şi aprofundare al acestora, nivelul competențelor si al abilităților, care reprezintă 
premise fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite și dezvoltarea competențelor elevilor în 
vederea realizării activităților didactice prevăzute. Datele obținute la evaluarea inițială sunt valorificate şi 
cuantificate în elaborarea noului program ce va avea în vedere 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 
programei), precum si o funcție predictivă, oferind informații cu privire la condițiile în care elevii vor putea 
rezolva sarcinile de învățare. 

Datele oferite de evaluarea inițială vor fi folosite în etapa următoare a activității didactice. Astfel, se 
va ţine cont de următorii factori: 

 activitatea viitoare se va raporta la posibilitățile de care dispun elevii pentru realizarea sarcinilor; 
 conceperea modului de organizare si desfășurare a orelor; 
 aprecierea necesității de a iniția un program de recuperare pentru întreaga clasă, dacă se constată 

rămâneri în urmă la învățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 
 adoptarea unor programe de recuperare individuală pentru anumiți elevi. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul unui an școlar, dar 

şi în cazul în care educatorul preia spre instruire şi educare un colectiv de elevi al cărui nivel nu-l cunoaște. 
Autoevaluarea este o metoda prin care se urmărește construirea imaginii de sine a elevului, care 

astfel nu se mai reduce la judecățile de evaluare emise de către profesor. 
Autoevaluarea se foloseşte cu scopul de a-i ajuta pe elevi să-şi cunoască dimensiunile propriei 

personalități şi manifestările comportamentale, având totodată multiple implicații în plan motivațional şi 
atitudinal. Ajută elevul să conștientizeze progresele făcute, să-şi raporteze performanţele la exigenţele şi 
sarcinile învățării, să-şi elaboreze un stil propriu de muncă. 

Pentru a reuși să se autoevalueze, elevul are nevoie de o serie de puncte de referință pe baza cărora 
să procedeze la autoevaluarea diverselor aspecte ale devenirii sale. 

Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiționale, reprezentând 
opțiuni metodologice şi instrumentale care îmbogățesc practica evaluării.  

Ele au meritul de a-i oferi profesorului informații asupra nivelului de pregătire al elevilor ce nu pot fi 
obținute prin metodele tradiționale. Prin intermediul lor se evaluează cu prioritate ce știe să facă elevul, 
cum poate valorifica, aplica în contexte şi 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, valorifică şi stimulează întregul potențial creativ al elevilor şi creează 
cel mai potrivit cadru pentru exersarea abilităților intelectuale şi practic-aplicative ale acestora. 

Evaluarea unei limbi străine este un proces complex. Ea implică folosirea unor criterii obiective, 
evaluând în același timp codul lingvistic, cel al abilităților comunicative şi competenţele socio-culturale. 
Evaluarea inițială are un rol foarte important în învățarea unei limbi străine.  
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ -NECESITATEA ȘI 

IMPORTANȚA ACESTEIA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF.DR. NEMEȘ CRISTINA GABRIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” 

BĂLAN-HARGHITA 
 
Evaluarea inițială oferă, atât profesorului, cât și elevului o viziune amplă asupra întregului proces 

instructiv-educativ. Practic, aceasta va pune în valoare performanța obținută, la un moment dat, de către 
cadrul didactic la o clasă, la un nivel sau la debutul unui nou ciclu de învățământ. 

Aceasta reprezintă o lucrare în care elevul este verificat pe baza unor competențe și abilități dobândite 
în anul sau ciclul de învățământ anterior. 

Scopul evaluării inițiale este de a realiza o viziune, a unui punct de reper în procesul de predare, 
punctul de la care se va pleca cu clasa. Pe baza unui barem de corectare și notare, elevii vor avea certitudinea 
unei evaluări obiective și care, practic, va indica faptul că este necesar din partea profesorului să lucreze 
diferențiat. Evident, la finalul acestui test se va realiza un plan de remediere școlară care va avea ca scop 
îmbunătățirea rezultatelor pe o anumită perioadă de timp: patru ani, în cazul liceului.  

Pentru cadrul didactic care va realiza această evaluare inițială va fi mult mai ușor să realizeze, în mod 
obiectiv, o diagnoză a procesului instructiv-educativ. În continuare, acesta va alege, cu grijă, conținuturile 
învățării, strategiile de lucru, cât și metodele utilizate. De dorit ar fi ca metodele să fie centrate pe elev, să 
fie îmbinate metodele tradiționale cu cele moderne. Utilizarea calculatorului la orele de Limba și literatura 
română, va avea un impact deosebit de important asupra elevilor, mai ales că se pleacă din punctul care 
prezintă interes din partea lor. 

Împărțirea sarcinilor, lucrul în echipe, va favoriza utilizarea metodei ” te ajut să înveți, mă ajuți să te 
pot ajuta”, în acest scop, din partea profesorului trebuie să vină acea deschidere către elev, de a fi receptiv 
la dorința acestuia și astfel să-l coordoneze pe elev în a-i indica CE, CÂT, CUM și DE CE să învețe.  

Impactul asupra elevilor, mai ales la clasele a-V- a A, respectiv, a—IX-a A, este destul de mare, mai 
ales dacă există ideea preconcepută ca elevul ” să fie de nota 10”, doar de nota 10. 

Presiunea părinților și chiar a profesorilor de a ”forma elite” nu este benefică, mai ales dacă, în urma 
unei diagnoze obiective, va evidenția faptul că 2 elevi se află în top iar restul sub nota 5. Aici este provocarea 
unui profesor, de a lucra cu acești elevi, plecând din acest punct și, pe parcursul celor patru ani, la susținerea 
examenului de bacalaureat, elevul care a obținut nota 2 la testul inițial, să obțină nota 6 la examenul de 
bacalaureat iar cel care a obținut nota 3 la testul inițial, să obțină 6,50, chiar 7 la examenul de bacalaureat. 

Este o provocare de a obține performanța maximă cu elevii respectivi.  
 Pentru a porni de la esență, se vor utiliza itemii corespunzători la evaluarea inițială și se va ține cont 

de prevederile curriculumului pentru învățământul liceal care să reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
pregătire al elevilor. 

 Prin urmare, în procesul instructiv-educativ, evaluarea inițială are un rol deosebit de important 
deoarece din acest punct se va pleca cu clasa. 

 Evaluarea inițială constituie, practic, un instrument de lucru, cu ajutorul căruia poate preveni, 
controla și monitoriza nivelul unei clase, a unui elev, a unor elevi cu scopul de a obține maximă performanță 
cu aceștia. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF INV PRESCOLAR, NICA DANIELA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHEIA 

 
 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.si reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi 
desfăşurare a instruirii şi educaţiei. 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. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate.    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. „A evalua înseamnă a da un verdict”, acesta provocând copiilor 
comparaţii, judecări, trăiri, atitudini ce devin factori emoţionali cu efecte stimulative sau blocante, în funcţie 
de caz, pentru performanţă.  

 Potrivit cercetărilor de specialitate, evaluarea implică anumite tipuri de comportamente, atât din 
partea educatoarei, cât şi din partea preşcolarului. În ceea ce priveşte educatoarea, aceasta nu trebuie să 
sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze erorile şi să-l incite la corectarea lor. Nu trebuie luat în considerare 
numai produsul învăţării, ci şi drumul parcurs de preşcolar în învăţarea cunoştinţelor. Preşcolarul, la rândul 
său, prin intermediul evaluării, îşi învinge dificultăţile, îşi formează controlul şi autocontrolul în ceea ce 
priveşte autoperfecţionarea. În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să 
respecte anumite norme pedagogice: - să fie echitabilă; să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor 
propuse; să fie motivantă; să utilizeze mijloacele adecvate; să nu fie stresantă pentru preşcolari; să fie 
completă; să fie baza reglării continue a procesului de învăţământ; să se realizeze prin diferite procedee.( 
Dumitru Popovici – „ Soluţii noi la probleme controversate” ). 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.  

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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF.DR. NICA ELENA LOREDANA 
CNI”MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA 

 
 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. 
 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare, scopul ei 

fiind determinarea măsurii în care se ating, prin rezultatele concrete, obiectivele propuse inițial, formulate 
în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu 
multă grijă.  

 Evaluarea inițială se face la începutul unui program de instruire ( ciclu curricular sau şcolar, an şcolar 
sau semestru, unităţi de învăţare) și are un rol dublu:  

• rol de diagnosticare, stabilind nivelul cunoștințelor pe care le au elevii la începutul unui ciclu; 
• rol de prognosticare, pe baza evaluării inițiale se poate face proiectarea eficientă și realistă, a 

conţinuturilor materiei care urmează să fie predată.  
 Acest tip de evaluare este util atât elevilor cât şi profesorilor, deoarece cu ajutorul ei se poate 

determina potențialului de învăţare, dar şi unele carențe care trebuie completate, corectate sau aspecte care 
pot fi îmbunătățite.  

 Evaluarea inițială nu are ca scop aprecierea performanțelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor. Datorită faptului că rezultatele evaluării nu sunt concretizate în note trecute în catalog, elevii pot să se 
concentreze în mod special asupra rezolvării corecte a subiectelor, încadrării în timpul de lucru, cerinţelor 
privind executarea sarcinilor practice, etc., concluziile evaluării reprezentând punctul de plecare pentru 
progresele din viitor. Prin evaluarea inițială 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 reușita 
viitoarei activităţi didactice. Datele obţinute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului 
program din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile reale ele elevilor. 

 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 didactică îndeplinește urmărește anumite funcții, dintre care amintim׃  
 1. Funcția diagnostică- ajută la identificarea nivelului performanței. Printre cele mai folosite 

instrumente de evaluare diagnostică se numără testele de inteligență și testele de cunoștințe. 
 2. Funcția prognostică-ajută la identificarea zonelor cu performanță viitoare ale educabililor. Ca si 

instrumente specifice de evaluare sunt testele de aptitudini, capacități sau abilități specifice.  
 3. Funcția de selecție-impune o clasificare a evaluaților, în funcție de nivelul de performanță atins.  
 4. Funcția motivațională-este funcția care stimulează autocunoșterea, în raport cu obiectivele 

procesului educațional. Ca și instrument de evaluare poate fi considerat feed-back-ul din partea cadrului 
didactic.  

 5. Funcția de consiliere- este funcția care orientează decizia elevilor și a părinților raportat la nivelul 
de performanță obținut. Instrumente ׃ discutii individuale, „seri ale părinților”, vizite cu scop de 
familiarizare a unor institutii educaționale, alte forme de consiliere destinate elevilor sau păintilor Pentru 



 

 

ca viitorul școlar să fie pregătit pentru adaptarea în următoarele stadii ale școlarității, educația trebuie 
gândită și organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, considerați piloni ai cunoașterii׃a 
învăța să ști!, a învăța să faci!, a învăța să trăiești împreună cu alții! a învăța să fii, un element ce rezultă 
din primele 3.  

 Procesul educativ se orientează în prezent pe formarea unor compenențe, care reprezintă ansambluri 
structurate pe cunoștințe, pe deprinderi dobândite prin învățare. Direcțiile actuale ale sistemulul educativ 
promovează aspectul formativ-educativ al procesului didactic, iar evaluarea, în special evaluarea inițială 
are rolul de a identifica startul, nivelul de la care începe proiectarea activităților viitoare. 

 Calitățile unui test predictiv: validitatea predictivă a testului iniţial este asigurată dacă acesta este 
astfel construit încât să¬ poată indica în ce fel se poate continua instruirea fiecăruia dintre cei care au fost 
testaţi; un test predictiv poate fi considerat reprezentativ dacă verifică esenţialul întregii materii¬ parcurse 
anterior; un test predictiv este eficient dacă identifică exact nivelul de performanţă de care este¬ capabil şi 
toate lacunele esenţiale care au intervenit în instruirea anterioară a elevului; un test predictiv este aplicabil 
dacă oferă datele necesare diagnosticului şi remediului. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. NICA-LUP AURELIA-LUMINIṬA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HORIA 

 
 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. 

 În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.Scopul comun, 
de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

 Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, auto 
evaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Învăţătorul 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.  

 Pentru ca 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 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. NICOARĂ ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,IRACLIE PORUMBESCU’’ FRĂTĂUŢII-NOI 

 
 ,, 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. Ausube, 1981 

 Copilul este o fiinţă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influenţa optim, noi dascălii avem 
menirea de a redescoperi mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualităţii sale. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativăşi 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 iniţială se efectuează la începutul anului şcolar. Ea realizează în primul rând funcţia de 
constatare, permitândcunoaşterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoştinţe anterioare, 
deprinderi intelectuale dar şifuncţia de predicţie, sugerând strategii adecvate care să permită copilului 
obţinereaperformanţei. 

 Scopul evaluării iniţiale este cu atât mai bine atins, cu cât reuşim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi şi să înţeleagăimportanţa evaluării şcolare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse. Privind-o ca un exerciţiu în activitatea de învăţareşi nu ca o evaluare propriu- zisă, elevii 
se pot concentra liber asupra rezolvării itemilor care s-au propus iar la final rezultatele pot reflecta obiectiv 
dacă elevii au pregătirea necesară pentru noi învăţări. 

Şansa atingerii scopului evaluări iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, învăţătorii, reuşim să-I 
determinăm pe elevi să fie receptive 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.  

Menirea dascălui este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, pentru 
autoeducaţieşi autoevaluare.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. 

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 nu vizează 
doar şcolarul ci şi învăţătoarea. Pentru învăţătoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei 
activităţii didactice desfasurate, îi arată cât de eficient îşi dozează materialul cât de bine comunică cu 
şcolarii cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării.  

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

În 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. 

 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 șiexplorarea 



 

 

soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Itemii, care au alcătuit evaluarea inițială, 
trebuie sa țină seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să 
reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea 
următoare. 

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA DISCIPLINA MATEMATICĂ 
 

PROF. NICOARĂ ȘTEFAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEȘAN” FELNAC 

 

 
Într-un sens larg, conceptul de evaluare este sinonim putem spune cu cel de apreciere, iar în unul 

restrâns, evaluarea implică pe lângă actul de măsurare și o judecată de valoare. 
Măsurarea se realizează cu ajutorul cifrelor și prin utilizarea altor mijloace ( calificative, litere, etc. ).  
Notarea reprezintă un mijloc de măsurare, alături de alte mijloace, care reprezintă tot modalități de 

determinare cantitativă a unei calități.Cele cinci calificative cu care se operează, de obicei, ( foarte bine, 
bine, suficient, etc. ) sunt de fapt , un echivalent al sistemului de notare cu cinci cifre. 

Judecata de valoare vizează raportarea rezultatelor la obiectivele propuse sau la alte cerințe. 
Evaluarea, ca latură a procesului instructiv-educativ îndeplinește o serie de funcții, și anume: 
• Funcția de diagnoză și prognoză; 
• Funcția de reglare a evaluării școlare; 
• Funcția educativă; 
• Funcția de selecție școlară și orientare profesională; 
• Funcția de validare socială 
 Evaluarea inițială se aplică la începutul unui an școlar, fiind indispensabilă pentru a stabili dacă elevii 

au pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiului disciplinei matematică. Acest tip de evaluare 
oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune care 
trebuiesc completate sau a unor aspecte ce necesită corectare au îmbunătățire ( program de recuperare ). 
Evaluarea inițială nu are drept scop aprecierea performanțelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea lor, 
fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare. 

Șansa atingerii scopului este cu atât mai mare cu cât noi profesorii, reușim să-i determinăm pe elevi 
să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării inițiale, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoștințelor din clasa precedentă și confruntare cu noi situații de învățare., 
care trezesc motivația cunoașterii și ambiția soluționării corecte a problemelor enunțate. Fiind anunțați de 
la început că notele de la evaluarea inițială nu vor fi trecute în catalog, este firesc că interesul elevilor pentru 
susținerea acestui tip de test scade radical, tocmai de aceea ar fi bine ca toți dascălii să nu transmitem acest 
mesaj spre receptori ( elevi ). Trebuie să le transmitem elevilor noștri că evaluarea inițială este o evaluare 
propriu-zisă,că trebuie să învețe nu doar pentru notă, ci în primul rând , din dorința de a ști, a cunoaște. 

Analiza testelor inițiale efectuate la clasa a V-a și centralizate la nivelul catedrei de matematică din 
cadrul Școlii Gimnaziale „Aurel Sebeșan” Felnac permite atât descrierea detaliată a problemelor 
întâmpinate cât și a dificultăților cu care se confruntă elevii la început de ciclu gimnazial. 

În urma testării inițiale se impune realizarea unui plan remedial în vederea îmbunătățirii rezultatelor 
și a fixării cunoștințelor de bază. Ca puncte tari, am observat faptul că toți elevii au înțeles sarcinile de 
lucru, testul inițial diminuează emoțiile evaluării orale, exprimă nivelul de achiziții la începutul clasei, 
precum și elaborarea unui ritm propriu a răspunsurilor și soluțiilor oferite de către elevi. Printre punctele 
sabe ale aplicării testului inișial se pot remarca următoarele: elevii iau cunoștință de lacunele lucrării cu 



 

 

relativă întârziere, elevii nu exersează acasă individual, ceea ce conduce la faptul de a se deruta când sunt 
puși în situația de a rezolva singuri o problemă, nu au răbdarea de a citi enunțurile în întregime. Ca 
oprtunitate, testul inițial sprijină elevii în vederea pregătirii acestora pentru evaluarea națională de mai 
târziu. 

Ca modalitate de remediere a rezultatelor inițiale se pot propune următoarele: 
• Muncă suplimentară; 
• Evaluarea continuă și permanentă a elevilor prin fișe de evaluare; 
• Aplicarea unor metode activ-participative centrate pe elev; 
• Încurajarea elevilor care depun efort pentru a progresa în vederea îmbunătății rezultatelor. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE A PREȘCOLARILOR 
 

PROF. NICOLAE SIMONA OANA 
GRADINITA CU P.P. “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA 

 
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 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. 

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. 

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. 
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICOLAI ANGELA-SIMONA 

ȘC. GIMN. SF. APOSTOL ANDREI, BUZĂU 
 
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. 

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 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”. 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; 
• utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
• selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
• îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
 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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EVALUAREA INIȚIALĂ – INSTRUMENT ȘI NECESSITATE 
 

PROF. NICOLESCU IULIANA SIMONA 
LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-OLT 

 
 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. 

 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. 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 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. 



 

 

”METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR” 

 
PROF. NICOLESCU MEDI-MAGDALENA, 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”ANDREI ȘAGUNA” BARCANI 
 – STRUCTURA LĂDĂUȚI, 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASELE V-VIII 
 
Calitatea, dar mai ales eficiența procesului de învățământ depind de o proiectare pedagogică 

riguroasă, de alegerea și de folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învățare, dar și de aplicarea 
unui sistem de evaluare corect. Astfel, evaluarea reprezintă un moment esential în demersul didactic, 
interesând atât profesorii, cât și elevii, părinții, dar și societatea în ansamblul ei.  

In cadrul disciplinei limbă și literatură română, evaluare acunoștințelor implică: verificarea 
cunoștințelor de limbă, a priceperilor și a deprinderilor de folosire a sistemului limbii în actul viu al 
comunicării corecte; aprecierea ca operație strâns legată de verificare; cuantificarea prin note; și decizia 
ce se concretizează în adoptarea unor măsuri care vizează fie certificarea rezultatelor școlare, fie reglarea 
și optimizarea procesului instructiv-educativ. 

Evaluarea initială sau predictivă se realizează la începutul unei activități de instruire, de regulă, la 
începutul anului școlar și urmărește stabilirea nivelului de cunoștințe a elevilor, fiind un punct de plecare 
al activității de instruire viitoare. Această evaluare ne dă posibilitatea să cunoaștem potențialul de învățare 
al elevilor, în special la începutul clasei a V-a, să identificăm nivelul achizițiilor, ce cunoștințe și ce abilități 
au, și ne oferă un punct de plecare în planificarea activităților de predare și învățare viitoare. De exemplu, 
dacă în urma testării inițiale se constată greșeli de scriere corectă a uno rcuvinte, profesorul va proiecta 
activități de învățare în care să urmărească remedierea acestui fapt. Sau, dacă se constată confuzii de 
recunoaștere a părților de vorbire sau de propoziție, se va insista asupra diferențierii lor, se vor rezolva 
exerciții suplimentare pentru lămurirea lor. 

Evaluarea initială la începutul clasei a V-a se poate realiza atât prin probe scrise, cât și prin probe 
orale. 

Conform noii programe școlare, prin proba scrisă profesorul urmărește următoarele competențe 
generale: 

- 3. Redactarea textului scris de diferite tipuri; 
- 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării scrise 
și a următoarelor competențe specifice: 
- 3.1 redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și 

structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate; 
- 4.2 aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative; 
- 4.4 respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea scrisă; 
- 4.5 utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții. 
Proba scrisă este deosebit de avantajoasă în special datorită faptului că, într-un timp scurt, putem 

verifica și aprecia toți elevii, iar verificarea elevilor în legătură cu același conținut, pe baza unui punctaj, 
permite o apreciere mai obiectivă. Astfel, profesorul poate verifica capacitatea elevilor de a selecta 
informații dintr-un text dat; capacitatea de a exprima în scris idei sau sentimente; așezarea corectă a 
textului în pagină; respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație etc. 

Prin proba orală profesorul urmăreste următoarele competențe generale: 
- 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și 

producerea unui text oral; 
- 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale. 

  



 

 

și a următoarelor competențe specifice: 
- 1.2 Prezentarea orală, pe bazauno rrepere date de professor, a unor informații și a uno ridei, 

exprimând opinii, emoții, sentimente prin participare la discuții pe teme familiare 
- 4.4 respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală; 
Prin intermediul conversației se verifică capacitatea de exprimare orală a elevilor, modul lor de 

exprimare, logica expunerii (de exemplu să povestească oral un text, respectând succesiunea logică a 
întâmplărilor).  

Cu toate că proba orală prezintă câteva dezavantaje (necesita un timp mai lung și gradul de dificultate 
al întrebărilor este diferit de la un elev la altul), totuși utilizarea probei de evaluare orală în cadrul evaluării 
inițiale la limba și literatura română este absolut necesară pentru verificarea capacității de exprimare orală, 
procesul de evaluare devenind și o activitate de învățate, dar și de corectare a unor cunoștințe. 

Prin cele două probe, profesorul își poate crea o imagine cât mai exacta 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 initială, profesorul își va organiza și planifica demersul pedagogic imediat 
următor. 
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EVALUARE INITIALA GRUPA MICA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: LAVINIA GALEA/ NICOLETA TORJ 
 
A. DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ 
A1. Dezvoltare fizica 

Competenţe 
urmărite 

Categoria 
de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori Descriptori de 
performanţă 

Punctaj 

1. Sa fie capabil 
să-şi coordoneze 
muschii mari ai 
corpului cu un scop 
al mişcării 

DPM Loveste 
mingea ! 

Loveste 
mingea, dand-o 
inapoi 
 

a) Loveste mingea si o 
da inapoi 
b) Loveste mingea dar 
nu o da inapoi 
 

2p 
1p 

2. Sa fie capabil să 
participe la 
activitati fizice 
variate 

ADP 
IDD 
  

 Ajuta la 
realizarea de 
activitati 
domestice care 
implica 
miscare : 
aranjarea 
jucariilor, 
mutarea unor 
obiecte... 

a) participa activ la 
activitatile de aranjare a 
jucariilor, scaunelelor, etc... 
b) participa partial la 
activitatile de aranjare a 
jucariilor, scaunelelor, etc... 
c) nu participa la activitatile 
de aranjare a jucariilor, 
scaunelelor, etc... 

3p 
 
2p 
 
1p 

3. Sa fie capabil să 
utilizeze mainile si 
degetele pentru 
scopuri diferite 

ADP  
Rutine 

Servirea 
mesei 

Mananca cu 
tacamuri 

a) Utilizeaza 
independent tacamurile 
b) Utilizeaza cu ajutor 
tacamurile 
c) Nu utilizeaza 
tacamurile 

3p 
2p 
1p 

4. Sa fie capabil sa 
demonstreze 
utilizarea 
simturilor(vazul, 
auzul, simtul tactil, 
mirosul etc.) în 
interacţiunea cu 
mediul pentru a-şi 
orienta miscarile 

ALA 
DEC  
Ed. 
muzicala 

 Realizeaza 
miscari 
artistice 
impreuna cu 
adultul, cum ar 
fi dansul pe 
muzica sau 
miscari ritmice 

a) Participa cu entuziasm la 
activitati de dans si joc (2 
cerinte) 
b) Participa cu entuziasm la 
activitati de dans si joc (1 
cerinta) 
c) Nu participa la activitatile 
de dans si joc 

3p 
 
2p 
 
1p 

 
  



 

 

 
A2. Dezvoltarea sanatatii si igienei personale 
 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori Descriptori de 
performanţă 

Punctaj 

5. Sa fie 
capabil sa 
demonstreze 
deprinderi de 
pastrare a 
sanatatii si 
igienei personale 

ADP 
Rutine  

Si eu pot ! Foloseste 
servetele 
pentru a-si 
sterge nasul si 
le arunca dupa 
utilizare la cos 

a) foloseste 
independent 
servetelele 
pentru a-si sterge 
nasul si le arunca 
la cos 
b) foloseste cu 
ajutor 
servetelele 
pentru a-si sterge 
nasul si le arunca 
la cos 
c) nu foloseste 
servetelele 

3p 
 
2p 
 
1p 

ADP 
Rutine  

Randul iute 
sa-l formam 
si la baie noi 
plecam ! 

Merge la 
toaleta atunci 
cand trebuie 

a) Merge la 
toaleta 
independent 
atunci cand 
trebuie 
b) Are nevoie de 
sprijin când 
foloseşte toaleta 

2p 
 
1p 

ADP 
Rutine  

Singurel ma 
ingrijesc! 

Isi spala 
mainile si si le 
sterge inainte 
de masa si dupa 
utilizarea 
toaletei, fara 
sprijinul 
adultului 

a) Işi spală 
corect mâinile 
fara ajutor 
b) Isi spala 
mainile cu ajutor 

2p 
1p 
 

 
COMPORTAMENT OBŢINUT :   
C.A. : 12 – 18 p 
C.D. : 6 – 11 p 
N.S. : 1 – 5 p 
  

  



 

 

B. DEZVOLTARE SOCIO-EMOTIONALA 
B1. Dezvoltare socială 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema activitatii Indicatori Descriptori de 
performanţă 

Punctaj 

1. Copilul ar 
trebui sa fie 
capabil sa 
manifeste 
incredere in 
adultii 
cunoscuti si sa 
interactioneze 
cu acestia 

ADP 
IDD 
DLC 

Sosirea/plecarea 
copiilor 
 

Raspunde la 
formulele de 
salut folosite 
de adulti 

a) Raspunde la 
formulele de 
salut folosite de 
adulti 
b) Nu raspunde 
la formulele de 
salut folosite de 
adulti 
 

2p 
 
1p 

2. Copilul ar 
trebui sa fie 
capabil să 
perceapă 
regulile şi 
efectele 
acestora 

DOS 
Ed pt 
societate 

Cum ne comportam 
la gradinita ? 

Urmeaza 
reguli simple 
fara a i se mai 
reaminti (Sa 
nu tranteasca 
jucariile, 
impartim 
jucariile,...) 
 

a) Urmeaza 
reguli simple 
fara a i se mai 
reaminti 
b) Este necesara 
reamintirea 
regulilor pentru 
a fi respectate 

2p 
 
1p 

ADP-
Tranzitii 
DPM 

 Isi asteapta 
randul in joc 

a) Isi asteapta 
randul in joc 
b) Nu isi 
asteapta randul 
in joc 

2p 
1p 

 
B2. Dezvoltare emoţională 

 
 
 

3. Copilul ar 
trebui sa fie 
capabil să se 
percepă in mod 
pozitiv ca 
persona unică, 
cu caracteristici 
specifice 

ADP-IDD 
DS- C.med 
ALA-J.R. 
DOS  
 

Acesta sunt eu! 
 
 
Cum te numesti? 
La telefon 

Isi spune 
corect 
numele, 
prenumele si 
varsta 

a) Isi 
spune corect 
numele, 
prenumele si 
varsta 
b) Isi 
spune cu ajutor, 
numele, 
prenumele si 
varsta 
c) Refuza 
sa isi spuna 
numele, 
prenumele si 
varsta 

3p 
 
2p 
 
1p 

 
COMPORTAMENT OBŢINUT :   
C.A. : 6 – 9 p   C.D.: 2 - 5 p    N.S. : 1 p 
 

  



 

 

C. CAPACITATI SI ATITUDINI IN INVATARE 
C1. Curiozitate si interes 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori  Descriptori de 
performantă 

Punctaj 

1. Copilul ar 
trebui sa fie 
capabil să 
manifeste 
curiozitate şi 
interes, sa 
experimenteze si 
sa invete lucruri 
noi 

- - Formuleaza 
frecvent 
intrebarea „De 
ce ?” si „Cum ?” 
pentru a intelege 
ce se petrece in 
jur 

a) Formuleaza 
frecvent 
intrebarea „De 
ce ?” si „Cum ?” 
b) Formuleaza 
sporadic 
intrebarea „De 
ce ?” si „Cum ?” 
c) Nu 
formuleaza 
intrebarile 

3p  
 
2p 
 
1p 

 
 C2. Initiativă 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori  Descriptori de 
performantă 

Punctaj 

2. Copilul 
ar trebui sa fie 
capabil să aiba 
initiativa in 
interactiuni si 
activitati 

ALA Jocul liber Cere unui copil 
sa se joace 
impreuna 

a) 
Interactioneaza 
cu ceilalti copii si 
prezinta 
initiativa 
b) 
Interactioneaza 
cu ceilalti copii 
dar initiativa nu 
vine din partea 
lui 
c) Nu 
interactioneaza/ 
ia initiativa 
 

3p  
 
2p 
 
1p 

 
C3. Persistenţă 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori  Descriptori de 
performantă 

Punctaj 

3. Copilul 
ar trebui sa fie 
capabil să 
continue 
realizarea unei 
sarcini, chiar dacă 
întâmpină 
dificultăţi 

ALA 
ADE 

  Se 
concentreaza pe 
sarcini care il 
intereseaza 

a) Isi menţine 
atenţia 
concentrata pe 
activitatea care il 
intereseaza 
b) Isi menţine 
partial atenţia 
concentrata pe 
activitate 
c) Nu se poate 
concentra 

3p  
 
2p 
 
1p 

 
  



 

 

COMPORTAMENT OBŢINUT :  
C.A. : 7 – 9 p  
C.D. : 4 – 6 p  
N.S. : 1 – 3 p  
 
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICARII SI A PREMISELOR CITIRII SI 

SCRIERII 
D1. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării 
 

Competenţe 
urmărite 

Categoria 
de 
activitate 

Tema 
activitatii  

Indicatori Descriptori de performanţă Punctaj 

1. Copilul ar 
trebui sa fie 
capabil sa 
asculte in 
scopul 
intelegerii 
limbajului 

DLC 
 

 Participa la 
dicutiile 
unui grup 
ascultand 
interlocutorii 
pentru un 
timp scurt 

a) Participa la discutii pe 
diverse teme de interes, ascultand 
interlocutorii pentru un timp 
scurt 
b) Nu are rabdare sa isi asculte 
interlocutorii 

2p 
 
1p 

2. Copilul ar 
trebui sa fie 
capabil sa 
comunice 
eficient 

-  - Vorbeste 
suficient de 
clar pentru a 
fi inteles de 
toti 
interlocutorii 

a) Vorbeste suficient de clar si 
este inteles 
b) Este partial inteles in ceea ce 
vorbeste cu interlocutorii sai 
c) Nu vorbeste 

3p 
2p 
 
1p 

D.2 Premisele citirii si scrierii 
 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii  

Indicatori  Descriptori de 
performanţă 

Punctaj 

3. Copilul ar 
trebui sa 
manifeste interes 
pentru carte si 
tiparituri 

ALA- 
Biblioteca 

Rasfoiesc o 
carte  

Rasfoieste cu 
interes carti 
aduse de alti 
copii sau pe 
care le 
intalneste in 
sala de grupa 

a) Rasfoieste 
cartile intalnite 
cu interes 
b) Rasfoieste 
uneori cartile 
intalnite 
c) Nu este 
interesat de carti 

3p 
2p 
1p 

4. Copilul ar 
trebui sa utilizeze 
diferite 
modalitati de 
comunicare 
grafica 

DEC 
Ed. plastica 

Dovleacul Incepe sa 
respecte 
conturul 
imaginilor si sa 
coloreze in 
interior 

a) Coloreaza 
respectand 
conturul 
imaginii 
b) Coloreaza 
respectand 
partial conturul 
imaginii 
c) Refuza sa 
coloreze 

3p 
2p 
1p 

 
COMPORTAMENT OBŢINUT :   
C.A.: 8 – 11 p C.D.: 4 – 7 p N.S.: 1 – 3p 

  



 

 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVA SI CUNOASTEREA LUMII 
E1. Dezvoltarea gandirii logice si rezolvarea de probleme 

Competenţe  
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori  Descriptori de 
performanţă 

Punctaj  

1. Să 
găsească 
răspunsuri/ soluţii 
la întrebări, 
situaţii, probleme 
si provocari 

ADE 
ALA 
 

- Cauta sprijin la 
alti copii sau 
adulti pentru 
rezolvarea de 
probleme 

a) Caută sprijin 
la alţi copii sau 
adulţi pentru 
rezolvarea de 
probleme 
b) Ezită să caute 
sprijin la alţi 
copii sau adulţi 
pentru rezolvarea 
de probleme 
c) Nu cauta 
sprijin la alti 
copii sau adulti 

3p  
 
2p 
 
1p 

 
E2. Cunostinte si deprinderi elementare matematice, cunoasterea si intelegerea lumii 

Competenţe 
urmărite 

Categoria de 
activitate 

Tema 
activitatii 

Indicatori Descriptori de 
performanţă 

Punctaj  

2. Sa  
demonstreze 
cunoaşterea 
numerelor şi a 
numeraţiei 

ALA La magazin Numeste unele 
numere 

a) Numeste 
aleator numere 
fara a face 
corespondenta 
b) Nu numeste 
numere 

2p 
 
1p 

3. Să realizeze 
operaţii de 
grupare, 
clasificare a 
obiectelor 

DS 
Activ.matem. 

Grupeaza 
jucariile cum 
iti spun ! 

Grupeaza 
obiecte 
cotidiene care 
se potrivesc ca 
si utilizare 
(familia 
masinutelor, 
familia 
animalutelor...) 

a) Grupeaza 
obiecte in 
functie de 
utilizarea lor 
b) Grupeaza cu 
ajutor obiecte in 
functie de 
utilizarea lor 
c) Nu grupeaza 
obiectele 

3p 
2p 
 
1p 

4. Să fie capabil 
sa descopere 
omul ca parte a 
lumii vii si fiinta 
sociala 
responsabila 
 

ALA – J.R. Facem ordine 
la locul de 
joaca 

Participa la 
intretinerea si 
ingrijirea 
mediului fizic 
apropiat (sala 
de mese/ de 
grupa) 

a) Participa 
activ la 
intretinerea salii 
de mese sau a 
celei de grupa 
b) Participa 
partial la 
intretinerea salii 
de mese sau a 
celei de grupa 
c) Nu participa 
la intretinerea 
salii de mese sau 
a celei de grupa 

3p 
 
2p 
 
1p 

 
  



 

 

COMPORTAMENT OBŢINUT :  
C.A. : 8 – 11 p  
C.D. : 4 – 7 p  
N.S. : 1 – 3 p 



 

 

FISA DE LUCRU 
 

PROF. NICULA IONELA FLORENTINA –G. P. P. ,,VOINICELUL” 
SLOBOZIA-IALOMITA 

 
COLOREAZA IMAGINEA CARE REPREZINTA ANOTIMPUL TOAMNA 
 
 

 
 
 



 

 

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 
 

EDUC. NICULA LILIANA 
GPP.OSTROVENI 1, RM VALCEA 

 
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). 

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.  

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 („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). 

 Hărţile conceptuale „oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire 
la anumite noţiuni.” (Siebert, 2001, 92). 

 „Ele sunt imaginile noastre despre lume, arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea. 
Hărţile nu indică doar cunoaşterea, ci şi non-cunoaşterea.” (Siebert, 2001, 172). 

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. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
NICULIȚĂ IONELA, PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMĂNEȘTII VECHI, 
COMUNA HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 

 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și prelucrează datele 

obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul unei judecăți de 
valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

 La nivelul învățământului, prin evaluare se înțelege acea componentă a procesului instructiv-
educativ, prin care se evidențiază competențele dobândite, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un 
moment dat, oferind soluții pentru perfecționarea procesului de predare-învățare. 

Dintre toate tipurile de evaluare (inițială, formativă, sumativă, finală), cea inițială stabilește nivelul 
de pregătire al elevului la începutul unei etape- ciclu de învățământ, an școlar, capitol și chiar lecție. Scopul 
acesteia este de a stabili potențialul de învățare al elevului, nivelul achizițiilor și competențelor acestuia, 
lacunele ce trebuie completate și ameliorate, respectiv planificarea unui demers pedagogic pentru perioada 
imediat următoare. 

Importanța evaluării inițiale reiese din funcțiile acesteia: 
- funcția de diagnoză- identifică nivelul competențelor și dificultățile de învățare; 
- funcția de prognoză – realizează predicția performanțelor și a competențelor viitoare; 
- funcția de apreciere – asigură creșterea eficienței proceselor educative; 
- funcția de creștere a responsabilității profesorului – duce la creșterea calității nivelului de pregătire 

asigurat elevilor; 
- funcția de feed-back – duce la îmbunătățirea instruirii, predării și învățării; 
- funcția de autocunoaștere a elevilor – stabilește nivelul obiectiv al elevului, formându-și 

capacitatea de autoapreciere. 
Evaluarea inițială nu vizează ierarhizarea elevilor, cuantificarea rezultatelor acestora, sau 

sancționarea lor. Trebuie să vizeze în mod obligătoriu acele achiziții, competențe absolut necesare pentru 
demersul perdagogic ulterior, ”concepte cheie”. 

Pentru eficiență sporită se recomandă ierarhizarea graduală a itemilor de la simplu la complex, atât 
pentru a respecta etapele cunoașterii conform Taxonomia lui Bloom, cât și pentru a permite fiecărui elev 
să parcurgă evaluarea atât cât îi permite potențialul său intelectual. În același timp trebuie să cuprindă itemi 
cât mai variați pentru a răspunde stilurilor de învățare ale tuturor elevilor din clasă. 

Evaluarea inițială este precedată de o perioadă de recapitulare, astfel încât elevul să-și clarifice 
noțiunile vizate. 

În concluzie, evaluarea inițială reprezintă o verigă foarte importantă în procesul instructiv-educativ, 
necesitând o pregătire riguroasă. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NICUŢ NADIA COSTINA 
G. P. P. OSTROVENI 1, RM VALCEA 

 
 „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.  

Câteva instrumente de evaluare utilizate:  
 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
TRADIȚIONALE: 
 probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 
 
ALTERNATIVE:  
 lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, 
jocurile didactice, de rol și serbările; 
obervările directe/sistematice în timpul activității și înregistrarea; 
discuții individuale;afișarea lucrărilor; 
consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale; 



 

 

 
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. 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: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
CA PROCES REMEDIAL ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR 

 
PROF. NIDELEA IRINA VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
Evaluarea este o strategie didactică alcătuită dintr-un ansamblu de acțiuni desfășurate în cadrul unui 

grup, pentru a fi atinse obiectivele stabilite, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.  
Pentru a putea fi realizată se asigură o serie de resurse umane și materiale, temporale și de organizare, 

toate acestea având un caracter anticipativ.  
Evaluarea este de mai multe feluri, în funcție de scopul urmărit, de situațiile de evaluare, de modul în 

care se integrează în situațiile de învățare. 
Printre tipurile de evaluare se numără și evaluarea inițială sau predictivă, ce constă în stabilirea 

nivelului de pregătire al elevilor la începutului activității, pentru a aborda în consecință cea mai potrivită 
strategie didactică care să corespundă specificului clasei, precum și pentru a observa care sunt lacunele ce 
necesită a fi remediate în perioada imediat următoare acesteia. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, al unui nou an școlar, al unui 
semestru, pentru a se determina dacă elevul este pregătit corespunzător pentru asimilarea unor noi 
cunoștințe sau dacă este nevoie de o recapitulare a conținuturilor predate anterior. 

Rezultatele evaluării inițiale nu se consemnează în catalog, acest lucru ajutând la faptul ca elevii să 
înțeleagă importanța evaluării școlare, fiindu-le trezită motivația cunoașterii, precum și a soluționării cât 
mai corecte a itemilor din cadrul acesteia.  

Itemii propuși vor fi însoțiți de bareme de evaluare detaliate, astfel încât acestea să reflecte în mod 
obiectiv dacă elevii au cunoștințele necesare creării premiselor favorabile pentru a recepta noi conținuturi. 

Evaluarea inițială are astfel funcție de diagnosticare a cunoștințelor acumulate anterior, dar și o 
funcție de prognosticare asupra a ceea ce vor fi capabili elevii pentru următorul segment de învățare. 

În urma evaluării ințiale sau predictive, se întocmește un plan remedial, acolo unde este cazul, pentru 
a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine conținuturile predate anterior, dar și pentru a-i pregăti pentru 
receptarea corespunzătoare a noilor conținuturi. 

În ceea ce privește evaluarea inițială la disciplina religie ortodoxă la ciclul primar, am constatat că 
elevii înțeleg și rezolvă ușor itemi deschiși care presupun completarea de enunțuri lacunare, itemi închiși 
cu răspunsuri binare sau cu alegere multiplă. Itemii închiși cu stabilirea unor corespondențe le ridică 
probleme multor elevi, din acest lucru reieșind faptul că nu stăpânesc foarte bine informațiile acumulate 
anterior cu privire la anumite teme. 

La ciclul gimnazial, pe de o parte se remarcă o mai mare ușurință în înțelegerea și rezolvarea corectă 
a cerințelor din cadrul itemilor testului de evaluare inițială, pe de altă parte însă, interesul elevilor de a 
rezolva corect și integral itemii scade, cu atât mai mult cu cât le este comunicat faptul că rezultatele nu vor 
fi trecute în catalog. 

Cu toate acestea, se poate constata faptul că, aproape de fiecare dată în urma evaluării inițiale ies la 
iveală neclarități pe care le au elevii cu privire la anumite conținuturi predate în anul sau în semestrul 
anterior, neclarități care apar de cele mai multe ori din cauza lipsei de atenție sau de concentrare din timpul 
orelor de curs. 

Dacă la clasele din ciclul primar este de preferat ca elevii să primească în cadrul evaluării inițiale 
itemi deschiși sau închiși cu răspunsuri binare sau cu alegere multiplă, la ciclul gimnazial se remarcă un 
nivel crescut al creativității cu respectarea normelor de redactare, dar și de conținut a textelor.  

În concluzie, evaluarea inițială oferă profesorului posibilitatea de a afla potențialul de învățare al 
elevilor, precum și lacunele care urmează a fi completate și remediate. Totodată, în urma informațiilor din 
cadrul acestei evaluări predictive este planificat demersul pedagogic imediat, dar și un program de 
recuperare și recapitulare a noțiunilor lacunare.  

În urma acestei evaluări nu poate fi făcută o ierarhie și nici o apreciere globală asupra cunoștințelor 
ori a performanțelor dobândite de elev.  

În cadrul disciplinei religie evalurea inițială vizează domeniul cognitiv și socio-afectiv, fiind evaluate 
cunoștințe, dar și atitudini.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 

NIGA GIANINA VIRGINIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ION ȘUHANE” 

FRUMOSU, JUD.SUCEAVA 
 
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; 
 Prezint în continuare o analiză a evaluării inițiale ,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). 
*PRINCIPIUL TEMPORALITĂTII 
*Evaluarea iniţială: 
*se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

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

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

*FUNCȚII ÎNDEPLINITE 
*Evaluarea iniţială: 
*funcţie diagnostică; 



 

 

*funcţie prognostică. 
*MODALITĂȚI DE 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 unei ierarhii; 
*nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
*DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTĂRII 
 Evaluarea iniţială: 
*nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. NISTE DANIELA ELENA 
ŞCOALA GIMN. ,,CORNEL REGMAN,, DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ 

 
 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”. 
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TEHNICI ȘI METODE DE EVALUARE A PROGRESULUI ȘCOLAR LA DISCIPLINA 
MATEMATICĂ 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUREL SOLACOLU, OGREZENI 

PROF. VIORICA NIȚĂ 
 
Un obiectiv foarte important pentru noi, profesorii, îl reprezintă progresul realizat de elevi de la o 

etapă la alta a instruirii, progres privit atât ca volum și calitate a cunoștințelor, cât și ca dinamică a 
capacităților intelective, afectiv-motivaționale și atitudinale ale elevilor. Utilizăm expresia evaluare inițială 
sau predictivă în sensul de activitate orientat în direcția cunoașterii particularităților obiectului într-un 
anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace adecvate de investigare și având ca finalitate 
îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestuia. 

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. 

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 sau examinarea, reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de 
învăţământ, care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, 
performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. A 
evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost 
atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare- învăţare. Acesta este punctul de final dintr-o succesiune 
de acţiuni cum sunt: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a 
scopurilor sau măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

Evaluarea continuă este o „apreciere pe tot parcursul activităţii elevilor de-a lungul întregii perioade 
de şcolarizare...vizând nu numai aspectul învăţării, ci şi ansamblul personalităţii fiecărui elev.” 

 Evaluarea rezultatelor şcolare trebuie să îndeplinească anumite condiţii:  
• să includă toate obiectivele importante; 
• să permită stabilirea nivelului iniţial al fiecărui elev şi a progresului ulterior realizat de 

acesta în dobândirea cunoştinţelor, formarea noţiunilor, înţelegerea relaţiilor matematice; 
• să evidenţieze lacunele apărute pe parcursul învăţării; 
Prin îmbinarea celor două criterii, se ajunge la o clasificare mai complexă, care a devenit deja clasică, 

şi anume: 
Evaluarea cumulativă (sumativă) – este cea care se realizează prin verificări parţiale de sondaj, pe 

parcursul programului, ce se încheie cu aprecieri de bilanţ asupra rezultatelor. Aceasta are efecte reduse 
asupra îmbunătăţirii procesului de învăţare, şi exercită funcţia de clasificare a elevilor. Sunt mai multe 
dezavantaje: creează o situaţie de stres şi nelinişte la elevi şi ocupă o mare parte din timpul instruirii. 

2. Evaluarea continuă (formativă) – are loc pe tot parcursul procesului didactic realizându-se pe 
secvenţe mai mici, prin verificarea performanţelor tuturor elevilor şi al conţinutului esenţial al materiei 
parcurse. Această metodă are drept scop ameliorarea procesului de învăţare, permiţând găsirea 
neajunsurilor, lipsurilor şi greutăţilor ajungându-se astfel la perfecţionarea activităţii didactice. Acest tip de 
evaluare creează relaţii de cooperare între profesori şi elevi, dezvoltând atât capacitatea de evaluare cât şi 
cea de autoevaluare în rândul elevilor.  

 Evaluarea şcolară, ca activitate integrată în procesul didactic, este unul din factorii care înlătură 
rămânerile în urmă la învăţătură, lacunele elevilor şi eşecul şcolar. Totodată evaluarea reprezintă un factor 
al reuşitei şcolare, al creşterii randamentului şcolar. 

 Spre deosebire de celelalte obiecte de învăţământ, matematica creează condiţii de lucru independent 
acasă. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. NITOIU IONELA LILIANA 
ŞCOALA GIMN. NR.1 MOTATEI, JUD. DOLJ 

 
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii și tehnici referitoare la masurarea și 

aprecierea rezultatelor scolare și a procesului didactic. În reforma educationala inteprinsa în momentul de 
fata în învățământ, importanța activitatii de evaluare devine din ce în ce mai importanța, deoarece permite 
cadrului didactic sa aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învățământ. Prin 
evaluarea initiala se urmează a se identifica nivelul de cunoștințe de care dispun elevii, gradul de stăpânire 
și aprofundare al acestora. 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. 

 Pentru ca 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. 

 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul unui ciclu de invatamant, la inceputul unui an scolar, dar 
si in conditiile in care invatatorul preia spre instruire si educare un colectiv de elevi al carui potential nu l 
cunoaste. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. NIȚU CLAUDIA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAGHERU”, CARACAL 

 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia. 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. 

Evaluarea iniţială 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 respectivă. 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 poate realiza 
prin examinări orale, probe scrise sau practice. 

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 cunoasterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușită într-un nou program . 

*funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program,care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învățător. Funcția prognostică presupune: raționalitate ,fezabilitate, 
determinare,dar și flexibilitate în alegerea obiectivelor și a resurselor corespunzătoare pentru îndeplinirea 
acestora. 

În raport cu 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.  

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.  

 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 – METODE, TEHNICI, STATEGII 
 

NIŢU FELICIA BIANCA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GALICEA MARE, DOLJ 

 
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 (examinarea) este actul didactic complex integrat întregului proces de învăţământ, care 
asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelului, performanţele şi eficienţa 
acestora la un moment dat – în mod curent, periodic şi final, oferind soluţii de perfecţionare a actului de 
predare – învăţare. 

Teoria și practica pedagogică evidențiază existența mai multor forme și tipuri de evaluare, 
cunoscându-se mai multe clasificari, în funcție de criteriul adoptat. Prezentam în continuare cele mai 
întalnite clasificări: 

I. Dupa volumul de informații, experiențe acumulate de elevii care fac obiectul evaluării, s-au 
stabilit doua tipuri de evaluare: 

a) evaluare partială prin care se verifică secvențial un volum redus de cunoștinte si achiziții 
comportamentale; 

b) evaluare globală când se verifică un volum mai mare de cunoștinte, priceperi, deprinderi, abilități. 
II. In funcție de perspectiva temporală din care se realizează evaluarea distingem: 
a) evaluare inițiala care se face la începutul unui program de instruire; 
b) evaluare finală care se realizeaza la încheierea unei etape de instruire. 
III. Dupa modul în care se integrează evaluarea în procesul didactic, evaluarea cunoaște trei 

forme: 
a) evaluare inițiala care se realizează la începutul unui program de instruire; 
b) evaluare continuă /formativă care se realizează pe tot parcursul procesului instructiv-educativ; 
c) evaluare sumativă ce se realizează la încheierea unei etape mai lungi de instruire. 
IV. In funcție de factorii care realizează evaluarea se conturează doua forme sau tipuri de evaluare: 
a) evaluare interna efectuată de aceeași persoana /instituție care realizează efectiv și activitatea de 

instruire (de exemplu profesorul clasei); 
b) evaluare externă realizată de o persoana sau instituție diferită de cea care a asigurat realizarea 

efectivă a procesului de învățământ. 
Intrucât cea mai frecvent folosită clasificare este cea realizată dupa modul în care se integrează 

evaluarea în procesul didactic, vom analiza, în continuare evaluarea inițiala, una dintre cele trei forme de 
evaluare care se conturează aplicându-se acest criteriu. 

Evaluarea inițială are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de pregătire la începutul anului, la începutul 
predării unei discipline, pentru a cunoaşte de unde se porneşte, ce mai trebuie perfecţionat, potențialul cu 
care urmează să se integreze în activitatea viitoare; se folosesc baremuri minimale de obicei; sunt şi 
baremuri medii sau de performanţă. Prin evaluarea inițiala 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 activităti didactice. Datele obținute prin evaluarea inițiala 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. Indeplinește 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 patru direcții principale pe care trebuie să se 
acționeze în planificarea activității pentru etapa urmatoare 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 recuperarea pentru întreaga clasa cand se constată 
rămâneri în urma 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 invățământ, la începutul unui an școlar, dar 

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

În concluzie evaluarea inițială este foarte importantă în procesul instructiv-educativ ca celelalte tipuri 
de evaluare formativă si sumativă. 

 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR : NIȚU GEORGE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA 

 
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 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. 

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.  

Ȋn conceperea testelor de evaluare inițiale 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 ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama de 

următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Dupa 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. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
– Constantin Cucoş, Pedagogie , Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
– Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004; 
– Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

AUTOR: NIŢU OANA LARISA 
 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activităţile grădiniţei. 
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.Are funcţie diagnostică şi 
prognostică. 

La fiecare început de an şcolar educatorul planifică o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea 
iniţială a copiilor din grupă, 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. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi 
instruiţi-l în consecinţă”. (Ausubel Robinson, 1982). 

Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare pentru copiii de 3-6 ani, selectarea probelor de 
evaluare sau conceperea lor trebuie să se facă cu multă responsabilitate, consultând bibliografia de 
specialitae şi Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar, ţinându-se seama de comportamentele specifice 
fiecărui domeniu de dezvoltare. 

Trebuie evitate exprimările de tipul „Azi avem evaluare, vreau să văd dacă ştiţi formele geometrice 
„ sau „Dăm proba pentru culori”. Copiii nu trebuie să simtă că trec printr-o etapă de evaluare, nu trebuie să 
se exagereze cu prea multe probe sau prea dificile. 

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 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. 

Pentru a cunoaşte nivelul lor de dezvoltare intelectuală, socială, psihologică şi motrică am efectuat şi 
aplicat probe şi teste de evaluare: proba de pronunţie, proba de lacune, verificarea culorilor, capacitatea de 
sinteză şi analiză, capacitatea de a înţelege şi a transmite un mesaj, capacitatea de adaptare la programul 
grădiniţei. 

Evaluarea iniţială se realizează prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate 
atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontal. 

Mai putem folosi metoda consemnării grafice a preferinţelor, 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. 

Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor. Sunt formate dintr-un grupaj 
de întrebări sau sarcini – itemi care acoperă o arie de copnţinut. 

În urma evaluării iniţiale obţinem informaţii diferite despre nivelul de dezvoltare al copiilor, dar nu 
avem dreptul de a-i eticheta sau de a-i împărţii pe categorii. Copilul nu trebuie să se simtă frustrat, nu 
trebuie să-şi formeze o imagine de sine negativă pentru că într-unh anumit domeniu nu e la fel de bun ca 



 

 

ceilalţi. Unii copii pot să deseneze, să picteze, cunosc culori şi nuanţe, au predispoziţii pentru artă, dar asta 
nu înseamnă că numai cu ei se vor face lucrări pentru expoziţie. 

Rezultatele evaluării iniţiale ne asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accsebile, 
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. 



 

 

OBSERVAREA COMPORTAMENTULUI ȘI PROGRESULUI 
ÎNREGISTRAT DE COPIL 

GRUPA MIJLOCIE 
 

NOVAK DIANA ȘI SAVA ALINA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” 

 TÂRGU MUREȘ 
 
Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului școlar 

unui număr de 35 de preșcolari, în timpul activităților desfășurate cu copiii ( ADE, ALA, ADP), iar 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe cele cinci domenii de dezvoltare. 

I. Domeniul dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală 
Comportamente urmărite: 
• Urcă și coboară scările ținând un obiect într-o mână sau în ambele mâini. 
• Sare pe ambele picioare și peste obiecte mici păstrându-și echilibrul. 
• Participă cu entuziasm în diverse activități fizice, alergare și dans. 
• Mănâncă cu tacâmuri. 
• Utilizează diverse materiale din centrul de Artă, creioane, pensule, bureți, picturi cu degetele etc. 
Probe aplicate: 
 ADP Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc!”,  
 „Mănânc sănătos pentru a crește frumos!” 
 Tranziții: ,,Câte unul pe carare”,  
 ,,Sărim precum broscuțele!”  
 ALA Jocuri distractive: ,,Unde esti?”,  
 ,,Aleargă după iepuraş!”  
 ADE DPM „ La plimbare prin grădiniță” - mers organizat urcând și comorând scări, cu un obiect 

în mână. 
 „Cursa broscuțelor” - săritura pe ambele picioare și peste obiecte de dimensiuni mici. 
 DEC ,,Jucaria preferată” - desen 
 ,,Baloane colorate”- modelaj 
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 
Comportamente urmărite: 
• Cu sprijin se desparte de adulții cu care este obișnuit. 
• Își exprimă afecțiunea față de adulții cu care este obișnuit. 
• Răspunde la formulele de salut. 
• Adesează frecvent întrebări adulților pentru a obține informații. 
• Se alătură unui grup de copii cu care se joacă. 
• Își exprimă dorința de a se despărți de adult pentru a se juca împreună cu alți copii. 
• Cooperează, face schimb de obiecte în joc. 
Probe aplicate: 
 ADP Rutine: ,,Un copil politicos”, 
 ,,Cum cer iertare?” 
 Tranziții: „Eu sunt, tu ești!”,  
 „Eu cu el și tu cu ea, împreună ne vom juca!” 
 ALA Joc de rol: ,,Prieteni buni vom fi mereu” 
 Bibliotecă: „Copil ca tine sunt și eu” – lectură după imagini 
 ADE DOS „Cum salutăm?” - convorbire pe baza unor imagini anterior observate 
 DLC ,,Eu sunt…tu ești!”- convorbire cu suport intuitiv  
III. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE 
Comportamente urmărite: 
• Manifestã entuziasm față de deplasãrile în aer liber și în locuri noi. 



 

 

• Formuleazã frecvent întrebarea „De ce?” și ”Cum?” pentru a înțelege ce se petrece în jur.  
• Cere unui copil sã se joace împreunã. 
• Se concentreazã pe sarcini care îl/o intereseazã.  
• Își menține atenția concentratã pe sarcinã între 5 și 10 minute. 
Probe aplicate: 
 ADP Rutine: ,,Cutia magica-onomatopee!”  
 „Microfonul îți aparține” 
 Tranziții: ,,Câte unu, câte doi, mergem toți în pas vioi!” 
 ,,Trenulețul muzical”  
 ALA Ştiinţă ,,Alegeți și grupați” 
 „Jocul culorilor”  
 ,,Unde am ascuns jucăria” 
 Biblioteca ,,Carte frumoasa ce ne spui?”-poezii illustrate 
 Artă ,,Umbrela păpușii” - rupere și lipire,  
 ,,Batista cu buline” - pictură, 
 Cântece pentru copii - audiție 
 ADE: DȘ ,,Ce a uitat pictorul să deseneze?” - joc didactic  
 DLC ,,Cel mai bun recitator” - concurs 
 DȘ ,,Răspunde repede și bine” - joc didactic 
IV. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII  
Comportamente urmărite: 
• Participã la discuțiile unui grup ascultând interlocutorii pentru un timp scurt; 
• Vorbește suficient de clar pentru a fi înțeles de toți interlocutorii. 
• Rãspunde cu explicații la întrebarea „De ce?” 
• Transmite corect un mesaj (de la un coleg cãtre educatoare, de la bunici cãtre 
pãrinți) 
• Folosește pluralul în vorbirea curentã, corect și sistematic. 
Probe aplicate: 
 ADP – “Bine aţi venit la grădiniţă !”, ”Calendarul spune tot”, „ De ce…?” 
 ALA – Joc de rol – ” Cum te simți astăzi? ” ,  
 Știință- ”Aproape –departe” (cuvinte opuse), ”Să ajungem la grădiniță”-labirint  
 Bibliotecă-”Vreau să îți recit o poezie!” , ”Răsfoim cărți și reviste!” 
 ADE – DLC,,Eu spun una tu spui multe”:-joc exercițiu 
 DOS- ,, Spune mai departe”-lectură după imagini  
 DEC- „Chipul meu”- cântec , Joc muzical:„ Joacă, joacă” 
V. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
Comportamente urmărite: 
• Identificã obiecte care influențeazã sau au efect asupra altor obiecte (dacã pun zahãr în apã, se 

topește). 
• Explicã efectele unor acțiuni simple asupra unor obiecte (dacã închid radioul, se face liniște). 
• Recunoaște și numește caracteristica unui eveniment (lung, amuzant, gãlãgios etc.). 
• Utilizeazã informația dobânditã pe o anumitã cale pentru a o aplica într-un alt context, într-un alt 

mod (de ex.: construiește din cuburi un castel, așa cum l-a vãzut într-o carte cu povești). 
• Cautã sprijin la alți copii sau adulți pentru rezolvarea de probleme. 
Probe aplicate: 
 ADP-,,Povestea unor jucarii fericite” 
 ALA- Ştiinţă-,,Jocul culorilor”- observare 
 Joc de masă-,,Gaseste umbra” , ,,Numără și potrivește” 
 Construcţii-”Cutii pentru jucarii”, „ Micuța mea grădină imaginară” 
ADE DȘ – Activitate matematica: “Asaza-mă în garajul meu”- joc logico-matematic 
 DȘ - Cunoașterea mediului: „ Ierbarul”- explorare 
 DEC –„ Frumoasă-i strada noastră”- repetare cântec 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR, NUȚAȘ CRISTINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ABRAM 

 
Metodele moderne sunt determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre acestea 

de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a dobândi 
cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica de vârf 
(simulatoarele, calculatorul). 

Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora, impactul 
lor asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

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. 
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.  

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.  



 

 

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. 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.  

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.  

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.. 

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 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. 

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. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MARIANA NEAGU 
ŞCOALA GIMNAZIALA FITIONESTI JUDETUL VRANCEA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  



 

 

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea 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 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR NEAGU PETRONELA 
ȘCOALA GIMN.”NICOLAE TITULESCU”, CĂLĂRAȘI 

 
Evaluarea educaţională face parte activă, importantă şi integrantă din curriculum, dezvoltând relaţii 

specifice şi semnificative în termeni de impact şi efecte asupra cadrelor didactice, asupra celorlalţi agenţi 
educaţionali, ca şi asupra factorilor de decizie din sistemul de învăţământ. 

Εvɑluɑrеɑ еstе punсtul finɑl dintr-о suссеsiunе dе еvеnimеntе сɑrе сuprindе: stɑbilirеɑ 
finɑlităţilоr/sсоpurilоr pеdɑgоgiсе prin prismɑ соmpоrtɑmеntеlоr dеzirɑbilе ɑlе еlеvilоr, prоiесtɑrеɑ şi 
înfăptuirеɑ prоgrɑmului dе rеɑlizɑrе ɑ sсоpurilоr prоpusе şi măsurɑrеɑ rеzultɑtеlоr оbţinutе сɑ urmɑrе ɑ 
ɑpliсării prоgrɑmului. Pе bɑzɑ rеzultɑtеlоr оbţinutе prin ɑсţiunеɑ dе еvɑluɑrе urmеɑză să sе ɑdоptе dесizii 
dе ɑmеliоrɑrе ɑ ɑсtivităţii în еtɑpɑ următоɑrе. 

 Misiunea dascălului 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. 

 Pentru ca 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 - UN MIJLOC EFICIEN DE A CUNOAȘTE COPILUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VIOLETA NECHITA 

LICEUL TEORETIC “I. BUTEANU” ȘOMCUTA MARE, MARAMUREȘ 
 
„Copiii învață mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaționează mai 

bine cu părinții cu educatorii și cu ceilalți din jurul lor”.  John Bennet, UNESCO, 2004   
 
Copiii sunt diferiți. Ei au abilități și interese variate, medii de proveniență diferite în care se dezvoltă, 

ritmuri de lucru și de învățare diferite. Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea 
influența optim educatoarea are menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite al 
individualității sale. În acest context, ne punem întrebarea: cum știm că suntem pe drumul cel bun și cum 
măsurăm progresul fiecăruia față de punctual zero? Multe strategii pot fi folosite pentru evaluarea 
progresului copiilor, dar primul și cel mai important lucru este planificarea progresului pe evaluare în sine. 

Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la 
normele de grup (relative). Procesul de evaluare este totodată și un punct de pornire deoarece activitatea 
este adecvată nevoilor de educație și posibilităților reale de a le satisface, iar evaluarea joacă un rol reglator. 

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. În învățământul preșcolar, actul de evaluare are 
drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor dobândite ale copiilor în cadrul 
actului educațional. În același timp, evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii educatoarei 
concretizată în atitudinile și comportamentele dobândite de preșcolari prin procesul de învățare. 

Rolul acțiunilor evaluative îl constituie ameliorarea ă regleze activitatea educatoarei oferind 
informații despre calitatea predării, despre organizarea și realizarea conținutului instructiv-educativ și 
despre măsura în care acest conținut este în strânsă legătură cu capacitatea de învățare a copilului. În baza 
informațiilor oferite de actul educativ, orientarea și reglarea proceselor instructive-educative trebuie să se 
realizeze permanent și continuu. Pe lângă rolul reglator al procesului didactic, evaluarea îndeplinește și 
rolul corectiv care se manifestă în strânsă legătură cu necesitatea dobândirii unui caracter dinamic, simplu 
al acestui proces. 

Progresul copilului 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 
diagnoză (ce anume frânează dezvoltarea copilului?). O evaluare eficientă este bazată pe observarea 
sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic, pe dialogul cu părinții și pe date 
confirmate de portofoliul copilului, fișe etc. De asemenea, este necesar să aducem în discuție câteva dintre 
aspectele legate de cele trei tipuri de evaluare: 

La fiecare început de an școlar, primele trei săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii 
(evaluării inițiale). Educatoarea va observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și 
va dialoga atât cu părinții cât și cu copiii în vederea obținerii unei imagini cât mai aproape de realitate, cu 
privire la dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. 
În ceea ce privește evaluarea continuă, educatoarea are o serie de oportunități în programul zilnic pentru 
realizarea acesteia. Totodată, nu trebuie să pierdem în vedere procesul de evaluare derulat cu copiii pe 
parcursul anului școlar. 

Sfârșitul semestrului I, sfârșitul anului școlar necesită o evaluare mai atentă. Este vorba de evaluarea 
sumativă, care nu necesită delimitări fixe ca durată de timp și care va avea în vedere fie stabilirea pașilor 
care urmează în parcurgerea curriculumului (ce urmează să desfășurăm cu copiii în semestrul II sau în anul 
școlar următor), fie culegerea datelor pentru întocmirea fișelor de progress a copilului. Ca și în cazul 
evaluării inițiale, se recomandă utilizarea unei palate 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. 
  



 

 

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 descris prin indicatori semnificativi. Sunt de evitat definiţiile vagi şi se va nota frecvenţa, 
periodicitatea sau durata comportamentului 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, eficientă a procesului educativ.  

Astfel prin toate aceste forme de evaluare și metode de apreciere a rezultatelor, preșcolarii devin 
treptat capabili să se autoaprecieze, să se descopere, dacă au lucrat bine, ce achiziții noi au, dar și ce lipsuri 
trebuie compensate. 

De asemenea părinții preșcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri periodice, prin 
scrisori tematice, prin intermediul copiilor care vor duce acasă desene, picture, lucrări practice, felicitări 
confecționate de ei, sporind astfel preocupările acestora pentru munca educativă și conținutul informațional 
vehiculat de educatoare atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educație. 

Așadar prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru 
întegrarea fără disfuncții în școală. 

 
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru educație timpurie-2019” 
* Voiculescu E., „Pedagogia preșcolară”, Editura Aramis, 2001 
* „Totul … pentru copil”, Ghid pentru educatoare și directori, Ed. Diana  



 

 

AUTOEVALUAREA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR NECȘOIU CASELIA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI DRĂGAN” BACĂU 

 
Autoevaluarea este o metoda de evaluare a elevilor, permițând aprecierea propriilor performanțe in 

rapot cu obiectivele.  
Metoda urmărește educarea de a se autocontrola și autoaprecierea, în raport cu sine și în raport cu 

colegii. 
Autoevaluarea trebuie facută sub atenta îndrumare a învățătorului. Elevii, descoperindu-și erorile și 

corectându-le, fac exerciții de învățare. 
Autoevaluarea are drept scop să-i ajute pe elevi: 
- Să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învățării și de standardele 

educaționale; 
- Să-și autoevalueze și să-și valorizeze atitudini și comportamente; 
- Să-și dezvolte capacitățile de autocunoaștere și de autoevaluare 
- Să-și dezvolte un program propriu de învățare 
Elevul ar trebui să-și pună următoarele întrebări: 
• Am rezolvat sarcina suficient de bine? 
• Există un alt mod de a rezolva acea sarcină? 
• Ce ar trebui să fac în pasul următor? 
• Ce produs ar trebu să pun în evidență? 
Prezentarea obiectivelor este necesară pentru formarea deprinderilor autoevaluative, pe care elevii 

trebuie să le atinga. Trebuie încurajat în a-și pune întrebări asupra propriei activități de învățare și a da 
răspunsuri adecvate. 

Forme de evaluare: 
• Corectarea reciprocă- doi colegi de bancă schimbă caietele pentru a-și depista reciproc greșelile. 
• Notarea reciproca. Elevii sunt puși în situația de a-și nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrări 

scrise, fie la raspunsuri orale. 
• Autocorectarea este un exercițiu de conștientizare a propriilor greșeli, în raport cu modul de 

referință. 
• Autocorectarea însoțită de apreciere . Elevii sunt familiarizați într-un mod accesibil cu criteriile de 

apreciere, ceea ce le permite să-și aprecieze propria munca cu un calificativ, aprecieri de tipul: ,,e foarte 
bine”, ,,e bine”, ,,suficient”. 

După aplicarea acestor procedee de autoevaluare este bine să se poarte cu elevii dicuții pentru ca ei 
să învețe să aprecieze gravitatea greșelilor, să înțeleagă că acestea sunt un efect al neînvățării, neatenției și 
ca pot fi corectate. 



 

 

IMPORTANȚA ȘI SPECIFICUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN CADRUL 
TERAPIEI TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

 
NECULA OLGUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NUMĂRUL 10 
  
Proiectarea procesului instructiv-educativ are la baza etapă evaluării inițiale, componentă pe baza 

căreia profesorul urmărește cunoașterea nivelului de dezvoltare a elevului și a nivelului achizițiilor 
cognitive prealabile. 

Evaluarea inițială îndeplinește două funcții, o funcție diagnostică și o funcție predictivă, prin 
intermediul cărora profesorul reușește să identifice strategiile optime de predare a conținutului, să adapteze 
metodele de instruire la specificul învățării și potențialului elevilor, să traseze obiectivele de învățare în 
funcție de nevoile elevilor și să stabilească condițiile învățării. 

Prin intermediul evaluării inițiale cadrul didactic identifica cunoștințele elevilor, potențialul de 
învățare al acestora, posibilele diferențe între elevi și nevoile de dezvoltare ale copiilor.  

În cadrul terapiei tulburărilor de limbaj derulată la nivelul învățământului special, profesorul 
psihopedagog aplică la începutul anului școlar o serie de scale și probe de evaluare cu scopul examinării 
vorbirii, a limbajului receptiv și expresiv, a structurii gramaticale, a vocabularului activ, a psihomotricității 
și a abilităților lexice și grafice. 

Alături de scalele de evaluare și probele standardizate, profesorul psihopedagog mai utilizează 
metodă chestionarului și a observației. 

Datele obținute în urmă aplicării probelor de evaluare inițială sunt corelate cu evaluările medicale și 
psihologice, și pe baza acestor rezultate profesorul psihopedagog concepe planul de intervenție 
personalizat. 

În funcție de componenta evaluată a limbajului, cadrul didactic folosește o serie de metode și 
instrumente specifice. Astfel pentru evaluarea tulburărilor de pronunție și a capacității articulatorii a 
elevului se vor folosi fișa de evaluarea a sunetelor izolate, albumul logopedic, probe pentru examinarea 
abilităților motorii, respiratorii și fonatorii. 

Pentru evaluarea motricității și structurării senzorio-perceptive se vor aplică probe pentru evaluarea 
comportamentului motor, vizând următoarele componente: viteză, forță, coordonare oculo-manuală, 
orientare spațială, pentru stabilirea lateralității și pentru examinarea funcției vizual-motorii. 

Examinarea abilităților de citit-scris se va realiza prin aplicarea de probe orale și scrise. La acest nivel 
profesorul va stabili dacă elevul recunoaște literele, dacă le poate reproduce, nivelul citirii și scrierii la nivel 
de silabă, cuvânt, propoziției, tipurile de erori apărute (inversiuni, omisiuni, susbstituiri, adăugiri), 
orientarea în spațiul grafic, semnele de punctuație, ritmul citirii și scrierii, fidelitatea copierii.  

 
Bibliografie: 
Vrășmaș E., Stănică C. - Terapia tulburărilor de limbaj. Intervenții logopedice, E.D.P., București, 

1997; 
Manolescu, E., - Teoria și practica evaluarii, Editura Universitara, București, 2010. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NECULCEA FLORENTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SMARANDA APOSTOLEANU”, COLONEȘTI 

 
 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 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. 

 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. 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. 

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ UN „RĂU” NECESAR 
 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR NEDELCU MELANIA ADRIANA 
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

PRAHOVA 
 
Iubesc meseria de profesor pentru că ea presupune în primul rând a interacționa cu elevii, a-i 

determina să pună întrebări, a-i ajuta să-și cunoască propriul potențial, să decidă ce pot să facă, într-un 
cuvânt să fie fericiți. Observând că, de multe ori buna dispoziție pe care o doream la ore era înlocuită de 
apatie, neliniște, nervozitate, nesiguranță, am avut curiozitatea să întreb elevii ce reprezintă școala pentru 
ei. „Un cazan cu smoală care clocotește, iar noi, elevii, suntem introduși unul câte unul”, a fost răspunsul 
pe care l-am primit imediat, fără ca elevul să stea prea mult pe gânduri. Cine era vinovată de această definiție 
cu care au fost de acord și colegii de clasă? Evaluarea! 

Oare elevii nu știu care este scopul evaluării și pun mai mult accent pe ierarhia realizată de aceasta? 
Ce este de fapt evaluarea? 
Evaluarea este procesul de obținere a informațiilor - asupra elevului, profesorului însuși sau asupra 

programului educațional - și de valorificare a acestor informații în vederea unor aprecieri care, la rândul 
lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. (T. TENBRINK, Evaluation. A practical guide for 
Teachers, New York, M. Graw - Hill Book Company, 1974, X, p. 493). 

În ceea ce privește evaluarea inițială, ea este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul 
de plecare de la care începe procesul de învățare. 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). 

Pornind de la funcțiile evaluării inițiale (funcția diagnostică și funcția prognostică), putem constata 
că evaluarea inițială nu are rol de control. Scopul ei este de a identifica nivelul achiziţiilor iniţiale ale 
elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. 

Astfel, evaluarea inițială permite profesorului: 
SĂ IDENTIFICE SĂ DECIDĂ 
lacunele pe care elevul le are în pregătire  obiectivele secvenței următoare (capitol, 

lecție) 
resursele de care dispune elevul în termeni de 

capacități de învățare prezente și de perspectivă 
conținuturile necesare 

abilitățile necesare pentru însușirea 
cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor 

cele mei eficiente strategii/metode de predare 
– învățare - evaluare 

posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui 
elev, ținând cont de capacitatea de a lucra 
independent 

formele optime de organizare a activității 

dificultățile reale care apar în activitatea de 
învățare 

 

Așadar, evaluarea inițială oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare 
cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevului, lacunele ce trebuie completate şi 
remediate) în vederea planificării demersului pedagogic imediat următor, a proiectării/ realizării unor 
activități de recuperare/activități de dezvoltare. Totuși evaluarea inițială prezintă dezavantajul că nu poate 
determina cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Ca orice tip de evaluare, și evaluarea inițială trebuie să răspundă la următoarele întrebări:  
 Ce evaluǎm?  
 De ce evaluăm? 
 Cui serveşte evaluarea? 
 Pe cine evaluǎm? 
 Când evaluǎm? 
 Cum evaluăm?  
În ceea ce privește modalitățile prin care poate fi realizată evaluarea inițială, acestea pot fi: 



 

 

 harta conceptuală; 
 investigaţia; 
 testele;  
 chestionarul 
Pentru a realiza o evaluare relevantă, instrumentele de evaluare trebuie să îndeplinească anumite 

cerințe, indispensabile atingerii scopului pentru care au fost proiectate, în special obiectivitate și 
aplicabilitate. În teoria si practica evaluării se întâlnește o bogată gamă de itemi a cărei cunoaștere poate 
ajuta efectiv cadrul didactic în elaborarea instrumentelor de evaluare. 

În funcție de obiective, dimensiunile proceselor cognitive pe care le putem evalua sunt: 
 Reamintirea – Reproducerea informaţiilor exacte din memorie 
 Înţelegerea – Formarea înţelesului pe baza materialelor educaţionale sau a experienţelor 
 Aplicarea – Folosirea unui procedeu 
 Analizarea – Descompunerea unui concept în părţi şi descrierea relaţiei dintre aceste părţi 

şi întreg 
 Evaluarea – Emiterea de judecăţi pe baza unor criterii şi standarde 
 Crearea – Combinarea mai multor elemente pentru a forma ceva nou sau recunoaşterea 

componentelor unei noi structuri. 
„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 ” spunea Ausubel. 
A determina elevul să învețe în primul rând pentru a cunoaște și nu pentru notă, este un adevărat 

progres în dezvoltarea psihică a elevilor. Spunându-le copiilor unde se află din punct de vedere al 
cunoștințelor, capacităților, competențelor, îi putem determina să facă un pas înainte în propria dezvoltare. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. NEDELEA IULIA 
COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, CONSTANȚA 

 
 Literatura de specialitate prezintă evaluarea ca un sistem articulat de acțiuni orientate în direcția 

culegerii și interpretării de date cantitative și calitative referitoare la stări și însușiri psihice normale sau 
patologice, actuale sau potențiale, semnificative pentru ceea ce este sau va deveni obiectul investigației într-
un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Termenul de evaluare se asociază adesea și în mod justificat cu 
cel de valoare. Trebuie, totuși, arătat că oamenii evaluează nu numai ceea ce are valoare, ci și ceea ce 
prezintă un risc. A evalua – notează V.Marian – „ înseamnă a judeca valoarea sau riscul unui lucru, unei 
fapte sau al unei idei”. În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzută ca un 
proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate , cu 
resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare. 

 În practica educațională se disting trei strategii de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea sumativă și 
evaluarea formativă. 

Evaluarea inițială are două funcții: 
- este diagnostică: vizează gradul în care elevii posedă și stăpânesc cunoștințele necesare reușitei într-

un program nou, 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. 

- este prognostică: identifică căile de desfășurare a noului program și permite anticiparea rezultatelor. 
Rolul evaluării inițiale este acela de a stabili niște puncte de reper de la care profesorul pleacă în 

demersul său didactic pe parcursul unui an școlar. Acest tip de evaluare oferă și elevului o reprezentare a 
potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătăţire. Rezultatele la testele inițiale ar trebui să fie punctul de plecare al progresului 
școlar – un instrument de măsurare a acestuia și un reper calitativ al muncii profesorului si al elevului. 
Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausbel preciza " ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt 
cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare".  

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor. Atingerea scopului evaluării iniţiale ține de modul în care profesorii, părinţii, reușesc să-i determinăm 
pe elevi 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 informați de la început că notele la evaluarea 
iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii se vor 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.  

Pe baza concluziilor și informațiilor obținute în urma evaluării inițiale, se planifică demersul 
pedagogic următor și programul de recuperare. Rezultatul evaluării inițiale determină o selecție a 
conținutului învățării, o tratare diferențiată a elevilor, utilizarea de metode și procedee didactice care să 
antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, să asigure învățarea activă și formativă, o îmbinare eficientă 
a formelor de activitate la clasă ( frontală, individuală, pe grupe). 

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)  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR NEGHINĂ DOINA IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AXENTE SEVER 

 
Dacă- l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 

căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă. Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele 
două făcând diferenţa oricând între mediocritate şi excelentă. 

Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

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: 

k Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
l Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
m Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
n 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.  

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.  

 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. 

 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.  

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. 

 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 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ȊN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. LB. ENGLEZĂ NEGRICIOIU MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPEŞTI, JUD. GORJ 
 

 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). 

 Preocupările insistente privind procesele evaluative sunt stimulate de recunoaşterea faptului că 
evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în general şi a procesului didactic, în 
special.  

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

 Evaluarea inițială trebuie să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care 
prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

 Prin îmbinarea armonioasă a metodelor de evaluare tradiţionale cu cele alternative, prin elaborarea 
şi aplicarea unor teste compuse din itemi bine structuraţi, se realizează o evaluare obiectivă nu numai a 
informaţiilor acumulate de elevi, ci şi a deprinderilor de bază, a capacităţilor intelectuale şi trăsăturilor de 
personalitate, aspecte care constituie produsul cel mai important al activităţii şcolare. Exerciţiile variate de 
exemplificare, completare, transformare, grupare, metodele variate de evaluare, fişele de evaluare cu itemi 
obiectivi, semiobiectivi, itemi cu răspuns deschis, jocurile didactice pot fi aplicate cu succes, dând 
randament sporit, atât în dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă, cât şi în dezvoltarea gândirii 
creatoare şi fiexibilităţii acesteia. Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă 
posibilitatea de a-și dovedi nivelul de pregătire.  

 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 ȋn totalitate funcția majoră doar 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, TEHNICI SI STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR. NEGRILA CRISTINA NICOLETA 

 
 Evaluarea în învăţământul primar, în special în învăţământul primar step by step, 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. 

 Referatul acesta 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; 
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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. NEGRILESCU MIRELA-GEORGIANA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA BRĂTIANU, ȘUICI 

 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție 

esențială în cadrul acestuia. Strategiile de evaluare reprezintă modalitațile sau tipurile specifice de integrare 
a operațiilor de măsurare, apreciere și decizie în activitatea didactică educativă, integrare realizabila la 
diferite intervale de timp și în sensul indeplinirii unei funcții pedagogice specifice. In teoria și practica 
educațională, se disting trei strategii de evaluare: evaluarea inițială sau predictivă, evaluarea continuă sau 
formativă și evaluarea sumativă sau finală.  

Importanța evaluării constă în cunoașterea efectelor activității desfășurate, pentru ca ulterior, ținand 
cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată. 
După obținerea acestor măsurători, dupa cunoașterea nivelului psihopedagogic real al colectivului de 
elevi/elevului, se stabilesc strategiile de predare potrivite. Acest tip de evaluare îndeplinește o functie 
pedagogică prioritar predictivă. In mod analogic, testele de cunoștinte elaborate și aplicate special pentru 
măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive. 

 I. T.Radu remarca faptul că: ' La inceputul lectiei, 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 confirma parcursul anticipat în proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, 
ajustări, completări. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. In 
acesta perspectivă ,chiar de la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat 
predictivă. 

 Funcțiile specifice pe care le îndeplinește strategia de evaluare initială, pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T. Radu în doua niveluri de referință : funcția diagnostică si funcția prognostică. In 
accepțiunea sa, funcția diagnostică vizeaza cunoasterea masurii in care subiecții stăpanesc cunostințele si 
poseda capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reusita într-un nou program. In 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 învatare momentane și de perspectivă, conceptele principale pe 
care elevul le stăpanește, cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile noi și fondul de reprezentări, care 
sa favorizeze întelegerea acestora, precum și abilitatile necesare pentru însușirea cunostințelor în plan 
teoretic și aplicarea lor dar și analizarea posibilităților reale ale clasei și ale fiecarui elev, ținand seamă de 
capacitatea de a lucra independent.  

Functia prognostică îi furnizează profesorului informații despre condițiile prealabile desfasurarii 
noilor activități,care permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în 
derularea proiectului pedagogic curricular construit de cadrul didactic deoarece acesta, plecand de la 
diagnoza stabilită, va interveni pentru selectarea, realizarea si dezvoltarea corecta a obiectivelor activităților 
următoare(viitoarea lectie,capitol ), conținuturilor absolut necesare, metodelor eficiente de predare-
învățare-evaluare, precum și stabilirea modurilor si formelor optime de organizare a activității instructiv-
educative. 

In concluzie, trebuie subliniat rolul evaluării inițiale în contextul teoriei și metodologiei curriculum 
–ului, aceasta fiind indispensabilă construcției unui demers didactic riguros si eficace, însă este foarte 
importantă mentiunea că 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. PT. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR NEGRUȚ GABRIELA 
 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare; este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare. Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 



 

 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor 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.  

Pentru ca evaluarea inițialăsă fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seamă 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. 

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 
 

PROFESOR, NEGULESCU NICOLETA TATIANA 
 
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 
unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu 
cât elevii înțeleg importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și mai ales că rezultatele ei nu se 
consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și fără emoții asupra rezolvării itemilor propuși și 
astfel rezultatele pot demonstra obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară unei noi învățări. 

Cunoștințele și abilitățile pe care elevul le deține la început marchează mult învățarea viitoare. 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 programele de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de 
rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

o tratarea diferențiată a elevilor; 
o selecția riguroasă a conținuturilor învățarii; 
o utilizarea a acelor metode și procedee didactice care asigură învățarea activă și formativă; 
o îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 
Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
o se face la începutul anului. 
o corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
o are atât o funcţie diagnostică, cât şi predictive. 
o servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul / grupul de elevi. 
o permite alegerea strategiilor de predare. 
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 tratezi”. 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.  

Modalități de realizare: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorul, cât și 

școlarii reușesc să colaboreze pentru că își doresc acest lucru, nu din obligație, fiecare îmbunătățindu-și 
comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

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

 
BIBLIOGRAFIE: 
Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006; 
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 
 

PROF. NEMETI MARIA-MARILENA 
COLEGIUL EMIL NEGRUŢIU TURDA 

 
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 INIȚIALE LA CLASELE DE ÎNCEPUT DE 
CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF NEȘIU SÂNZIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL IOSIF VULCAN 
ORADEA 

 
De ceva vreme se aplică testarea inițială la clasele de început de ciclu de învățământ, a V-a, respectiv 

a IX-a. 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru ” a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate”,37 în cazul meu, limba și literatura engleză. 
Evaluarea iniţială nu îşi propune “ aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 

lor”,38 fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere și să nu treci rezultatele 
obținute în catalogul de note. 

Cunoaşterea psihologică a copilului de vârstă mică este realizată de către educator, învăţător, mai 
târziu de către profesor de specialitate în gimnaziu sau în liceu, nu în ultimul rând de către părinţi (care 
furnizează informaţii valoroase acestui proces de cunoaştere organizată pe baze ştiinţifice), dar şi de către 
specialistul psiholog.  

Fiecăreia dintre persoanele enumerate îi revine un loc aparte în realizarea acestui proces de cunoaştere 
a fiecărui elev. Toate acţiunile îndreptate în acest sens au la bază identificarea suporturilor lui ca 
personalitate şi proiectarea corectă a strategiilor educaţionale, favorizând, în fiecare etapă a dezvoltării, 
valorificarea şi amplificarea potenţialului nativ. 

Evaluările şi informaţiile oferite de membrii familiei pot fi utilizate pentru a înţelege mai bine şi 
pentru a planifica activităţi / teste care să faciliteze dezvoltarea elevului. 

La începutul clasei a V-a elevul este testat la toate materiile / obiectele de învățământ cu care se va 
familiariza pe parcursul întregului an școlar pentru a verifica bagajul de cunoștințe cu care vine din ciclul 
primar. 

La limba engleză testul inițial evaluează vocabularul și câteva probleme de gramatică engleză care 
au fost predate în clasele a III –a și IV-a, itemi cuprinși în programele Ministerului Educației Naționale și 
aprobate prin Ordin de Ministru din  

februarie 2017. 
Astfel, noțiuni despre alfabet, culori, numere, exprimarea timpului, zilele, lunile, anotimpurile, 

obiectele din clasă sau cele personale, mai apoi verbul TO BE sau TO HAVE sunt verificate și notate. 
La clasa a IX-a comisia metodică de limbi moderne de la Colegiul Național Iosif Vulcan stabilește 

formatul testului inițial, itemii ce se verifică, cunoștințele de gramatică pe care elevii trebuie să le posede, 
baremul de corectare și strategiile aplicate pentru a îmbunătății eventualele probleme ivite în urma corectării 
lucrărilor. 

În cazul meu, în acest an școlar, 2019 / 2020, am aplicat teste inițiale la o clasă de a V-a și la o clasă 
de a IX- a. 

Am anunțat de la început că testele NU vor fi trecute în catalog, ceea ce a dat posibilitatea elevilor 
mei să se concentreze asupra rezolvării fără stress a subiectelor propuse. Unii elevi au terminat mai repede 
decât timpul alocat rezolvării, alții au avut nevoie de extra timp. 

La clasa a V-a metoda folosită în testul inițial a fost completarea informațiilor, iar la clasa a IX – a 
am introdus testul grilă cu 3 variante de răspuns din care doar unul este răspunsul corect. 

Au fost verificate timpurile verbale, mai puțin vocabularul, iar în urma corectării și analizării testelor, 
problemele de gramatică mai puțin știute au fost reluate și sper, că și fixate prin exercițiile propuse în clasă. 

În concluzie, aplicând testarea inițială la clasele de a V / IX am putut determina CE știu elevii mei și 
DE UNDE să pornesc în anul școlar curent. 
  

 
37  https://mesota.ro/juridic/testare_initiala.pdf 
38  Idem, https://mesota.ro/juridic/testare_initiala.pdf 

https://mesota.ro/juridic/testare_initiala.pdf
https://mesota.ro/juridic/testare_initiala.pdf
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

AUTOR: PROF. NICĂ MARIA-RAMONA, 
LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, JUD. GORJ 

 
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. ( E.Dulamă, 2000) 

Evaluarea iniţială (pronosticul), prin care se determină nivelul de pregătire al elevului la începutul unui 
program de învăţare (an, ciclu, la clase nou formate), alături de condiţiile în care acesta se poate integra în 
programul de instruire; are ca obiectiv diagnosticarea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor, identificarea lacunelor 
cu scopul organizării adecvate a predării sau gruparea elevilor.  

Evaluarea inițială scrisă vizează produse scrise elaborate de către elevi în clasă, în prezenţa 
evaluatorului. Are avantaje deoarece permite: evaluarea tuturor elevilor într-un interval mic de timp; 
evaluarea mai obiectivă şi mai amplă a cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor elevilor, prin comparaţie 
cu evaluarea orală; raportarea rezultatelor la un criteriu unic de evaluare; avantajarea unor elevi timizi sau 
cu probleme în comunicarea orală; dovedirea cunoştinţelor elevilor pentru părinţi, colegi, profesori; 
identificarea greşelilor, confuziilor şi lacunelor; identificarea gradului de realizare a obiectivelor prevăzute; 
identificare eficienţei strategiilor utilizate etc.( E. Dulamă, 2001) Dezavantajele sunt: feed-back-ul slab 
deoarece erorile şi lacunele nu sunt eliminate imediat prin intervenţia membrilor clasei sau a profesorului; 
slaba comunicare între profesor şi elevi. 

Examinarea prin lucrări de control. Lucrarea de control este un instrument de evaluare scrisă care 
vizează verificarea cunoştinţelor dintr-un capitol şi a capacităţii de sinteză a elevilor. Subiectele nu solicită 
simpla reproducere a cunoştinţelor memorate, ci pretind o analiză, o comparaţie, o interpretare, o selecţie 
şi o prelucrare a materialului învăţat, utilizarea într-un context nou a cunoştinţelor dobândite. 

Examinarea prin teste. Testul (engl. probă) este un instrument de evaluare scrisă, frontală, obiectivă, 
după criterii ştiinţifice, a unei realităţi măsurabile (aptitudini, abilităţi, informaţii, tehnici, atitudini, 
intensitate, durată, cantitate etc). Se măsoară progresele sau dificultăţile de învăţare ale elevilor, cantitatea 
şi calitatea cunoştinţelor/capacităţilor proiectate în programele şcolare – gradul de înţelegere, aplicare, 
analiză şi sinteză a informaţiei dobândite într-o perioadă de timp, într-un domeniu de cunoaştere. 

Considerată mult timp o componentă secundară a procesului didactic, evaluarea rezultatelor învățării 
înregistrează în prezent o creștere remarcabilă în contextul reformelor care au loc în sistemul educațional. 
Progresele înregistrate sunt legate de perfecționarea formelor, mijloacelor și tehnicilor de măsurare a 
rezultatelor școlare precum și creșterea efectelor stimulative ale evaluării asupra învățării. 

Evaluarea inițială este necesară în şcoală, pentru că oferă posibilitatea de a cuantifica actul învăţării 
atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Nu este uşor să faci acest lucru şi adesea auzim critici 
dure referitoare la evaluare, 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, nu doar sistemul de 
învăţământ nu se poate lipsi de evaluare, dar nici societatea în general. Evaluarea este, din toate punctele 
de vedere, un „rău” absolut necesar: folosită corect şi principial, pe baza unor criterii prestabilite, ea poate 
oferi un important feedback atât profesorului şi cât elevului, devenind un element motivaţional esenţial.  

Atât pentru profesor însă, cât şi pentru elev, scopul principal al evaluării inițiale ar trebui să fie cel 
prognostic și formativ. Acest tip de evaluare se utilizează de-a lungul întregului parcurs şcolar pentru a 
analiza şi judeca dacă învăţarea a avut loc şi în ce măsură. Pe baza informaţiilor obţinute cu ajutorul 
evaluării inițiale se pot lua decizii privind organizarea demersului didactic, precum şi parcursul pe care îl 
va urma elevul într-o anumită unitate de timp. 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.  

Pe de altă parte, este evident că modul de evaluare influenţează în mare măsură predarea. 
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geografiei, nr.2 
2. DULAMĂ Maria Eliza (2000), Elemente din didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca 



 

 

IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE 
 

NICHITA MARIANA 
 
Conform Cadrului European de Referință pentru limbi străine, un elev ar trebui pe parcursul ciclului 

gimnazial să acumuleze cunoștințe de limba franceză de nivelul elementar (A2) pentru ca, pe parcursul 
liceului să ajungă la un nivel independent (B2). Programele şcolare pentru Limba franceză, limbă modernă 
1 şi limbă modernă 2, aflate în uz în acest moment sunt structurate pe patru paliere, dezvoltarea a patru 
competenţe generale: receptarea mesajelor orale, producerea mesajelor orale, receptarea mesajelor scrise, 
producerea mesajelor scrise. 

A evalua vine din franceza veche ”value” însemnând a purta o judecată de valoare. În didactica 
franceză, evaluarea constă în a măsura sau a judeca (a aprecia), performanțele, competențele orale și scrise 
ale elevilor aflați în situații de comunicare simulate pentru că obiectivul final este acela de a învăța să 
comunice.  

Evaluarea este un demers complex, global care vizează interpretarea (adică a da sens) muncii elevului 
în raport cu obiectivele vizate, utilizând nu un model, ci un ansamblu de criterii alese în funcție de obiectiv, 
în funcție de nivelul de învățare.  

Evalaure inițială, făcută la începutul anului școlar, are ca scop de a face bilanțul cunoștințelor deja 
dobândite. Astfel, profesorul își poate face o idee despre nivelul elevilor săi. Această evaluare face, de 
asemenea, posibilă măsurarea progresului care trebuie făcut, dar și cunoașterea mai bună a nevoilor fiecărui 
elev (pronunțare proastă pe anumite sunete, gramatică aproximativă sau lipsă de vocabular, de exemplu). 

Pentru evaluarea mesajelor orale, în cazul comentării unui document, criteriile cele mai importante 
de luat în calcul sunt: bogăția lexicală; capacitatea reutilizării formelor lingvistice deja învățate; calitatea și 
pertinența ideilor; capacitatea de a se face înțeles (la nevoie chiar și prin gesturi, mimică, intonție dacă 
cunoștințele lingvistice lipsesc); capacitatea de a argumenta și interacționa (claritate, coerență și articularea 
ideilor); calitatea fonetică (pronunție, ritm, intonație); fluiditate. 

Pentru evaluarea mesajelor scrise, plecând de la un document studiat, criteriile cele mai pertinenete 
sunt: bogăția lexicală, corectitudine morfosintactică; complexitate sintactică și discursivă; calitatea și 
pertinența ideilor; capacitatea de a povesti, descrie, de a scrie impresiile; de a produce un text coerent. 

Instrumentele pentru evaluarea inițială pot fi multiple: 
 Întrebări cu alegeri multiple – se propun mai multe variante de răspuns, iar elevii trebuie să aleagă 

pe cea corectă 
 Text lacunar – pentru a verifica vocabularul, părți gramaticale sau chiar aplicarea unor reguli 
 Chestionar cu răspunsuri scurte – elevul răspunde liber la întrebări 
 Afirmații de tip adevărat sau fals, cu sau fără justificare din text deja oferit 
Deci, se poate spune că evaluarea este un sprijin pedagogic, permițând o mai bună adaptare a 

procesului de predare față de fiecare elev. Evaluarea inițială are deci scopul de a informa atât elevul cât și 
profesorul gradul de gradul de cunostințe dobândite și de a descoperi dificultățile de învățare pentru a 
propune sau a descoperi strategii care să permită progresul. 



 

 

METODELE INTERACTIVE – O ÎNVĂŢARE 
ACTIV-FORMATIVĂ 

 
NICOLAE DOINA 

COLEGIUL NATIONAL ŞCOALA CENTRALĂ 
 
Metodele interactive de grup sunt modalităţi de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale, sunt 

instrumente didactice care favorizează schimbul 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. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptatea stilului didactic, mobilizare, 
dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate şi o mare flexibilitate în concepţii. 

Strategii tradiționale: 
• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, latura informativă a educaţiei;  
• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii; 
• stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
• relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 
Strategii moderne: 
• acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
• sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; sunt flexibile, încurajează învăţarea prin 

cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi; 
• stimulează motivaţia intrinsecă; 
• relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a lecţiei. 
Dintre metodele activ- participative vom prezenta “Metoda Pălăriilor gânditoare”  
Metoda Pălăriilor gânditoare 
Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea 

de roluri în funcţie de pălăria aleasă.  
Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. 

Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. 
Pălăria albă - informaţii = un computer care oferă informaţii şi imagini atunci când acestea se cer. 

Calculatorul este neutru şi obiectiv. 
Pălăria roşie – sentimente = legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii, din 

punct de vedere emotional şi afectiv. 
Pălăria albastră- control = gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, 

reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit 
Pălăria verde - idei creative = simbolizează gândirea creative, este folosită pentru a ajunge la noi 

concept şi noi percepţii, la noi variante , noi posibilităţi. 
Pălăria galbenă – beneficii = este simbolul gândirii positive şi constructive, al optimismului, oferă 

sugestii, propuneri concrete şi clare. 
Pălăria neagră – dificultăţi = este pălăria avertisment, centrată în special pe aprecierea negative a 

lucrurilor. 
Avantaje medoda pălăriilor 
• stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală; 
• dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de respect 

pentru opinia celuilalt; 
• încurajează şi exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor; 
• dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, logice şi interpersonale; 
• este o tehnică uşor de folosit, aplicabilă unei largi categorii de vârste care poate fi aplicată în diverse 

domenii; 



 

 

• determină şi activează comunicarea şi capacitatea de a lua decizii; 
Ciorchinele 
 Este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, care constă în evidenţierea de către elevi 

a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. Stimulează 
realizarea unor asociaţii noi de idei. Permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă. 

Etape: 
1. Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei / foaie de 

hârtie. 
2. Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei, prin cuvinte sau desene, legate de tema dată. 
3. Se fac conexiuni, de la titlu la lucrările copiilor. Acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la 

contribuţiile copiilor sau a grupurilor. 
4. Este de preferat ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează individual. 
Concluzii: 
Metodele interactive de predare asigură înlocuirea învățării reproductive cu o invatare productivă, 

eficientă și activ formativă. Implicarea activă a elevilor în realizarea unei învățări prin colaborare și 
cooperare îi pregătește pentru autoînvățare și educație permanentă. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. NICOLAE GICA 

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ„PROFESOR DINU NICOLAE’ 
’GIURGIU 

 
 Evaluarea reprezinta o componenta de baza a procesului de invatamant iar statutul acesteia a devenit 

deosebit de important datorita numeroaselor cercetari, studii, lucrari elaborate pe aceasta tema. Evaluarea 
scolara este perceputa astazi ca fiind parte integranta a procesului de invatare avand rolul de reglare, 
optimizare , eficientizare a activitatilor de predare-invatare .  

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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NECESITATEA EVALUARII INIȚIALE 
 

PROF. INV. PRIMAR NICOLAE IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 BRAGADIRU, ILFOV 

 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial în cadrul triadei predare/învăţare/evaluare, triadă ce 

compune procesul de învăţământ. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea, transformarea, 
punerea pe baze noi şi flexibile a demersului evaluativ în învăţământul preuniversitar. 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.). 

 Evaluarea este o activitate complexă care se desfăşoară într-o strânsă interdependenţă cu celelalte 
componente ale procesului de învăţământ - predarea şi învăţarea, iar feed-back-ul oferit de aceasta trebuie 
să se regăsească şi să producă schimbări în toate celelalte componente ale sistemului de învăţământ. 

 Orice învăţător, conştient de rolul şi importanţa misiunii sale, doreşte să realizeze o predare- învăţare 
– evaluare eficientă. Evaluarea randamentului şi progresului elevilor trebuie să fie parte integrantă, 
permanentă cu predarea şi învăţarea. Evaluarea iniţială are scopul de :  

- a diagnostica exact starea inițială a predării- învăţării; 
- a proiecta și realiza activități de învăţare în clasă; 
- a evalua sistematic progresul instruirii; 
- a-i învăţa pe elevi să înveţe independent.  
 În fiecare elev trebuie să vedem rezultatul unui act de învăţare pe parcursul căruia el a achiziţionat 

mai multe sau mai puţine informaţii din domeniul disciplinei pe care o predăm, precum și capacităţi de a 
opera cu aceste informaţii. Calitatea acestor achiziţii condiţionează calitatea şi eficienţa instruirii ce va 
urma. Astfel, înainte de a declanşa un nou proces instructiv-educativ se examinează minuţios starea iniţială 
a pregătirii elevilor și capacitatea lor de învăţare. De aceea înainte de a trece la o altă unitate de învăţare am 
parcurs următorii paşi esenţiali: 

- am determinat precis obiectivele materiei anterior parcurse de elev ; 
- am elaborat, aplicat şi examinat detaliat rezultatele unui test predictiv ; 
- am stabilit programe compensatorii. 
 Testul iniţial aplicat la începutul unei noi etape de instruire are rolul de a identifica nivelul de 

realizare a obiectivelor studiului într-o etapă anterioară, riguros delimitată şi lacunele intervenite în 
pregătirea fiecărui elev al clasei pe parcursul instruirii sau ulterior. 

 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 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. Concluzionez faptul 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 elevi, 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. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR NICOLAESCU NORINA 
LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea, reprezintă, alături de predare și învățare, o componentă operațională fundamentală a 

procesului de învățământ. Ea constituie elementul reglator și autoreglator, de conexiune inversă. În cadrul 
procesului de predare-învățare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor 
de predare – învățare, dar în acelați timp ne ajută în stabilirea obiectivelor operaționale propuse pentru etapa 
următoare. 

Evaluarea initialã (predictivã) se realizeazã la începutul unui program de instruire, pentru a determina 
nivelul de pregãtire al elevilor si apreciazã modul în care acestia au posibilitatea de a asimila noua unitate 
didacticã sau pot aborda un nou program de instruire superior celui anterior. Se adreseazã cu precãdere 
cadrului didactic, care poate constata situatia de plecare, pe baza cãreia se vor putea „clãdi” viitoarele 
notiuni - descoperirea conceptiilor, aprecierea calitãtii operatiilor gândirii, abilitãtilor, intereselor. 

Evaluarea inițială are rolul de a identifica nivelul performanței școlare a elevului, a punctelor tari și 
slabe. De asemenea, evaluarea inițială are funcția de prognosticare, în sensul că oferă informații despre 
nevoile și disponibilitățile viitoare ale elevilor, sugestii pentru deciziile ce urmează a fi luate în scopul 
ameliorării procesului instructiv-educativ.  

În urma evaluării inițiale, atât profesorul, cât și elevul, au o reprezentare a situației existente, a 
potențialului de învățare al elevului, a lacunelor ce trebuiesc completate și remediate. Profesorul va 
valorifica rezultatele obținute în urma evaluării inițiale prin planificarea demersului pedagogic imediat 
următor și, eventual, prin aplicarea unor programe de recuperare. 

Pentru ca rezultatele obținute în urma evaluării inițiale să reflecteze cât mai obiectiv nivelul de 
pregătire al elevilor, este necesar ca itemii care alcătuiesc evaluarea inițială să fie în concordanță cu 
prevederile curriculumului pentru învățământul primar. La cerințele de conținut trebuie să se țină cont de 
volumul și dificultatea subiectelor, avându-se în vedere cunoștințele esențiale din materia supusă verificării. 
Formularea itemilor trebuie să fie clară, precisă, fără ambiguități. 

În alcătuirea unui test de evaluare inițială profesorul trebuie să parcurgă următoarele etape: stabilirea 
exemplelor de comportamente , în funcție de obiectivele stabilite; formularea itemilor astfel încât să 
antreneze capacitățile intelectuale ale elevilor; stabilirea timpului necesar fiecărui item; fixarea punctajului 
pentru fiecare item; stabilirea unei scări de apreciere; analiza rezultatelor obținute și centralizarea 
rezultatelor elevilor într-un grafic. 

Evaluarea inițială poate fi realizată prin mai multe modalități harta conceptuală, investigația, 
chestionarul, testele. Harta conceptuală are rolul de a dezvolta gândirea logică și a abilităților de învățare. 
Această metodă de evaluare se poate aplica în cadrul orelor de științe., limba și literatura română. 

Investigația oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite, de a se implica 
activ, stimulând inițiativa elevilor pentru luarea deciziilor , oferind un nivel de înțelegere mult mai avansat 
asupra fenomenelor studiate.  

Testul este o probă complexă, standardizată, cu ajutorul căruia se evaluează nivelul de asimilare al 
cunoștințelor și al capacității de a opera cu ele . Testul asigură o obiectivitate mai mare în procesul de 
evaluare, având rolul de a evalua cunoștințele elevilor, dar și de a dezvolta capacitatea de exprimare în scris 
a elevilor. Testul scris se poate aplica la toate disciplinele. 

Evaluarea inițială nu oferă cadrului didactic o apreciere globală a performanțelor elevului și nici 
realizarea unei ierarhii. Prin această evaluare nu se pot determina cauzele existenței lacunelor în sistemul 
cognitiv al elevului. “Evaluarea va recupera acea dimensiune formativă și umanistă, invocată mult în teorie, 
dar uitată în demersul pratic, convertindu-se dintr-o operație clasificatorie, inhibitorie și stresantă, într-o 
ocazie de motivare, responsabilizare și dinamizare a ființei pentru punerea în valoare a propriului potențial” 
(Cucoș, C., 2017, Evaluarea școlară - fațete și efecte problematice) . 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESARĂ SAU INUTILĂ 
 

PROF. CURTEANU NICOLETA CAMELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI, GALAȚI 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. In anul 1967 Scriven propune specialistilor trei forme : 
 a) evaluarea formativa/continua 
b) evaluarea initiala/de inceput/predictiv 
c) evaluarea cumulativa/sumativa/finala 
 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 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. 

 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 
 

PROF. NICOLETA CÎMPEAN, 
LICEUL TEORETIC TEIUŞ, ALBA 

 
Fiecare început de an şcolar este, printre altele, un moment în care profesori şi elevi ajung în punctul 

în care se pun de acord asupra testului iniţial. 
În ştiinţele educaţiei evaluarea înseamnă cunoaşterea, explorarea şi previziunea factorilor şi 

condiţiilor care asigură buna funcţionare a procesului instructiv-educativ. Un obiectiv foarte important îl 
reprezintă progresul realizat de elevi de la o etapă la alta a instruirii, progres privit atât ca volum şi calitate 
a cunoştinţelor, cât şi ca dinamică a capacităţilor intelective, afectiv-motivaţionale şi atitudinale ale 
elevilor39. 

Evaluarea iniţială este un instrument de diagnoză pentru orientarea acţiunilor ulterioare prin 
adecvarea la nevoile reale ale celui care învaţă. Prin evaluarea iniţială se stabileşte nivelul achiziţiilor 
anterioare în termeni de : cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. În funcţie de acestea se realizează proiectarea 
activităţilor didactice şi se iniţiază, dacă este cazul, programe de învăţare remedială şi de educaţie 
diferenţiată. 

Prin testare iniţială urmărim identificarea problemelor care împiedică atingerea obiectivelor, 
realizarea unor planuri personalizate de intervenţie în scopul remedierii problemelor existente. 

Ea trebuie să aibă un efect de stimulare a elevilor pentru obţinerea de performanţe superioare, pentru 
îmbunătăţirea metodelor de predare ale profesorului 

Aşadar, prin testarea iniţială, se urmăreşte:progresul realizat de elev de la un an şcolar la altul în ceea 
ce priveşte cunoştinţele, modul de exprimare, capacitatea de sinteză. Mai mult, testul iniţial , chiar dacă 
vine după o perioadă de vacanţă arată cunoştinţele care s-au fixat şi păstrat în mintea copilului şi care ar 
trebui să constituie acea cultură generală de care avem atât de multă nevoie 

La disciplina istorie, pe care o predau la clase de liceu, aplic acest test iniţial la fiecare început de an 
şcolar. Testul este precedat de o recapitulare la clasă a materiei din anul anterior în 1-2 ore, prin discuţii 
frontale şi folosind foarte mult harta. 

În redactarea testului îmi stabilesc mai întâi competenţele specifice şi conţinuturile pe care doresc să 
le verific. O să exemplific cu testul iniţial aplicat la clasa a IX uman, în acest an şcolar. 

La primul subiect elevii au avut de citit cu atenţie două texte referitoare la lupta antiotomană a 
domnitorilor români din Evul Mediu şi apoi au avut de răspuns la mai multe întrebări pe baza textelor sau 
care aveau legătură cu informaţia din texte . Subiectul al doilea a fost reprezentat de o grilă cu variante de 
răspuns multiplu, iar la subiectul al treilea elevii au avut de prezentat în aproximativ 10 rânduri un subiect 
din istoria românilor care i-a impresionat în mod deosebit. 

În conceperea testului iniţial aplicat clasei a IX-a Uman am avut în vedere următoarele competenţe 
specifice din programa de istorie pentru clasa a IX-a:  

1.1(folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise  
1.2(evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice) 

2.1(recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric) 
 2.3(recunoaşterea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice utilizând surse 

istorice diverse) 
5.3(utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric)  
De asemenea am stabilit şi următoarele conţinuturi ce trebuie evaluate: Statul dac, Ţǎrile Române în 

Evul Mediu, Formarea statului naţional modern, Spaţiul românesc în secolul XX.  
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte: 
 media generală a clasei: 7,00 
 

Note Sub 5 Intre 5-8 Peste 9 
Numǎr lucrǎri - 19 5 

 
39 Ioan Berar, Evaluare iniţială şi diagnostic formativ, în humanistic.ro/anuare/2008, p 9 
 



 

 

În raport de competenţele vizate s-a constat existenţa unei ponderi reduse a răspunsurilor corecte în 
cazul competenţelor 1.1 şi1.2. Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la 
competenţele ce aveau în vedere asocierea unor personalitǎţi cu evenimente istorice şi identificarea în text 
a evenimentelor şi personalitǎţilor istorice. 

Greşelile tipice sesizate s-au referit la: folosirea limbajului istoric adecvat, încadrarea cronologicǎ, 
formularea unor argumente referitoare la un subiect, construirea afirmaţiilor pe baza surselor istorice. 

În baza rezultatelor obţinute am decis că se impun următoarele măsuri privind îmbunătăţirea 
rezultatelor învăţării: alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, 
concepte, se va insista pe analiza de text, pe extragerea şi interpretarea evenimentelor, pe formularea de 
argumente şi pe folosirea conectorilor, pe realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului, lecturi 
suplimentare şi fişe de lucru diferenţiate. 

Aşadar, în urma evaluării iniţiale am reuşit să identific problemele cu care se confruntă elevii, golurile 
din materie, nivelul clasei şi strategiile ce se impun în vederea remedierii problemelor, fapt ce demonstrează 
eficienţa acesteia. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. CONSTANTINESCU NICOLETA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI 
 
Evaluarea în învățământ este o problemă veche cu notații noi, un subiect controversat, datorită, în 

special, încărcăturii sale morale (deoarece prin evaluare se realizează clasificări și selectii, se dau 
”verdicte”si, cu alte cuvinte, se hotărăște soarta unor oameni). 

Ioan Jinga definește evaluarea ca fiind un proces complex. A. Stoica și I. Neacșu consideră că scopul 
evaluării constă din: prevenirea rămânerilor în urmă la învățătură; constatarea din timp a rămânerilor în 
urmă și stabilirea măsurilor pentru diminuarea lor pe baza cauzelor depistate; determinarea progresului 
fiecărui elev. 

În accepția modernă, în care operationalizarea obiectivelor, adică formularea lor în termeni de 
capacități devine parte integrantă a activității didactice, procedeele de evaluare sunt în mod natural integrate 
și ele în metoda însăși de predare-învățare, spre deosebire de învățământul tradițional, care separă faza 
predării de cea a controlului . 

Una dintre problemele importante se referă la întrebarea ”Când se face evaluarea?” 
Evaluarea se face la începutul activității, pe parcursul procesului de instruire-învățare și la sfârșitul 

acesteia. Astfel, se definesc trei tipuri de evaluare: evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare finală.  
Premisa de la care plecăm în demersurile noastre este că evaluarea va sluji mai bine obiectivele 

procesului de învățământ dacă va fi integrată în acest proces și nu se va construi într-o activitate exterioară 
lui. Evaluarea trebuie înțeleasă ca o modalitate de ameliorare a predării și învățării, de eliminare a eșecului 
și de realizare a unui progres constant în pregatirea fiecărui elev.  

Metode și tehnici de evaluare 
1. Evaluarea iniţială: harta conceptual, investigaţia, chestionarul. testele. 
2. 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. 
3. Evaluarea sumativă: examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice), 

portofoliul, proiectul. 
Numeroase discuții s-au purtat de-a lungul timpului și se poartă și astăzi în legătură cu gradul de 

obiectivitate și de precizie al metodelor de evaluare. Sunt numeroase argumente ”pro” și ”contra” utilizării 
exclusive a uneia dintre metode. În realitate, îmbinarea lor constituie soluția cea mai potrivită. 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 este aceea de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare ci de a utiliza un sistem de metode, 
amplificându-le astfel avantajele şi diminuându-le dezavantaje.  

 
Bibliografie: 
1. Neacșu I, Stoica A. – Ghid general de evaluare și examinare”, Ed. Aramis. București 
2. Dobre. M, Nistor, M. – “Ghid de evaluare la chimie” E.D.P., Bucureşti,1999 
3. Fătu S. , Jinga I.– ”Învățarea eficientă a conceptelor fundamentale de chimie”, Ed. Corint, 

București, 1997 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. NICORUȚ ALEXANDRA-BIANCA 
G.P.P. NR.46 ALLEGRIA, ORADEA 

 
Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de ănvățământ, alături de predare și 

învățare și furnizează informații și date despre calitatea și funcționalitatea acestora. Ca și funcții ale 
evaluării enumerăm: funcșia constatativă, funcția dignostică, funcția prognostică și funcșia 
motivațională.De asemenea, există mai multe criterii de clasificare a evaluării: după cantitatea de informație 
verificată(evluare parțială și globală); după criteriul obictivității în notare (evaluare obictivă și subiectivă); 
dupa sistemul de referință privind emiterea judecăților de valoare supra rezultatelor evaluate (evaluare 
criterială și evaluare normativă); după agenții evaluării (evaluare internă și externă); după momentul în care 
se realizează (evaluare inițială, evaluare continuă și evaluare finală). 

Evaluarea inițială se realizează atunci când un cadru ddactic preia pentru prima dată un colectiv de 
copii( la începutul unei perioade de instruire), cu scopul de stabili nivelul de pregătire al copiilor, fiind 
necesară pentru a proiecta activitățile viitoare și pentru a stabili modelitățile de intervenție care se impun.La 
începutul fiecărui an școlar sunt rezervate primele două săptămâni (sau chiar trei săptămâni în cazul 
grupelor de debut unde este nevoie și de acomodare) pentru culegerea detelor cu orivire la nivelul de 
cunoștințe ale copiilor În cadrul acestui tip de evaluare se pot utiliza atât probe scrise(fișe de lucru) cît si 
probe orale, în funcție de particularitățile de vârsta ale grupei. 

Evaluarea continuă se realizează pe parcursul procesului instructiv-educativ având ca rol de a idica 
unde se situează rezultatele parțiale față de cele finale, facilitând și motivând învățarea, evidențiind 
progresul copiilor sau lacunele și obstacolele în învățare. Și în cadrul acestei forme d evaluare se pot utiliza 
atât probe scrise(fișe de lucru) cît si probe orale, în funcție de particularitățile de vârsta ale grupei. 

Evaluarea sumativă se concentrează asupra elementelor de permanență ale unor cunoștințe de bază 
dobândite de copil într-o perioadă mai lungă de timp(semestru), caracterul aleiorativ fiind relativ redus, 
efectele redimțindu-se după o perioadă mai îndelungată. Ca și modalitați de realizare se pot utiliza atât 
probele scrise(fișe de lucru), cât și probele orale. 

Evaluarea finală se realizează la finalul unei etape de instruire(an, ciclu de învățământ).Acest tip de 
evaluare furnizează informații depre nivelul de pregătire al copiilor la finalul unei grupe/etape de instruire. 
Ca și în cazul celorlalte forme de evaluare, se pot pot utiliza atât probe scrise(fișe de lucru) cît si probe 
orale, în funcție de particularitățile de vârsta ale grupei. 

În funcție de particularitățile de vârstă ale grupei, ca si metode de culegere a datelor pentru evaluare 
amintim: observația, conversația, studiul produselor activității, analiza procesului de integrare socială, 
testul, ancheta. Dintre cele enumerate cele mai utilizate în învățământul preșcolar sunt observația și 
conversația. 

Metoda observației o ajută pe educatoare să obțină o cantitate de date despre preșcolar prin observarea 
comportamentului în condiții obișnuite. Se va realiza o observație sistematică, fiind stabilite niște obiective, 
mijloace li activități prigramate, dispunând de metode de înregistrare, ordonare li prelucrare. 
Comportamentul supus observării va fi descris prin indicatori de performanță, fiind notată frecvența, 
periodicitatea și durata comportamentului observat. Totodată se va ține cont și de factori perturbatori printre 
care amintim: oboseala, dezinteresul, subiectivismul observatorului și de caracteristicile evaluate. 

Conversația cu copilul furnizează date neorganizate și nesistematice, utilizându-se cu precădere 
conversația dirijată sau semidirijată, axată pe subiectul care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi 
prelucrate și consemnate. 

Evaluarea preșcolarilor este un proces destul de dificil deoarece permite doar prognoze pe termne 
scurt, dar este foarte importantă și necesară pentru cadrul didactic cât și pentru copil pentru a cunoaște 
nivelul de cunoștințe priceperi și deprinderi.  

Evaluaea se extinde și la activitatea de predare, de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza 
învățarea, de a facilita achiziția de noi cunoștinșe, dar, cel mai important aspect este acela de a-i educa în 
vederea integării într-o societate dinamică și solicitantă. 



 

 

Cu ajutorul diferitelor forme de evaluare, cadrul didactic reușește să adune informașiile necesare 
pentru a-l putea pregăti pe copil în vederea integrării la școală. O evaluare eficiența cu cerinșe bine stabilite 
constituie o modalitate de a spori rolul educației în formarea personalității. 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

NICULAE CRISTINA –SCOALA GIMNAZIALA NR 2 PERIS ,ILFOV 
 
 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.  

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

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

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

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

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit 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, 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 INIŢIALĂ – COMPONENTĂ A ACTULUI DIDACTIC 
 

PROF. NICULESCU SOFIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ANGELA GHEORGHIU” 

ADJUD, VRANCEA 
 
 În procesul de ȋnvăţămȃnt actual, predarea, ȋnvăţarea şi evaluarea sunt componente esenţiale care se 

intercondiţionează; de calitatea uneia depinde eficienţa celorlalte două. 
 Evaluarea ȋn educaţie, atȃt ȋn teorie, cȃt şi ȋn practică, ȋnregistrează o diversitate de moduri de 

abordare. Cert este faptul că evaluarea ȋnseamnă o acţiune complexă, presupune un cumul de operaţii 
mintale şi acţionale, atitudini şi afecte. Evaluarea vizează fenomene variate, implică judecăţi de valoare 
asupra fenomenului. Presupune, de asemenea, măsurarea şi aprecierea acestuia. Prezenţa unor criterii ȋn 
formularea unei judecăţi de valoare, precum şi un scop bine definit completează statutul evaluării ca proces 
complex de cunoaştere şi de ameliorare a stării fenomenului vizat. 

 Evaluarea este o componentă permanentă a actului didactic. Indiferent de obiectivele ei imediate, 
este de dorit ca aceasta să susţină activitatea de predare-ȋnvăţare. Actul evaluării nu trebuie să reprezinte un 
scop ȋn sine, să se limiteze la constatarea unor rezultate ale demersului didactic, ci să urmărească obţinerea 
unei diagnoze. Astfel, se pot observa atȃt aspectele pozitive, prin atingerea obiectivelor, cȃt şi punctele 
critice care urmează a fi remediate prin intervenţii ulterioare. În acest fel, evaluarea ȋşi exercită cele trei 
funcţii generale: de constatare, de diagnosticare, de prognozare. 

 Cunoaşterea rezultatelor şcolare la ȋnceputul unei activităţi, a evoluţiei elevilor ȋn cursul procesului 
de predare-ȋnvăţare, stimularea intervenţiilor eficiente ale acestora, impun o evaluare, obiectivă şi 
responsabilă, la ȋnceput, pe parcurs şi la final de activitate. 

 Evaluarea iniţială deschide un program de instruire (ciclu de ȋnvăţămȃnt, an şcolar, semestru, 
capitol). Aceasta măsoară, verifică nivelul de cunoştinţe, de priceperi, pe care ȋl posedă  

elevii. Rezultatele acestei evaluări iniţiale ȋi sunt necesare profesorului, deoarece ele determină 
intervenţia lui ulterioară ȋn reglarea deficienţelor semnalate, ȋn ameliorarea calităţii comportamentului 
şcolar. În plus, ȋn baza rezultatelor obţinute, profesorul ȋntocmeşte un plan de măsuri ameliorative, stabileşte 
strategiile didactice utilizate pe parcurs. Evaluarea iniţială se impune ȋn acest moment, deoarece elevii deţin 
cunoştinţe eterogene, iar nivelul lor de pregătire anterioară este dificil de cuantificat. De aceea, evaluarea 
iniţială reprezintă o necesitate ȋn asigurarea unei continuităţi a ȋnvăţării.  

 Evaluarea iniţială ȋndeplineşte două funcţii majore: 
1. funcţia diagnostică- prin aceasta, evaluarea iniţială ȋşi propune: 
• să identifice carenţele din pregătirea elevilor; 
• să stabilească potenţialul psihoafectiv al elevilor, precum şi capacităţile care le-ar asigura 

asimilarea cu succes a noilor conţinuturi; 
• să depisteze eventualele dificultăţi de ȋnvăţare. 
Prin urmare, evaluarea iniţială are rolul, prin funcţia diagnostică, de a descoperi acele premise care 

ar facilita receptarea, de către elevi, a noilor cunoştinţe şi formarea altor competenţe. 
2. funcţia prognostică- prin aceasta, evaluarea iniţială ȋi permite profesorului să-şi proiecte- 
ze demersurile didactice ȋn acord cu nivelul colectivului de elevi, să-şi regȃndească intervenţiile ȋn 

concordanţă cu ritmul, cu bagajul de cunoştinţe, cu interesul elevilor. Poate, astfel, anticipa şi unele 
rezultate. 

 Cea mai populară modalitate, ȋn practica şcolară, de realizare a evaluării iniţiale este proba scrisă. 
Aceasta le furnizează celor implicaţi (profesori, elevi) un feedback ce se doreşte a fi cȃt mai obiectiv şi 
cuprinzător. 

 În concluzie, evaluarea, ȋn general, evaluarea iniţială, ȋn special, nu sunt acţiuni inutile sau de 
formalitate, ci devin, atȃta timp cȃt sunt gȃndite ȋn coerenţa unui demers educativ de lungă durată, modalităţi 
importante de reglare a unor comportamente constructive, ȋn rȃndul elevilor şi al profesorilor. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA CHIMIE ȘI NU NUMAI 
 

PROF. NISTOR GEANINA-CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LESPEZI, JUDEȚ BACĂU 

 
“ 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 reprezintă, alături de predare și învățare, 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. 

Se disting trei strategii de evaluare în teoria şi practica educaţională: 
- evaluarea iniţială - are rol de control, este diagnostică, stimulantă şi indică planul de urmat în 

procesul de învăţare. Este „răul necesar” (Yvan Abornot); 
- evaluarea sumativă - este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 

globală, de bilanţ, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor şcolare sau anului 
şcolar. Ea realizează un sondaj atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi materia a cărui însuşire este supusă 
verificării; 

- evaluarea formativă -„marchează faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal,”erorile” fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme şi nu ca slăbiciuni ale elevului 
sau manifestări patologice .”(G .de Landsheere -1979) . 

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 strategia de predare. 

Din perspectiva elevului, evaluarea orientează și dirijează activitatea acestuia de învățare și îl ajuntă 
să-și îmbunătățească stilul de învățare, contribuie la formarea unei imagini de sine cât mai corectă. 

Evaluarea inițială se organizează la începutul unui an şcolar, semestru sau capitol și are ca scop 
stabilirea unor aspecte absolut necesare fiecărui cadru didactic pentru a-și concepe programul de instruire, 
pentru a-și elabora strategia didactică.  

Evaluarea inițială oferă, atât profesorului cât și elevului, o cunoaștere a nivelului de achiziție de la 
care pornesc elevii, a potențialului de învățare a fiecărui elev, dar și a eventualelor lipsuri, lacune ce necesită 
completare sau a unor greșeli ce trebuiesc corectate. 

 În urma evaluării inițiale, pe baza rezultatelor obținute, profesorului i se oferă posibilitatea de a avea 
o imagine cât mai exactă a situației existente și de a-l ajuta în proiectarea demersul didactic următor și 
eventual organizarea unui program de remediere, de recuperare pentru unii elevi. 

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

• selecția riguroasă a conținutului învățării; 
• utilizarea metodelor și procedeelor didactice care să asigure învățarea activă și formativă; 
• alternarea și îmbinarea eficientă a formelor de activitate (frontală, individuală și pe grupe); 
• tratarea diferențiată a elevilor. 
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. 

Scopul evaluării inițiale este atins dacă reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi, să trateze cu 
seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să înțeleagă importanța acestei evaluări, să le fie trezită motivația 
cunoașterii și dorința soluționării corecte a itemilor propuși. Elevii trebuie să înțeleagă această evaluare ca 
o etapă utilă în activitatea de învățare următoare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, știind 
că notele nu se consemnează în catalog, ei se pot concentra 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR, NITOIU FELIX- GEORGIAN 

 
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.  

Metodele şi tehnicile de evaluare pot fi împărţite în :  
Metode tradiţionale - folosite frecvent în practica şcolară curentă sunt :  
probe orale –constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 

cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Avantajele constau 
în faptul că se realizează o comunicare deplină între profesor şi clasa de elevi, iar feed-back-ul este mult 
mai rapid. 

- 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.  

 Examinarea prin probe scrise oferă elevilor posibilitatea să-şi prezinte în mod independent 
cunoştinţele, fără intervenţia învăţătorului. 

- probe practice- realizează verificarea modului în care elevii efectuează diferite lucrări specifice 
unor obiecte de învăţământ.  

Examinarea prin probe practice realizează verificarea modului în care elevii efectuează diferite lucrări 
specifice unor obiecte de învăţământ. 

- Metode alternative –pot fi folosite alături de cele tradiţionale. Oferă cadrului didactic informaţii 
suplimentare despre activitatea şi nivelul pregătirii elevului. Completează datele furnizate de metodele 
tradiţionale. Sunt de mai multe tipuri :  

 -observarea sistematică a comportamentului elevului ;  
 -investigaţia;  
 -proiectul;  
 -portofoliul;  
 -autoevaluarea  
 Observarea şi aprecierea verbală  
 Se referă la gradul de implicare a elevilor în activitatea de învăţare şi 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 .  

 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. Eficienţa metodei depinde de 
modul în care sunt formulate întrebările si ce se urmăreşte cu precădere: simpla reproducere a cunoştinţelor 
, interpretarea şi prelucrarea lor, capacitatea de a opera cu ele, de a le aplica în practică. Este mai potrivită 
vârstelor mici, obişnuindu-i pe copii să expună un subiect.( Nicola ,400)  

 Investigaţia 
Ca metodă complementară de evaluare, oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ 

cunoştinţele însuşite anterior în situaţii noi şi variate. Este limitată la o oră de curs şi solicită elevul în 
îndeplinirea unei sarcini de lucru precise prin care îşi poate demonstra în practică un întreg complex de 
cunoştinţe şi de capacităţi. Urmăreşte formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual precum şi a 
atitudinii elevilor implicaţi în rezolvarea sarcinii.. 
  



 

 

 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. Deoarece urmăreşte 
progresul elevului de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu şcolar la altul, 
portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a acestuia.  

Alcătuirea unui portofoliu presupune respectarea câtorva cerinţe:  
 - să conţină un număr nu prea mare de piese ( 6 până la 12) ,întrucât un număr considerabil riscă să 

admită şi unele nereprezentative şi îngreunează o apreciere justă din partea profesorului;  
- elevul să-şi precizeze cu claritate scopul realizării portofoliului ;  
- produsele să fie însoţite de reflecţii personale .  
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 ÎN PERIOADA PREȘCOLARITĂȚII 
 

PROF.ÎNV.PREȘC. NIȚU AURELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PETELEA 

 (GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HABIC) 
 
„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 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 preșcolarilor, 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 
copiilor, 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. 

Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite intenții. Acestea 
transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. 

În fiecare secvență educativă, într-o primă fază, educatoarea preia unele din obiectivele din programă, 
le adaptează particularităților copiilor și situațiilor de învățare, le ordonează liniar și ierarhic pentru a le 
înscrie în logica didactică. Pentru ca evaluarea să fie posibilă, educatoarea va descrie pentru sine și pentru 
copil modalitățile în care se va manifesta comportamentul scontat prin care se exprimă fiecare obiectiv, 
condițiile în care se așteaptă ca acesta să apară și nivelul de performanță al achizițiilor (minime, medii, 
maxime). În faza ulterioară, după procesul de învățare, educatoarea va recurge la metode și instrumente de 
culegere de date, care conduc la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate apoi calitativ, prin raportare 
la obiective. 

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. 



 

 

 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. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE’ 
 

PROF. NOVAC AURORA VICTORIA 
  
Evaluarea are numeroase definiții și vizează numeroase aspecte, pe care îmi propun să le evidențiez 

în acest articol. Scopul este de a arăta importanța evaluării inițiale. 
 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. 

Procesul de evaluare are mai multe caracteristici, dintre care voi menționa următoarele: 
• Evaluarea școlară urmărește progresul elevului 
• Evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ 
• Pentru a evalua corect, profesorul trebuie să fie neutru și obiectiv, pe cât posibil 
• A evalua un elev înseamnă a-i transmite inițial informații utile 
• Evaluarea trebuie să-l ajute pe elev deoarece o să fie evaluat toată viața 
• Evaluarea trebuie să se adreseze unei ființe în devenire, care n-a încheiat procesul de dezvoltare, 

deci un trebuie să-l sperie pe elev 
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. Ei bine, în practica educațională se disting trei strategii de evaluare: 
evaluarea inițială, evaluarea sumativă și evaluarea formativă. 

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

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

Evaluarea inițială este importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin 
prisma nivelului de cunoștințe deținute de aceștia sau abilități pe care le au, ci și prin faptul că poți afla, la 
nivel 0, cum scriu, citesc sau gândesc. De aceea, tot timpul pun un accent deosebit pe evaluarea inițială la 
disciplina limba şi literatura română. Această evaluare o fac printr-un test scris de nivel mediu în care 
folosesc atât itemi obiectivi cât și itemi subiectivi, pe parcursul a 50 de minute. Tot timpul, folosesc un text 
literar cu întrebări ale căror răspunsuri pot fi găsite în text sau pe baza textului. 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 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NUCĂ NICOLETA 

 
 Desfășurarea optimă a instruirii presupune o informare atât a profesorului, cât și a elevului asupra 

rezultatelor obținute. De asemenea este necesar ca profesorul să cunoască în ce măsură a realizat obiectivele 
propuse, iar elevul are nevoie de o validare a pasilor efectuați pentru a ști dacă poate merge mai departe în 
procesul instruirii. 

 Evaluarea presupune specificarea obiectivelor, măsurarea atingerii acestor obiective și compararea 
datelor obținute cu unele criterii acceptabile, astfel încât să se poată face aprecieri de calitate. 

 În acest fel evaluarea apare ca o parte integrantă a procesului de învățământ. Integrarea evaluării în 
activitatea pedagogică este punctul final într-o succesiune de evenimente. 

 Evaluarea înseamnă formularea unei judecăți de valoare, aprecierea rezultatelor pedagogice prin 
prisma atingerii scopurilor pe care noi le-am propus. Putem spune că evaluarea pedagogică vizează eficiența 
învățământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate și rezultatele obținute de către elevi în 
activitatea de învățare. De asemenea evaluarea apreciază eficacitatea resurselor, a condițiilor operațiilor 
folosite în desfășurarea activității prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării 
deciziilor privind ameliorarea în etapele următoare. Evaluarea îndeplinește trei funcții, și anume: de 
constatare, de diagnosticare și prognosticare. 

 Evaluarea îi ușurează elevului activitatea de învățare deoarece îl obligă să recapituleze permanent 
cunoștințele, să le sistematizeze, să le fixeze mai bine în memorie, să le integreze în structuri, să le clarifice, 
sau să le corecteze, dacă este cazul. În absența evaluării elevul se dezorientează și se demobilizează. 

 S-au delimitat trei tipuri de evaluare în funcție de momentul integrării evaluării în desfășurarea 
procesului didactic: evaluare inițială, evaluare continuă și evaluare finală. 

 Evaluarea inițială se face la începutul unui program de instruire și oferă posibilitatea cadrului 
didactic de a verifica punctele forte și punctele slabe ale elevilor în scopul optimizării procesului didactic. 
De asemenea rezultatele obținute în urma aplicării evaluării inițiale oferă profesorului posibilitatea de a-și 
alege cel mai potrivit mod de predare a noului conținut, dar și de a gândi modalități de instruire diferențiată. 
Ea se realizează în urma unei perioade de cel puțin două săptămâni de recapitulare a cunoștințelor predate 
în aul anterior. 

 Evaluarea continuă sau de progres, se aplică pe tot parcursul desfășurării procesului de învățământ, 
iar scopul acesteia este de a furniza profesorului și elevului un feedback despre gradul de stăpânire a 
materiei și despre problemele întâmpinate . Această verificare conduce la reluarea explicației, la 
modificarea unor elemente ale procesului didactic sau la organizarea unor programe de recuperare. Această 
evaluare îndeplinește două funcții: de diagnosticare și ameliorare a procesului instructiv-educativ, 
prevenind situațiile de eșec școlar. 

 Evaluarea continuă se realizează prin verificări sistematice pe parcursul desfășurării programului de 
instruire, în acest fel aprecierea rezultatelor se face prin compararea lor cu obiectivele concrete. 

 Datele privind rezultatele elevilor la probele de evaluare continuă, observațiile asupra progreselor și 
a dificultăților elevilor în învățare sunt consemnate în caiete și se vor comunica elevilor și părinților, servind 
la întocmirea rapoartelor de evaluare a rezultatelor școlare individuale sau de grup. De regulă, o notă 
consemnată în catalog va fi rezultatul mai multor evaluări. 

 Evaluarea finală se dă la sfârșitul unei etape de instruire, de exemplu semestru, an școlar, urmărind 
să furnizeze informații despre nivelul pregătirii elevilor. Acest tip de evaluare nu mai oferă ameliorarea în 
timp util a rezultatelor școlare ale elevului, exercitând funcția de constatare a rezultatelor și de clasificare a 
elevilor. 

 În ceea ce privește tehnicile de evaluare, acestea pot fi: 
a) tradiționale, cum ar fi: chestionarea sau examinarea orală, probele scrise sub forma unor întrebări 

cu răspunsuri libere, rezolvări de exerciții și probele practice, 
b) alternative cum ar fi: observarea sistematică a levului, investigația, proiectul, eseul, portofoliul, 

autoevaluarea,etc. 



 

 

 Pentru a realiza o evaluare cât mai obiectivă, care să solicite la niveluri diferite activitatea mentală a 
elevului, s-a impus folosirea combinată a unui sistem de metode de evaluare ca:examinarea orală, 
exminarea prin probe practice și examinarea prin probe scrise. 

 Chestionarea orală se realizează prin conversații, profesorul verificând gradul de însușire a 
cunoștințelor, priceperea de a interpreta și prelucra datele. O atenție deosebită se pune pe formularea 
întrebărilor care solicită un efort de gândire, adică acele întrebări care cer elevilor să efectueze comparații, 
clasificări, să dezvăluie raporturi cauzale, să formuleze explicații, să tragă concluzii. Această metodă 
asigură un feedback rapid și permite întărirea răspunsurilor bune ori corectarea celor greșite. 

 Examinarea prin probe scrise este un instrument de evaluare ce pune mai bine în evidență capacitatea 
elevului de a selecta informația, de a-și organiza ideile, de a dezvolta o argumentație și de a opera cu 
informația acumulată. Probele scrise pot fi sub formă de teză, chestionar, extemporal, referat, eseu sau 
proiect. Probele scrise se construiesc în funcție de tipul de evaluare. 

 Examinarea prin probe practice oferă posibilitatea profesorului să constate capacitatea și abilitatea 
elevilor de a aplica cunoștințele dobândite, gradul de formare a unor deprinderi. 

 Portofoliul conține un ansamblu de materiale educaționale elaborate de elev pentru o anumită 
disciplină. Portofoliile elevilor se apreciază de către profesor, de regulă, în perioada celor trei săptămâni de 
recapitulare finală, dar și pe parcursul semestrului, elevii vor fi îndrumați și orientați în alcătuirea acestora. 

 Proiectul reprezintă investigația în profunzime a unui subiect, implică efort și cercetare, concentrat 
pe găsirea unor răspunsuri la un subiect propus de cadrul didactic. 

 Proiectul oferă posibilitatea elevilor de a aplica deprinderile, abilitățile, luarea deciziilor, asumarea 
responsabiității. Foarte importantă este verificarea din timpul desfășurării proiectului, pentru că permite 
revizuirea punctelor-cheie, analiza stadiului proiectului și respectarea programului.  

 Creșterea eficienței actului evaluativ se bazează pe folosirea unei game variate de instrumente de 
evaluare curentă și periodică și conduce la îmbunătățirea rezultatelor școlare. 

 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. OANĂ FLORENTINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.2, FOCȘANI 

 
Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, 

definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele 
sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. 
Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment 
să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit în orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional.  

 Procesul evaluativ 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. 

Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficiență variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea.  

 



 

 

METODE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 

PROFESOR OANA LOLA AURA 
LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE JIGA "TINCA 

 
 “Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi ” John Dewey 
 
Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, 

deoarece ne permite să ne identificăm punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest motiv am ales să 
tratez această temă şi să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi utilizate în procesul didactic. 
Nivelul de progres al elevilor este determinat de experienţele extraşcolare şi de calitatea activităţilor din 
clasă organizate de profesor. Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componentă esenţială a 
procesului de învăţământ deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 

Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între evaluare 
şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre 
rezultatele şcolare ale elevilor şi obiectivele operaţionale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune 
formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale (evaluarea orală, 
evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne sau alternative. Printre cele mai utilizate 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. 

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-à-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 subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor metode de evaluare. 
Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un 

anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă.Acesta permite 
abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare şi transcurriculare, având un 
caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe 
baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev. Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor 
studiaţi cât si opinia elevului cu privire la probema analizată. 

Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc. Deoarece aceasta 
conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca portofoliul reprezintă cartea de 
vizită a elevului. 



 

 

Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elev, 
uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la 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 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; 
 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 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 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. 

 Profesorul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea elevului, în desăvârşirea 
personalităţii acestuia. Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la procesul instructiv-educativ, acum 
el trebuie să devină doar un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei şi pentru 
formarea în spiritul responsabilităţii şi culturii civice. Se pune din ce în ce mai mult accentul pe caracterul 
formativ al educației. Cadrul didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator, folosind dialogul şi cooperarea 
în relaţia cu elevii. «Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor.», spunea Nicolae 
Iorga. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

INVATATOARE, OANCEA PETRUTA 
SCOALA GIMNAZIALA VARTESCOIU-VRANCEA 

  
 Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie 

formativă, sumativa 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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COMPORTAMENTELE EVALUARII INIȚIALE 
 

PROF. OARGĂ DANIELA 
 
Evaluarea inițială la grupa mică a vizat 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. Comportamente vizate pentru evaluarea inițială au urmărit nivelul la 
care se află copiii la intrarea în grădiniță, în ceea ce privește: dezvoltarea intelectuală – exprimarea, 
cunoștințe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoștințe ce permit înțelegerea 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-
emotională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viață 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 ținand cont de vârstă, deoarece 
nu au cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice. Probele aplicate copiilor au fost: probe orale, practice, 
observarea comportamentului în timpul activitatilor, dialogul cu copiii, și putin utilizate au fost probele 
scrise. Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni, unui numar de 30 
copii . Comportamente urmărite: 

Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrieri: discută cu colegii și 
educatoarea; primește mesaje, îndeplinește instrucțiuni simple; știe să se prezinte; denumeste 4-5 jucării și 
formuleaza o propoziție simplă despre o jucărie denumită; răspunde adecvat (verbal sau comportamental) 
la ceea ce i se spune.  

 Dezvoltarea socio-emoţională: 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, se 
prezintă pe sine; 

Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii: observă obiectele din sala de grupă; recunoaște, 
numește obiectele indicate; separa jucăriile de alte obiecte; construiește după model; plasează obiecte în 
diferite poziții spatiale (sus, jos); recunoaste activități ale omului și este capabil să le imite; recunoaște 2 - 
3 culori. 

Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale: își coordonează mișcările cu ritmul solicitat de 
educatoare (întinde, ridică mâinile și bate din palme); merge sau aleargă în direcția dată; poate să stea într-
un picior 3 secunde; respectă regulile de igienă personală și colectivă; 

 Capacități și atitudini față de învăţare: 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; ascultă cu 
atenție și interes cântece pentru copii si poate să reproducă corect un cântec simplu, după educatoarei; poate 
să țină corect creionul în mână; se ,,joacă” cu plastilina. 

  Rezultatele evaluării inițiale asigură datele necesare pentru elaborarea unei planificări a activităților 
instructiv-educative care să țină cont de utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze 
copiilor priceperile și deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educațională din 
învățământul preșcolar. 

 



 

 

EVALUAREA ȘCOLARĂ LA RELIGIE 
 

PROF. OCEANU COSMIN-EMILIAN 
SCOALA GIMNAZIALĂ VÎRTEȘCOIU, JUDEȚUL VRANCEA 

 
Evaluarea, la disciplina religie, are un specific aparte, în sensul că” ea face trecerea de pe latura 

informativă pe cea formativă a procesului educative”. 
 În cadrul educaţiei religioase evaluarea are mai multe etape: familiarizarea profesorului cu modul în 

care elevul îşi însuşeşte noile cunoştinţe, încurajarea autoevaluării de către profesor, autoevaluarea fiind 
cea mai complexă etapă, în care elevul este ajutat să îşi facă o analiză a vieţii sale interioare, sufleteşti. 
Aprecierea şi evaluarea sunt acte de ierarhizare ce intervin în toate activităţile umane. La religie, elevii 
percep în mod diferit evaluarea. În cadrul predării-învăţării-evaluării, cea din urmă are o importanţă 
covârşitoare. 

In Noul Testament, în Pilda minelor (Evanghelia de la Luca 19, 12-27), “Mântuitorul Iisus Hristos, 
Educatorul suprem ne prezintăun model de evaluare: şi anume un om bogat înainte de a pleca într-o călătorie 
îşi împarte averea slujitorilor săi ca să o administreze până la întoarcerea sa. Deşi au primit sume egale, 
rezultatele muncii lor au fost diferite. La întoarcere, stăpânul a răsplătit fiecăruia după rezultatele obţinute”. 

 Aşadar, descoperim că darurile primite de la Dumnezeu de fiecare dintre noi sunt diferite dar datoria 
noastră este de a le înmulţii şi a le valorifica, fiecare după puterea şi ştiinţa sa.  

În procesul de învăţământ, elevii primesc de la profesor acelaşi dar: învăţătura religioasă. Fiecare 
copil trebuie învăţat să valorifice cât mai bine acest dar. Pentru profesorul de religie evaluarea are funcţia 
de constatare şi reglare a propriei activităţi didactice. Rezultatele elevilor sunt oglinda fiecărui profesor în 
parte. O evaluare adecvată obligă la observarea unor principii care propun următoarele norme: 

 -Evaluarea la religie este o activitate de bază, care facilitează realizarea unui proces eficient de 
instruire şi învăţare. Astfel, putem aprecia atât maniera în care elevii şi-au însuşit noţiunile predate, precum 
şi nivelul moral şi duhovnicesc la care au ajuns elevii nostri, precum şi al familiilor din care provin aceştia. 
Educaţia religioasă primită de mici din familiile creştine constituie o bază bună de pornire, o bună creştere 
religios-morală. ”Educaţia este o acţiune sfântă cu o deosebită răspundere în faţa lui Dumnezeu”. 

 Atunci când este realizată după principii sănătoase, evaluarea primeşte o conotaţie favorabilă atât 
pentru elevi cât şi pentru profesor. 

 
8.1. Exigențele evaluării la religie  
La religie, profesorii evaluează modul în care elevii şi-au însuşit noţiunile teoretice legate de 

statornicirea în credinţă cât şi capacitatea elevilor de a le aplica în diferite împrejurări concrete ale vieţii. 
Există însă, o problemă grea cu care se confruntă profesorul de religie şi anume, modalitatea de a evalua 
credinţa, „care nu este întotdeauna manifestată sau exteriorizată într-un comportament vizibil, concret sau 
măsurabil”. 

 Ne punem adesea întrebarea: este în stare un semn(nota) să evalueze şi să eticheteze credinţa noastră 
şi a elevilor noştri? Desigur că, prin educaţie religioasă, profesorul îşi propune să le transmită şi să le cultive 
elevilor anumite atitudini, gesturi, îndemnuri de a participa la anumite ritualuri religioase care duc la 
dezvoltarea sentimentelor şi comportamentelor religios-morale. Dar, este foarte greu de evaluat 
„corespondenţa dintre conduitele manifestate de elevi şi normele emise sau pretinse de către profesor”. 

 Stabilirea credinţei noastre în Iisus Hristos nu este de competenţă omenească, cu atât mai mult cu cât 
„credinţa” unora poate trece ca „necredinţă” în ochii altora. De aceea, scopul final al evaluării la religie nu 
este de a stabili cât de „mare” este credinţa elevilor, ci de a-i învăţa să se cerceteze pe ei înşişi, să se întoarcă 
către adâncul sufletului lor spre cercetarea credinţei sau necredinţei lor. Acest lucru duce la autoevaluare 
care este obiectivul principal al evaluării la religie. 

 În evaluare se va pune accent nu pe cantitatea informaţiei acumulată de elevi, ci pe procesele 
formative şi autoformative, într-un proces activ şi dinamic. Evaluarea trebuie concepută nu numai ca şi 
control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă a rezultatelor, ci şi ca o cale sau mijloc de 
perfecţionare continuă cu o strategie bazată pe formare.  

 La religie, observăm că majoritatea profesorilor utilizează în mod frecvent ca metodă principală de 
evaluare, evaluarea orală. De asemenea, evaluarea scrisă sub formă de teste sau referate este şi ea o metodă 



 

 

de evaluare destul de des întâlnită. Metodele tradiţionale de evaluare, concepute să realizeze un echilibru 
între probele scrise, orale şi cele practice, constituie în acest moment elementele principale şi dominante în 
desfăşurarea actului de evaluare. 

 Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare accentuează acea dimensiune a 
acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca 
ansamblu de cunoştinţe) dar, mai ales, ceea ce vor putea să facă în urma asimilării acestor cunoştinţe 
teoretice (priceperi, deprinderi, abilităţi). Acest lucru poate fi urmărit prin metode complementare de 
evaluare.  

Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine individualizarea 
actului educativ prin sprijinul acordat elevului sunt: observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevului, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, etc. Adaptarea evaluării la metodele 
activ-participative duce la rezultate remarcabile.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. D.Călugăr, Catehetica. Manual pentru Institutele Teologice ale Bisericii Ortodoxe Române, 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 1967 
2. C.Cucoş,  Educaţia religioasă , repere teoretice  şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999 
3. M. Opriş, O radiografie a limitelor  şi dificultăţilor în evaluarea la disciplina religie în Coordo-

nate ale cercetării pedagogice în domeniul educaţiei religioase, (coord.) D. Opriş, Alba Iulia, Editura 
Reîntregirea, 2009 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OCEANU NELA 
LICEUL TEORETIC „DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBESTI, VRANCEA 

 
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 tehnicile 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 

 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 
11. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
12. investigaţia; 
13. proiectul; 
14. portofoliul; 
15. autoevaluarea 
CONCLUZII 
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. 
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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IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

PROF. OCHIAN IULIA-MARINELA 
COLEGIUL AUTO ,,TRAIAN VUIA,, TG-JIU 

 
 În reforma educaționala întreprinsă în învățământ, importanța activității de evaluare devine din ce în 

ce mai accentuată, deoarece permite dascălului 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. 

Actul de evaluare păstreaza caracteristicile evaluării activității didactice, având drept scop măsurarea 
și aprecierea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor dobândite de copii în cadrul procesului instructiv-
educativ. În același timp, evaluarea urmăreste și aspectele formative ale muncii educative, concretizată în 
atitudinile și comportamentele dobândite de elev 

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

- evaluare inițiala – predictivă 
- evaluare cumulativă - sumativă, certificată 
- evaluare formativă - continuă 
 Evaluarea inițiala – se realizează la începutul anului școlar, în momentul inițierii unui program de 

instruire și are rolul de a stabili nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi, de a cunoaște capacitățile de 
învățare ale copiilor. Concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției – stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obținera 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența procesului de 
învățământ 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/remediere a rămânerilor în urmă; 
- aplicarea unor masurire cuperatori pentru unii copii din clasă, fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii supradotați. 
 Evaluarea formativă/continuă este una din formele cele mai des utilizate în toate activitățile 

derulate, de la observarea continuă comportamentului copiilor, a reacțiilor 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 obțin. Utilizarea acestei forme de evaluare ajută profesorul dar, 
în special, copilul la reglarea activității. Pentru a avea rolul pozitiv mentionat anterior, evaluarea formativă 
trebuie să respecte unele cerințe: 

- aprecierile să fie făcute la momentul potrivit; 
- aprecierile verbale : „Foarte bine !”, „Bravo !” să reflecte cu adevărat performanța copilului, prin 

urmare, să aiba acoperire în fapte; 
- criteriile de acordare a recompenselor să fie cunoscute de copii înainte de acordarea lor. 
Avantajele utilizării acestei forme de evaluare sunt multiple: 
- sesizează imediat lacunele, rămânerile în urmă a unor copii și, impicit, profesorul acționează 

pentru recuperarea acestora; 
- se verifică, la fiecare copil în parte, întregul conținut al domeniului de cunoaștere selectat pentru 

evaluare. 
 Evaluarea formativă are câteva caracteristici esențiale care o deosebesc de celelalte forme de 

evaluare și care, în esență, sporesc impactul pe care îl are asupra copilului, a personaliății acestuia și asupra 
procesului de învățare și formare: 

 Centrarea interesului pe procesul învățării este considerat a fi mai relevant decât produsul 
învățării. .Astfel, într-o activitate de interpretare a textului literar se va urmări nu numai însușirea noțiunilor 
teoretice (gen literar, specie literară, structure narrative/lirice, modalitătăți de realizare artistică sau moduri 
de expunere, ci mai mult prestația copiilor, implicarea în activitate, rapiditatea în descifrarea sensurilor, 



 

 

simbolurilor, ușurința desprinderii unor mesaje etice/culturale, independența în realizarea unor sarcini 
individuale, capacitatea de efort, profunzimea și logica în gândire, exprimarea coerentă, cursivă etc. 

Caracterul sistematic și continuu este văzut nu atât prin prizma aspectului temporal, cât, mai ales, 
prin faptul că se reintroduc prmanent și cu promtitudine constatările și informatiile dobândite prin evaluare 
în procesul curricular și prin urmare, pot fi adoptate măsuri ameliorative imediate. 

• Caracterul dinamic, flexibil și creator face posibilă evoluția procesului curricular, îmbogățirea 
operațiilor cognitive pe care le implică acesta și a metodelor, mijloacelor și srategiilor didactice. 

• Caracterul individualizat presupune implicarea activă a fiecărui copil. 
• Oferă posibilitatea corectării promte a erorilor, precum și a reglării rapide a 
demersurilor curriculare, gratie informațiilor, corecturilor, ameliorărilor pe care le sugerează 

sistematic. 
• Face posibila modificarea, reorientarea procesului de învățământ, inclusiv pe secvențe mici, 

replanificarea unor teme.  
 Evaluarea sumativă/cumulativă se realizează de regulă la sfârșitul unui semestru, al unui an școlar, 

urmărește să realizeze un sondaj despre cunoștințele și achizițiile copiilor în urma participării la un anumit 
program educațional. Rezultatele obținute se raportează la obiectivele Programei școlare, gradul de 
realizare al acestora, cu mijloacele și strategiile didactice propuse de profesor la fiecare clasă. În evaluarea 
cumulativă sau sumativă se constată rezultatele, dar important este interpretarea acestora prin prizma 
metodelor și strategilor de lucru, ca imediat să urmeze decizia în adoptarea unor programe educaționale, 
care să conducă la creșterea performanței copiilor. Dintr-o altă perspectivă și anume din aceea a 
obiectivității și a gradului de certitidine, se disting evaluare empirică (subiectivă) și evaluare obiectivă. 

 Evaluare empirică se manifestă în momentul în care cadrul didactic apelează la intuiția proprie; 
este considerată mult mai facilă și la îndemâna fiecaruia. Acest tip de evaluare are însă multiple dezavantaje: 

- este nesigură, are un grad de obiectivitate redus; 
- rezultatele pot fi fluctuante, fiind influențate de factori subiectivi (dispoziția celor implicați, 

atmosfera existentă în clasă etc.) 
- este fragmentară, surprinde elemente de moment, fără relevanță; 
- face necesară întocmirea unor liste de trăsături, comportamente, performanțe sau rezultate ce 

trebuie să fie mereu în atenția evaluatorului; 
- face necesară elaborarea unor scale grafice, cu ajutorul cărora să se înregisreze sistematic, dacă o 

anumită trăsătura performantă este prezentă, precum și gradul în care ea a evaluat sau nu într-un anumit 
interval de timp. 

 Evaluarea obiectivă se caracterizează prin folosirea unor tehnici speciale de măsurare a unor 
trăsături, a unei performanțe, a unei prestații, a unei experiențe. Ea necesită crearea unor instrumente de 
culegere a datelor și de comparare deliberată a comportamentului copilului cu un anumit standard acceptat. 
Acest tip de evaluare presupune realizarea următoarelor proceduri: 

- raportarea comportamentului copilului la obiectivele procesului instuctiv –educativ, definite în 
termeni măsurabili; 

- raportarea comportamentului copilului la media normală a realizării acestui comportament în 
rândul uneia și aceleași categorii de subiecți . Indiferent de forma care se utilizeaza, evaluarea, desfășurată 
în scopul de reglare și autoreglare a activității didactice, este un proces complex, dar în același timp firesc 
și normal, integrat procesului de învățământ. Ea furnizează date importante despre capacitățile de învățare 
a copiilor, pentru ca, în deplină cunoștință de cauză, să se stabilească obiectivele activității următoare și să 
se adopte cele mai potrivite mijloace de realizare.  

 Evaluarea cuprinde variate forme de verificare, metode și procedee de evidențiere a performanțelor 
atinse, printre care: 

- observarea curentă a comportamentului de învățare al clasei;conversația, dialogul, 
explicația,dezbaterea, jocul de rol;probe de control;studiul produselor activității ;testele și fisele de 
evaluare. Fiecare profesor își alege metode și tehnici de evaluare potrivite, adaptate nivelul individual de 
vârsta și de înțelegere al copilului. 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR – SPECIAL 

 
PROFESOR-EDUCATOR OLÁH-BABOS JUDIT 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURÓCZI MÓZES 

LOCALITATEA: TÂRGU SECUIESC JUDEŢUL: COVASNA 
 
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..  

 



 

 

IMPORTANȚA EVALURII INIȚIALE 
 

PROF. OLAR ANGELA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”ORIZONT” ORADEA 

STRUCTURĂ C.S.E.I. NR.1 TILEAGD 
 
 Evaluarea trebuie privită ca un proces complex, continu, dinamic, de cunoaștere și estimare 

cantitativă și calitativă a particularităților dezvoltării și a capacității de învățare a copilului, de planificare 
și programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat și programele de intervenție 
personalizate. Evaluarea presupune colectarea de informații cât mai complete, interpretarea de date, 
punerea și rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei și intervenției. Probele și testele de evaluare 
nu urmăresc în principal evidențierea deficienței și a blocajelor copilului, ci determinarea abilităților și a 
disponibilităților imediate pentru dezvoltare (A . Gherguț, 2013,p.121). 

 Evaluarea nu trebuie 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 evaluatul, ci mai ales cu calitățile pe care le poate valorifica și dezvolta în continuare. Orice educator 
arb trebui să-și proiecteze evaluarea odată cu proiectarea conținutului și să prezinte ceea ce se așteaptă de 
la elevi, ce progrese vor trebui să facă: o probă care este precedată de prezentarea obiectivelor de evaluare 
se va dovedi mult mai eficientă decât una la care elevul nu știe la ce să se aștepte. Pentru educator, evaluarea 
este un prim proces care îi coferă o imagine asupra propriei activități.( A. Ghherguț, 2013, p. 124). 

 Dintodeauna însă învățarea a presupus depășirea unor obstacole, eliminarea unor dificultăți apărute 
în timpul studiului individual sau colectiv. Rămasă în umbră multă vreme, pedagogia copiilor cu dificultăți 
de învățare a cunoscut progrese însemnate, mai ales în ultimele decenii.(K., Peter, A., Nicoruț, A., Mihale, 
coord.,2014, p.71). 

 Știm că atunci când proiectăm un test de evaluare, noi profesorii trebuie să ținem cont de o serie de 
condiții tehnice. Aceste vcondiții tehnice sunt greu de realizat, necesitând foarte mult timp, experiență 
didactică și științifică.( C., Rusu, 2009, p.57). 

 Evaluarea inițială are un scop precis: acela de a stabili, cât mai exact cu putință câteva lucruri absolut 
necesare fiecărui profesor pentru a-și elabora strategia didactică la o clasă anume. 

 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 ( școală, clasă, material uman etc). Evaluarea inițială 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 și o compară cu programa clasei curente, stabilește lista problemelor esențiale din 
materia parcursă fără de care ei nu-și poate realiza sarcinile de predare în bune condiții. Pe baza acestei liste 
se formuleză itemii testului ( întrebările și modalitățile de răspuns); spre deosebire de testele folosite la 
examene, testul de evaluare inițială trebuie să conțină astfel de itemi încât răspunsurile elevilor să-l edifice 
pe profesor dacă aceștia stăpânesc sau nu anumite cunoștințe și deprinderi stict necesare continuării 
instruirii. 

 După aplicare și corectare,profesorul face inventarul lacunelor și al greșelilor tipice, pe baza căruia 
realizează o primă grupare a elevilor din clasă în vederea diferențierii și invidualizării instruirii. Desigur, 
pe parcurs, în funcție de evoluția ficărui elev, situația se poate schimba, elevii regrupându-se corespunzător. 

 Testul de evaluare inițială este, după opinia noastră, instrumentul cel mai precis pentru realizarea 
scopului propus în evaluarea inițială și recomandăm folosirea lui în combinație și cu alte probe care să 
permită un diagnostic cât mai fidel al pregătirii elevilor ( I. Jiga, E., Israte, 2008,p.389-390). 

 Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilități parcurge următoarele etape: 
 a) evaluarea inițială - este constatativă, obiectivele sale fiind: 
- identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea; 
-stabilirea nivelului de pertformanță sau potențialul actual al copilului; 
-stabilirea încadrării pe grad sau nivel educațional; 
- estimarea dezvoltării ulterioare bazat pe potențialul induvidual ți integrat al copilului; 
- stabilirea parametrilor programului de intervenție personalizat;( A., Gherguț 2008, p.125-126). 



 

 

b) evaluare formativă sau continuă: 
c)evaluare finală; 
 Corectarea testelor se face pe baza baremelor de evaluare și notare ce conțin descriptori de 

performanță.  
 
BIBLIOGRAFIE 
A.,Gherguț ,( 2008) Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de 

obținere a gradelor didactice.Ediția a II a revăzută și adăugătă, editura Polirom, Iași; 
I.,Jinga, E., Istrate( coord).( 2008),Manual de pedagogie,editura ALL,București 
K., Peter, A., Nicoruț, A., Mihale( coord)( 2014), Incluziunea școlară a copiilor cu dificultăți de de 

învățare-problematici ale secolului XXI, editura EIKON, Cluj-Napoca;  
 
 



 

 

MOD DE ABORDARE A EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, OLAR DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZU” ȘELIMBĂR 

 
Evaluarea inițială oferă, atât copiilor de vârstă preșcolară, cât și educatoarei o reprezentare a 

potențialului de învățare a fiecărui copil, dar și a unor posibile lacune care vor trebui completate. Pe lângă 
aceasta, evaluarea inițială oferă posibilitatea obținerii unor date cu privire la acele aspecte care necesită 
corectare sau îmbunătățire, aceasta fiind starea inițială de la care pornim procesul învățării.  

Evaluarea oferă posibilitatea de a obține informații asupra situației existente pentru ca apoi, 
educatoarea, să propună activitățile următoare în concordanță cu rezultatele obținute. Este important ca 
educatoarea să să îi ajute pe copii să ințeleagă importanța evaluării ca pe un exercițiu util activității de 
învățare și a creării premiselor favorabile pentru obținerea performanței în învățare. 

 
Grupa de nivel II – secția germană 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Tema / mijloc de realizare Obiective operaționale Itemi de evaluare  
Spiel: Der Wörterkoffer 

(Pflanzen, Tiere, Kleidung, 
Lebensmittel, Spielsachen, 
Fahrzeuge) 

Klanggeschichte + 
Malgeschichte: Im Garten 
(Hören, Verstehen, 
Geräusche+Malen, Sätzen 
bilden) 

Spiel: Jahreszeiten im 
Märchen 

1. să alcătuiască propoziţii 
corecte dpdv gramatical 

2. să utilizeze instrumente 
muzicale (Orff) pentru redarea 
unor elemente din povestire 

3. să utilizeze desene, 
simboluri, pentru a reda elemente 
din text 

a) alcătuieşte propoziţii b) 
descrie şi povesteşte întâmplările 
din imagini c) produce zgomote 
potrivit textului d) desenează 
elemente din text e) să asocieze 
evenimente din poveste cu 
anotimpul în care se petrece 
acţiunea 5 sarcini = CA  

3 sarcini = CD  
sub 2 sarcini = NS 

DOMENIUL ŞTIINŢE 
Tema / mijloc de realizare Obiective urmărite Itemi de evaluare  
Spiel: ”Wann passiert 

es?” 
(Jahreszeiten, Wetter, 

Spiele, der Baum in vier 
Jahrezeiten)  

Spiel: ”So ein 
Durcheinander!” (Gemüse, 
Obst, Tiere, Fahrzeuge u.a)  

”Gruppiere die Dinge!” 
Arbeitsblatt: Verbinde die 

Bilder mit der passende 
Jahreszeit 

 

- Să identifice şi să 
denumească aspectele 
caracteristice fiecărui anotimp 
(toamna, iarna, primavara, vara) 

- Să recunoască şi să 
clasifice animale, plante, mijl. de 
transport 

- să asocieze anotimpuri cu 
elem. specifice 

- să clasifice obiecte după 
categoria din care face parte 

a) recunoaşte şi denumeşte 
b) descrie imaginile în propoziţii 
c) identifică aspecte specifice d) 
clasifică în categorii e) identifică 
anotimpul în care se petrece 
acţiunea în poveste f) asociază 
(uneşte cu o linie) anotimpul cu 
elementele specifice g) formează 
grupe de obiecte 

6 sarcini = CA 3 sarcini = 
CD  

sub 2 sarcini = NS 

Spiel: Formen- und 
Farbenspiel „Welche 
Formen/Farben erkennst du?“ - 
Würfelspiel 

- să aşeze figurile 
geometrice după culoare, marime 
și cifre corespunzătoare 

- să asocieze forme-culori-
cifre 

a) identifică forme 
geometrice b) recunoaşte cifre c) 
identifică poziţii spaţiale d) 
formează mulţimi după criterii 



 

 

Spiel: „Wo hat sich 
versteckt? (Zahlen und 
Raumpositionen) 

- să identifice 
relaţiile/poziţii spaţiale  

- să plaseze diferite jucării 
într-un spaţiu dat 

date e) asociază forme-culori-cifre 
f) plasează obiecte în spaţiu dat 

6 sarcini = CA 3 sarcini = 
CD  

sub 2 sarcini = NS 
 

  



 

 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 
 
Tema / mijloc de 

realizare 
Obiective urmărite Itemi de evaluare  

Spiel: ”Heidi beim 
Einkaufen” (Gemüse, Obst, 
Spielzeuge + Verhalten) 

Spiel: ”Wie benehme ich 
mich?” Begrüssungsformel 

 
Spiel: ”Beim Einkaufen” 

(Gemüse, Obst, Spielsachen) 
 
 
 
 
 
 
 

- să diferenţieze aspecte ale 
comportamentului în diferite 
situaţii 

- sa respecte regulile de 
comportare civilizata în diferite 
situaţii  

- să utilizeze formule de 
salut şi politeţe 

 
 

a) recunoaşte 
comportamente b) diferenţiază 
comportamente pozitive şi 
negative în diferite situaţii 
prezentate c) utilizează formule de 
salut 

d) utilizează potrivit banii e) 
verbalizează acţiuni 

5 sarcini = CA 3 sarcini = 
      

 

Krone für Heidi mit 
verschiedene Farben 
malen/basteln und damit 
verschiedene Rollen spielen 

- să utilizeze diferite tehnici 
de lucru pt a realiza sarcina si sa 
verbalizeze acţiunile 

a) leagă şireturi b) 
confectioneaza coronita c) 
verbalizează acţiunea 

3 sarcini = CA 2 sarcini = 
CD  

1 sarcină = NS 
 
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 
 
Tema / mijloc de 

realizare 
Obiective urmărite Itemi de evaluare  

Spiel: Rhythm, Melodie 
Übung-Spiel 

+Instrumente 
”Erkenne das Lied” 

1.sa recunoasca cantecul 
dupa silueta/jeton, 

2. să intoneze cantece 
cunoscute 

3. sa utilizeze instrumente 
muzicale/percutie/eșarfe/pietre 

a) recunoaşte b) intonează c) 
utilizează instrumente muzicale 

3 sarcini=CA 2 sarcini=CD  
1 sarcină=NS 

Modellieren: ”Mein 
Lieblingsspielzeug” 

 
Zeichnung: „Spielzeuge 

für Heidi“ 

1.să redea corect forme si 
figuri 

2. să analizeze critic şi 
autocritic lucrările realizate. 

3.să respecte poziţia corectă 
a corpului fată de suportul de lucru 
pentru o bună coordonare oculo-
motorie; 4. să utilizeze corect 
instrumentele de lucru 

a) reda forme b) siluete c) 
utilizează culori potrivite d) 
utilizează corect instrumentele de 
lucru e) se încadrează în pagină, f) 
apreciază lucrarea proprie şi a 
colegilor 6 sarcini = CA  

3 sarcini = CD  
sub 2 sarcini = NS 

 
DOMENIUL PSIHOMOTRIC 
 
Tema / mijloc de 

realizare 
Obiective urmărite Itemi de evaluare  

Übung-Spiel: ”Imitiere 
meine Bewegungen” 

Übung-Spiel:  
”Tue, was ich sage” 

- să răspundă motric la o 
comandă dată; 

- să execute corect acţiuni 
motrice  

a) imită mişcările b) 
răspunde motric la comanda dată 
c) execută corect acţiunile învăţate 



 

 

- să perceapă componentele 
spaţio-  

temporale (ritm, durată, 
distanţă, localizare). 

(mers, alegare, sărituri) d) respectă 
ritmul e) respectă durata  

5 sarcini = CI 3 sarcini = 
CD sub 2 sarcini/ , cu ajutor = 
CA 

 
REZULTATE OBȚINUTE – EVALUARE INIȚIALĂ (exemplu) 
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La evaluare au fost luate în considerare cunoștințele de limba germană. 

  



 

 

PROBA EVALUARE INITIALA DȘ+DLC+DEC 
Jocul anotimpurilor – Grupa mare 
1. Confecționează roata anotimpurilor 
2. Indică anotimpul pe care îl descrie colegul tău 
3. Alcătuieşte o propoziţie despre anotimpul preferat – colegii vor indica anotimpul, pe roată, cu 

ajutorul indicatorului  
4. Colorează adecvat 5 elemente, indicate, ale anotimpurilor (copac înflorit, umbrela de soare, 

coșulețul cu fructe, mingea, ciuboțele copiilor) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: Constantin Cucoș, Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, 2010 
 
 

CA- confecționează roata anotimpurilor, indică 4 anotimpuri, alcătuiește o propoziție, 
colorează elementele indicate  
CD- rezolvă sarcinile parțial, cu ajutor 
NS- nu rezolvă nicio sarcină 
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https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=7016
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=65


 

 

STRATEGII DE EVALUARE 
 

PROF. OLARI ELENA DOINA 
GRĂDINIŢA CU P.P. „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA 

 
Evaluarea însoţeşte în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 

curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic şi cu realizarea predării-învăţării. 
Organizarea unei activităţi interesante în care preşcolarii şi educatoarea se simt bine în timpul 

învăţării nu este un scop în sine. Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele pe care le 
realizează preşcolarii în procesul de învăţare. De aceea evaluarea este gândită ca un instrument pentru 
îmbunătăţirea activităţii la grupă, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu să facă preşcolarii la un anumit 
moment dat. 

În teoria şi practica educaţională se disting diferitetipuri de evaluare, în funcţie de anumite criterii: 
După etapa în care se face evaluarea: 
• Evaluare iniţială 
• Evaluare continuă 
• Evaluare finală 
După domeniu: 
• Evaluare în domeniul psiho-motor (capacităţi, priceperi, deprinderi) 
• Evaluare în domeniul socio-afectiv (atitudini) 
• Evaluare în domeniul cognitiv (cunoştinţe) 
După obiectul evaluării: 
• Evaluarea procesului de învăţare (achiziţii ) 
• Evaluarea performanţelor (individual sau în grup) 
• Evaluarea a ceea ce s-a învăţat în grădiniţă sau în afara grădiniţei 
După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
• Evaluare de proces (se referă la performanţele preşcolarilor) 
• Evaluare de sistem (accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul – participanţii la 

proces, instituţii, organizarea sistemului) 
După cine realizează evaluarea: 
• Autoevaluare (realizată de preşcolar) 
• Evaluare internă (realizată de educatoare / cea care realizează procesul de predare – învăţare) 
• Evaluare externă (realizată de o persoană sau o instituţie din afara procesului de predare – învăţare) 
După cum evaluarea certifică sau nu calitatea celui care este evaluat: 
Evaluare sumativă – arată nivelul la care a ajuns preşcolarul la un moment dat. Este o judecată 

definitivă care certifică sau sancţionează calitatea celui evaluat, fiind evaluare finală. Se bazează pe 
rezultatele obţinute în urma unui test sau cumulând datele obţinute în timpul evaluării continue. 

Evaluarea formativă – nu certifică o etapă, ci permite ameliorarea rezultatelor, revenirea asupra celor 
învăţate pentru a le corecta şi facilita trecerea spre o altă etapă. Este orientată spre un ajutor imediat şi 
încearcă să coreleze caracteristicile preşcolarului, inclusiv nevoile, interesele, cu caracteristicile 
conţinuturilor de învăţat. Se desfăşoară cu regularitate şi este utilizată de educatoare pentru luarea deciziilor 
privind activitatea continuă la grupă. 

După cum se apelează la o normă sau un criteriu: 
Evaluare normativă – apelează la o normă. Oferă informaţii despre poziţia preşcolarului faţă de altul, 

întrun grup (de exemplu : Ce poate să facă copilul A în comparaţie cu copilul B în realizarea sarcinii date?). 
Evaluare criterială – apelează la un criteriu şi serealizează judecând performanţa unui copil în func 

ţie de gradul de realizare a criteriului stabilit, după anumite obiective (de exemplu: Ce a realizat A şi B din 
sarcina dată, faţă de pragul de reuşită?). 

După perspectiva temporară din care se realizează: 
• Evaluare formală – prin instrumente standardizate de evaluare 
• Evaluare informală – realizată prin instrumente nestandardizate, alternative, proiectate de 

educatoare  



 

 

După caracteristicile tehnice ale probelor: 
• Evaluare convergentă – realizată prin probe care presupun răspunsuri închise, multiple, la alegere 
• Evaluare divergentă – probe cu răspunsuri deschise, construite fără limite fixe 
După modul în care rezultatele pot fi sau nu măsurate: 
• Evaluare cantitativă – rezultatele sunt cuantificabile după un anumit punctaj 
• Evaluare calitativă – rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare. 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
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. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Borţeanu, S., Haiden, R., Grama, F., Răileanu, D., Brănișteanu, R., Breben, S., …Popescu, C. 

(2009). Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Bucureşti: Editura Didactica Publishing House.  
2. Bozon, A. C. (2013). „Educația timpurie - o nouă concepție în învățământul preșcolar. În 

Asigurarea calităţii în educaţie-aplicaţii psihopedagogice”, 109-113.  
3. Breben S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. (2002). „Metode interactive de grup. Ghid metodic”, 

Craiova: Editura Arves.  
4. Cerghit, I. (2008), „Metode de învățământ”, Iași: Editura Polirom.  
5. Ciolan, L. (2003). Dincolo de discipline. Ghid pentru învățarea integrată/crosscurriculară. 

București: Editura Humanitas Educational.  
6. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
7. Hanches, L., Maris A. (2004) – „Demersuri ale proiectării educaţionale”, Timişoara, Ed. 

Eurostampa; 
8. Ionescu, Miron, Radu, Ion – „Didactica modernă”, ediţia a doua, revizuită, Cluj – Napoca, Ed. 

Dacia; 
9. Lansheere, G. ( 1975) – „Evaluarea continuă. Examene”, Bucureşti, EDP; 
10.Mayer, G. ( 2000) – „De ce şi cum evaluăm”, Iaşi, Ed. Polirom; 
11.Nicola, Ioan – „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Aramis; 
11.Oprea, C. L. ( 2007) – „Strategii didactice interactive”, Bucureşti, EDP; 
 
 



 

 

DESPRE EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR OLARIU DACIANA TEODORA 
COLEGIUL NAȚIONAL "PREPARANDIA DIMITRIE ȚICHINDEAL" 

ARAD 
 
Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de instruire, fiind menită 

să ofere posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor la începutul unei activităţi, de a şti 
dacă sunt apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul program de instruire, dacă vor putea realiza noile 
obiective. 

Probele de evaluare se stabilesc prin raportarea la competențele formate pe parcursul anului şcolar 
anterior (pe arii curriculare) şi se concretizează în desfăşurarea unor activităţi, sau aplicarea unor teste. 
Rezultatele obţinute cu acest prilej se înregistrează într-un tabel, urmând a fi analizate şi interpretate în 
scopul determinării mediului adecvat de predare-învăţare a noilor conţinuturi, al adoptării unor măsuri de 
sprijinire/recuperare pentru anumiţi copii, precum şi al stabilirii obiectivelor, a conţinuturilor şi a 
mijloacelor de realizare de extinderi şi activităţi opţionale. Evaluarea iniţială se desfăşoară nu atât pentru 
aprecierea performanţelor copiilor, cât pentru a cunoaşte potenţialul de învăţare al acestora, premisele 
cognitive şi atitudinale necesare organizării activităţilor de învăţare ulterioare. Deci evaluarea inițială 
îndeplinește funcții de bază: de constatare, de predicție și de reglare și perfecționare continuă a metodologiei 
instruirii pe baza informațiilor obținute din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate. 

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”.  

La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unei metodologii 
complexe şi a unui instrumentar diversificat. Asistăm la multiplicarea cantitativă/creşterea calitativă a 
dispozitivelor de evaluare.  

Astfel:  
*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.  

*Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. Este important să se știe 
clar ce se dorește să se evalueze și apoi să se proiecteze instrumentele care să permită cel mai bine să știm 
ce vrem să știm. 

 
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. 



 

 

STRATEGII DIDACTICE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- CLASA A XII-A 

 
PROF. OLARIU OANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,IULIU MOLDOVAN’’ - ARAD 
 
Receptarea unui text poetic modern la prima vedere 
 Citeşte cu atenție următorul text şi răspunde corect cerințelor de mai jos: 
,,Desigur, ea e o brățară 
purtată de o mână de zeu 
 ea e mai liniştită spre seară 
deşi e neliniştită mereu. 
Ea luceşte toată în lună 
când zeul îşi ridică brațul zâmbind 
e o lebădă brună 
cu plisc de argint. 
Zeul e invizibil. Nu se vede. 
decât ea la glezna mâinii lui, 
bătând în cerul negru şi verde 
vederea mea ca un cui.’’  
 (Nichita Stănescu, Desigur) 
Cerințe: 
1.Menținonează sinonimul contextual pentru cuvintele: zeu, liniştită, mereu, invizibil. 1 p  
2.Scrie două expresii/ locuțiuni care conțin cuvântul ,,mână”. 0,50 p 
3.Transcrie două imagini artistice diferite. 0,50 p 
4.Prezintă rolul virgulei în primul vers al poeziei. 0,50 p 
5.Explică semnificația a două figuri de stil diferite din textul dat. 1 p 
6.Selectează două motive literare prezente în textul liric dat. 0,50 p 
7.Indică ideea centrală a poeziei. 1 p  
8.Motivează prezența repetată a pronumelui ,,ea” în text. 1 p 
9. Comentează în 6- 10 rânduri, relația dintre incipitul (,,Desigur, ea e o brățară/ purtată la mână de 

un zeu’’) şi finalul textului (,,bătând în cerul negru şi verde/vederea mea ca un cui’’ ) 2 p 
10.Argumentează, în 4- 6 rânduri, apartenența poeziei date la neomodernism, prin referire la două 

trăsături existente in text. 1 p  
Se acordă 1 punct din oficiu. 
Total: 10 puncte 
Timp de lucru: 1 oră 
  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 
 

PROF. OLARU CARMEN - ALINA 
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU ROSETTI”, VIDRA, JUD. ILFOV 

 
 Evaluarea iniţială permite cunoaşterea nivelului de pregătire a elevilor prin instruirea anterioară şi a 

disponibilităţilor acestora pentru studiul geografiei. 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). Acest tip de evaluare are funcţia de diagnostic şcolar, dar 
şi de optimizare a procesului de predare-învăţare a geografiei prin care, evaluând permanent produsul 
învăţării, profesorul sesisează ceea ce ştiu elevii în raport cu obiectivele urmărite. Totodată, prin 
diagnosticarea progresului şcolar, profesorul poate aprecia valoarea formativă a metodelor sale, cu scopul 
de a reorganiza şi optimiza procesul de predare-învăţare. Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată 
că elevii au anumite carenţe, profesorul trebuie să organizeze la începutul unui program de instruire (ciclu 
de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), un program de recuperare 
pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

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. 
 Rezultatele obţinute prin evaluările iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel 

mai adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată. Şansa 
atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât 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 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 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. 

Evaluarea inițială, are rolul de a regla 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, prevenire, 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. 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. OLEA DANIELA CAMELIA 
GRĂDINIȚA NR.272, BUCUREȘTI 

 
Viaţa stă sub semnul valorii şi valorizării. 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.  

Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acțiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 
procese de instruire și educație, și acțiuni întreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma 
desfășurării activității propriu-zise. Rolul acțiunilor evaluative îl constituie ameliorarea și perfecționarea 
activității desfășurate cu 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 structură 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.  

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 acsă, iar evaluarea se face oral sau prin fişe de evaluare. Preşcolarii trebuie 
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 copililui, la care el poate ajunge şi din întâmplare, fără o înţelegere verificabilă împlinirii 
celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea de predare şi la măiestria 
educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a facilita achiziţia noilor 
cunoştinţe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării într-o societate 
dinamică şi solicitantă. 

În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de cunoştinţe şi 
deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii, test. 

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

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

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje 
ş..a. 

O altă metodă, folosită de noi, dar nu chiar sub această forma, 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 salbatice-domestice, 
etc. modul în care noi foloseam această metoda sau elemenete ale acesteia, era împărțirea unor personaje, 
de ex. după trăsături: personaje pozitive/bune și negative/rele. 

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. Fiecare 
tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi comune are forme şi metode specifice. 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.  

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. 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. Urmărirea paşilor 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. 

 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 știe, 
să înteleagă, 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 demersului instructiv. Dezvoltarea creativității, realizarea unei 
compoziții plastice personale, stimularea abilităților practic-aplicative, dezvoltarea comunicării și a 
simtului 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. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR, SABAU OLGA 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BOGEI, JUD. BIHOR 
 
Evaluarea,ca proces de măsurare şi emitere a unor judecăţi de valoare,are o mare însem- nătate în 

demersul educaţional al elevilor deoarece conduce la clasificări,selecţii,decizii ce ho- tărăsc traseul pe care 
îl vor parcurge elevii în dezvoltarea socio-profesională. 

Evaluarea poate fi aplicată sub diverse forme,prin înnoirea si iesirea din rutină a unor formulări si 
practici învechite,urmărindu-se cresterea eficientei actului evaluativ(portofoliul, 
proiectul,investigatia).Astfel trebuie înlocuite probele de evaluare clasice cu teste de evaluare ce asigură un 
grad sporit de obiectivitate privind cunostintele,priceperile si capacitătile intelectuale ale elevilor;trebuie 
stabilit un echilibru între probele orale si cele scrise si implementarea siste- matica a celor trei forme de 
evaluare,initiale,formative si sumative. 

Evaluarea initială stabileste nivelul de pregătire al elevilor la începutul unui an scolar, ciclu de 
învăţământ, conditiile în care acestia se pot integra în procesul educativ precum si traseul pe care acestia 
trebuie să-l parcurga pentru insusirea cunostintelor,fiind o premisă in conceperea activitătii de instruire. 

Functia predictivă,prognostică pe care aceasta o îndeplineste asigură cunoasterea nive- lului de 
dezvoltare intelectuală a fiecarui copil în parte,aptitudinile fiecăruia pentru a putea fi orientaţi în domeniul 
de formare profesională. 

Evaluarea initială se realizeaza prin examinare orală,scrisă,probe practice,teste predic- tive.Pe baza 
judecătilor de valoare emise în urma evaluarii initiale se stabileste proiectarea si ameliorarea activitătii 
educative;este important ca să fie cunoscute cunostintele pe care elevul le posedă la începerea unui act 
educativ. 

Evaluarea sumativă se realizeaza prin verificări partiale,încheiate cu aprecieri de bilant asupra 
rezultatelor pe când cea continuă se face pe tot parcursul procesului educativ,prin veri- ficări sistematice,pe 
secvente mai mici. 

Evaluarea sumativă vizează în principal evaluarea rezultatelor,având efecte reduse asu- pra 
îmbunatatirii procesului educativ pe când evaluarea continuă are drept scop ameliorarea si perfectionarea 
lui. 

În concluzie,pentru sporirea randamentului scolar al elevilor,în orice proces educativ este necesară 
utilizarea tuturor formelor de evaluare. 

 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 
 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: OTILIA- CORINA OLTEAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ZAHARIA” BRĂDET, 

LOCALITATEA ÎNTORSURA-BUZĂULUI 
JUD. COVASNA 

 
„Puţini oameni sunt destul de înţelepţi pentru a prefera critica ce le este folositoare laudei care îi 

trădează”.La Rochefoucauld 
 
Evaluarea didactică este o componentă activă a curriculumului. O evaluare reală, eficientă, ajută 

cadrul didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ, precum şi 
progresul şi dificultăţile lui.  

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, D.P. Ausubel şi F.G. Robinson afirmă ( 1981, p. 543): „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 constituie una din premisele conceperii programului de instruire. O condiţie 
hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice o constituie cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, 
a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele necesare asimilării 
conţinutului etapei care urmează. Aceasta poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă fiindcă 
poate fi desfăşurată nu numai la început de an şcolar, ciclu şcolar sau perioade de instruire ci şi la începutul 
unei unităţi tematice, unităţi de învăţare capitol etc. De asemenea, această strategie îşi propune, de cele mai 
multe ori, şi evidenţierea unor priceperi şi aptitudini fără a se limita la testarea cunoştinţelor elevilor. 

Preponderent, acest tip de evaluare se realizează prin probe scrise. Aceste probe îndeplinesc o funcţie 
predictivă, indicând condiţiile în care elevii vor reuşi să asimileze conţinuturile noului program de instruire 
şi, de asemenea, realizează un diagnostic al pregătirii elevilor. 

Prin evaluările de această natură obţinem date care ajută la conturarea activităţii următoare, în ceea 
ce priveşte: 

-cel mai adecvat mod de predare-învăţare a noului conţinut şi strategiile didactice utilizate; 
-dacă este oportun un program de recuperare pentru întreaga clasă; 
-măsuri de sprijinire a unor elevi sub forma unor programe de recuperare individualizate. 
O evaluare iniţială urmată de o evaluare continuă, corectă, consistentă poate contribui la intervenţii 

şi decizii pertinente şi promte din partea cadrului didactic în ceea ce priveşte perfecţionarea activităţii puse 
în beneficiul şcolarului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OLTEANU CARMEN ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU RAREȘ” - 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. 

 Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor 
implicate.Susţinem că evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea sistematică 
din experienţele personale. Mai mult decât atât este clar că în prezent punerea accentului pe autonomia 
şcolii şi pe importanţa autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi 
cadrele didactice într-o direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei 
implicaţi. Un alt element important este ideea că evaluarea ca parte a cadrului profesional de învăţare 
necesită interacţiune între toţi acţionarii sau actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în 
procesele de învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie 
motivantă atât pentru problemele puse în discuţie cât şi pentru activităţile incluse; să ofere un bogat cadru 
intern şi extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-back-ul;să 
includă (auto)evaluarea;să asigure feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învăţării. 

 Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 
conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; 
modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se 
evaluează.  

 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: 
evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Formele / tipurile de 
evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice de realizare și valorificare a 
operațiilor de măsurare- apreciere – decizie integrate la nivelul procesului de învățământ.  

• Evaluarea inițială – are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în 
procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui program de 
instruire. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să 
stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în 
activitatea care urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea 
capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care 
stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o 
condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 

• Evaluarea sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor școlare, realizând 
un sondaj atât în ceea ce privește elevii, cât și materia a cărui însușire este supusă verificării; 

• Evaluarea formativă ( continuă) - ,,marchează faptul că evaluarea face parte din procesul 
educativ normal, ‹‹erorile›› fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni 
ale elevului sau manifestări patologice” ( G.Landsheere, 1979).  

 Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror 
potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după cum poate fi 
necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. În 
concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare inițială, preocuparea cadrului didactic pentru 
cunoaşterea elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada 
frecventării grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din 
condiţiile integrării copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 



 

 

 Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit" ,iar instrumentul de evaluare reprezintă un 
element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este 
cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". 

 Au fost identificate și experimentate proceduri de evaluare care pot măsura obiective complexe ale 
domeniului cognitiv și afectiv, greu de cuantificat prin metodele clasice de evaluare. Noile strategii 
realizează o mai bună integrare a evaluării în procesul de învățământ, legând-o de instruire, facilitează o 
corelare a evaluării formative cu cea sumativă, conștientizează elevul cu privire la responsabilitățile sale, 
disponibilitățile și progresul înregistrat în învățare, stimulează autoevaluarea și motivația lor pentru 
învățare. Denumite și ,,evaluări alternative/ complementare”, ,,evaluări autentice” ele includ noi proceduri 
de măsurare și apreciere precum: portofoliul, investigația, metoda proiectului, Q-sort, observarea curentă a 
comportamentului. 

 Metodele și tehnicile de evaluare (care pot fi folosite și în evaluarea inițială) pot fi împărțite în: 
• Metode tradiționale cum ar fi: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• Metode alternative care oferă cadrului didactic informații suplimentare despre activitatea și nivelul 

pregătirii elevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a comportamentului elevului, 
investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; 

• Metode evaluativ – stimulative care încearcă să situeze elevul în centrul actului de predare – 
învățare – evaluare. Tipurile acestor metode se regăsesc și în cele alternative, și acestea ar fi: observarea și 
aprecierea verbală, chestionarea orală (curentă, finală), investigația, portofoliul, autoevaluarea, baremul 
(grilă de evaluare), teste docimologice (inițiale, de progres, finale – cu diferite categorii de itemi), testul de 
comprehensiune a lecturii (test de completare – pe cinci nivele de întrebări), notarea compozițiilor. 

 Fiecare din metodele și tehnicile de verificare enunțate prezintă avantaje și limite. Verificarea 
completă a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive și educație se obține prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

 ,,Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” ( Etienne Brunswic).Pentru a-și putea îndeplini rolul care 
i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii și metode care, puse în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate 
a procesului de evaluare și în același timp ușurează munca evaluatorului. 
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METODE ȘI INSTRUMENTE TRADIȚIONALE DE EVALUARE INIȚIALĂ. 
PROBELE SCRISE 

 
AUTOR: PROF. ING. OLTEANU NICOLAE 

 
Evaluarea rezultatelor școlare este cunoscută și sub denumirea de docimologie. Întemeietorul acesteia 

a fost în 1929 Henri Pieron. 
Evaluarea rezultatelor școlare este un proces complex, o activitate etapizată, desfășurată în timp, ce 

presupune o pregătire specifică a cadrului didactic. Deși este confundată adeseori cu verificarea 
cunoștințelor elevilor și cu notarea, evaluarea vizează aspecte mult mai complexe, menite să eficentieze 
procesul de învățământ. 

Ca orice proces, procesul de învățământ are anumite finalități. Stabilirea finalităților fiecărei acivități 
didactice, creează premisele unei evaluări obiective. Evaluarea urmărește progresele realizate de către elevi 
și modul în care au fost atinse obiectivele educaționale. 

În funcție de momentul în care se realizează, evaluarea poate fi: 
- Evaluare inițială; 
- Evaluare continuă (de progres, formativă); 
- Evaluare finală (sumativă) 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unei perioade de instruire, când profesorul preia pentru 

prima dată o clasă de elevi. În această etapă sunt contabilizate și stocate răspunsurile elevilor. Acest tip de 
evaluare are caracter diagnostic, astfel încât ținând seama de nivelul cunoștințelor elevilor profesorul va 
alege cea mai bună strategie didactică. De asemenea pe baza rezultatelor obținute, profesorul va grupa elevii 
în vederea asigurării unei instruiri diferențiate. 

Probele prin care se realizează evaluările inițiale sunt reprezentate mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea scrisă folosește comunicarea indirectă bazată pe scris. În cazul acestui tip de evaluare, 

elevul este lipsit de feed – backu – ul direct, având în schimb posibilități mai bune de exprimare și etalare 
a cunoștințelor fără intervenția profesorului. Probele scrise pot fi sub forma lucrării de control (anunțată, 
neanunțată), lucrare scrisă semestrială (teza), activitatea de muncă independentă în clasă, tema pentru acasă, 
examenul scris, testele. Sunt superioare probelor orale fiind mai obiective. Prin această formă de evaluare 
se asigură uniformitatea subiectelor. Ca și probele orale, administrarea probelor scrise prezintă avantaje și 
dezavantaje. 
  

INSTRUMENTE de EVALUARE 

TRADIȚIONALE MODERNE 

• Probe orale 
• Probe scrise 
• Probe practice 

• Observarea sistematică a elevilor 
• Investigația  
• Proiectul 
• Portofoliul  
• Tema pentru acasă 
• Tema de lucru în clasă 
• Autoevaluarea  



 

 

 
Avantaje: Dezavantaje: 
Economia de timp; 
Probele au același grad de dificultate pentru toți 
elevii; 
Permite punerea în valoare a capacităților 
superioare ale elevilor, 
Judecățile de valoare au un grad mai mare de 
obiectivitate (datorită criteriilor); 
Diminuarea stărilor de stres, tensionate (mai ales 
pentru elevii mai timizi); 
Asigură un diagnostic precis și obiectiv; 
Deschid perspective de natură prognostică. 

Uneori au un caracter de sondaj legat de conținutul 
evaluat; 
Nu permite ajutarea elevilor în formularea 
răspunsurilor; 
Existențaunui decalaj temporal între momentul 
corecturii lucrării de către cadrul didactic și cel al 
recuperării unor lacune; 
Încercări de ghicire a răspunsurilor, de fraudă în 
anumite situații; 
Uneori evidențiază insuficient originalitatea, 
capacitatea de organizare a informațiilor; 
Subiectivitatea examinatorului (prin modul de 
concepere a probei) 

 
Dumitru Muster, în Verificarea progresului școlar prin teste docimologice, propune o schemă de 

evaluare și notare în cazul probelor scrise: 
Satisfacerea cerințelor de conținut 0 – 6 p 
Organizarea conținutului 0 – 1 p 
Forma lucrării 0 – 1 p 
Factor de personalitate și creativitate 0 – 1 p 
Punct din oficiu  1 p 
Total  0 – 10 p 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
OLTEANU ȘTEFANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" 
 
 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. 

 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. 

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." 

 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). 
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.  

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. 

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.  

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. 
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PROBA PRACTICĂ FOLOSITĂ CA METODĂ DE EVALUARE 
 

OMER FERIHAL 
LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 
Procesul de învățare în învățământul sanitar propune o nouă atitudine în consens cu viziunea privind 

implementarea strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții, care subliniază importanța cunoașterii mai 
profunde a nevoilor beneficiarilor învățării.  

Activitățile de învățare vor fi proiectate pornind de la experiențele elevilor si vor fi bazate pe 
implicarea acestora în activități practice. În învățământul postliceal sanitar se acordă o atenție sporită 
formării și dezvoltării deprinderilor practice și a competențelor asociate activităților specifice desfășurate 
în condițiile reale de muncă la patul bolnavului. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, viitorul asistent 
medical generalist trebuie să dețină cunoștințe de bază de anatomie, nursing în medicină internă și chirurgie, 
igienă, norme de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, prevederile legale în vigoare privind 
reforma în sănătate și practicarea profesiei de asistent medical. De asemenea, trebuie să dezvolte o serie de 
abilități și aptitudini, cum ar fi: atenție, îndemânare, spirit de observație, putere de analiză sinteză, precizie, 
promptitudine, comunicare, decizie, minuțiozitate, spirit de echipă, adaptabilitate la situații noi, viteza de 
reacție, creativitate, responsabilitate, seriozitate, confidențialitate și obiectivitate. 

Se evaluează cunoștințele de bază ale elevilor prin testarea inițială. Specificul orelor de exerciții 
practice, care pot fi folosite chiar și pentru evaluarea inițială în special a elevilor din anii 2 și 3 de studiu, 
din punct de vedere al scopului lor principal- înarmarea elevilor cu priceperea și deprinderea de a mânui 
materialele sanitare, instrumentarul, echipamentele în mod corect, respectându-se normele de protecția 
muncii, impune în mod evident alegerea metodelor de învățământ. 

Pentru verificarea și aprecierea cunoștințelor și abilităților practice se poate organiza o proba practică 
de simulare a unor activități prin care elevul să îndeplinească diferite sarcini. Probele practice reale sau 
simulate permit observarea directă a unei sarcini. Proba practică este un tip de probă în cursul căreia elevul 
este pus să îndeplinească sarcini profesionale într-un mediu și în condițiile care sunt cele mai apropiate 
celor în care va trebui să lucreze pe parcursul vieții sale profesionale. De exemplu: elevul trebuie să măsoare 
și să noteze grafic tensiunea arterială, pulsul, temperatura, respirația pacientului, să efectueze puncția 
venoasă și să recolteze probe biologice sau patologice pentru examene de laborator, să efectueze 
pansamentul unei plăgi, etc. Toate probele practice se pot efectua pe manechine și simulatoare cu care sunt 
dotate sălile de demonstrații. 

Se pot folosi fișe tehnice și fișe de evaluare fie de profesor, fie de elevi pentru a efectua sau a evalua 
tehnicile. În fișa tehnică se descriu toate etapele realizării tehnicii, iar în fișa de evaluare se grupează decât 
etapele care în mod obiectiv sunt real observabile.  

Competențele practice ale viitorilor asistenti medicali se formează prin utilizarea tuturor nivelelor 
capacităților cognitive (cunoaștere, înțelegere, analiză, sinteză, evaluare) și dezvoltarea treptată a 
capacitătilor tehnice complexe și a celor psihomotorii, care creează atitudini adecvate nursingului.  

Învăţământul modern pune accentul din ce în ce mai mult pentru activizarea elevilor, pe ideea 
învăţării centrată pe elev, în care elevul este principalul factor al dezvoltării sale. Activizarea se referă la 
transformarea elevului dintr-un subiect pasiv al învăţării, într-un subiect activ, implicat în desfăşurarea 
activităţii didactice. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, OMILESCU MIRELA-COSMINA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 
Alături de predare și învățare, evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ. 

Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate. 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 

obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe care se vor baza apoi anumite 
decizii în plan educațional. 

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). 

Așadar, evaluarea inițială se realizează la începutul unei perioada de instruire ( semestru, an școlar, 
ciclu de învățământ sau a unei unități de învățare), îndeplinind o funcție predominant de diagnosticare. Pe 
baza ei se va determina nivelul de pregătire al elevilor, exprimat în volumul și calitatea cunoștințelor 
însușite, priceperile, deprinderile și aptitudinile lor intelectuale, nivelul de dezvoltare a proceselor 
intelectuale, lacunele din pregătirea lor, stilul de învățare, etc. Cunoașterea aspectelor menționate anterior 
este absolut necesară pentru proiectarea și asimilarea conținutului instruirii în etapele următoare, cât și 
pentru stabilirea direcțiilor și modalităților adecvate de acțiune corectivă și ameliorativă. 

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

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 alt moment. 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. 

La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport cu funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare inițială. Funcţiile generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare. Intervin, în 
mod obiectiv, la începutul oricărei activităţi de instruire. Avem astfel în vedere două funcții: funcţia 
diagnostică și funcţia prognostică/predictivă. 

Funcţia diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de bază 
(deprinderi, strategii cognitive) şi posedă capacităţile (competenţele) necesare angajării lor cu şanse de 
reuşită într-un nou program, reuşită susţinută și în plan atitudinal (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 subsecvenţe de recuperare. 

Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoză 
stabilită, acţiuni bazate pe condiţiile probabile ale desfăşurării noului program, care permit anticiparea 
rezultatelor prin: obiectivele construite, 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, 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 ulterioară. 

Ca o concluzie, putem afirma că scopul evaluării inițiale este acela de a determina cunoștințele și 
capacitățile care reprezintă premise ale asimilării unor conținuturi și ale formării unor competențe noi. 
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 Sistemul de învățământ, actor principal în rolul de a educa și a instrui generație după generație, este 

nucleul cultural și intelectual al oricărei societăți și al oricărui stat. Legat de rolul acestui sistem, orice stat 
este dator să respecte și să contribuie cu demnitate la acțiunea de valorificare a procesului de instruire, care 
pune în valoare imaginea identității naționale și a personalității individului, a societății în general. Pe 
parcursul evoluției societății românești, aflate într-o continuă aliere la standardele educaționale europene, 
introducerea educației formale alături de cea formală și informală a fost în mod constant o provocare 
ofertantă și creativă. Accesul la informații și abordarea deschisă a metodelor de evaluare au construit un 
sistem de ierarhizare și valorizare eficient și fidel prezentei pregătiri a tinerelor generații.  

 Conceptul de evaluare este şi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică. 
Deşi la nivel general există o unitate a punctelor de vedere privind rolul evaluării, formelor de evaluare, 
strategiilor de evaluare şi metodelor de evaluare, la nivelul practicii intervine o limitare a evaluării 
determinată de modul în care aceasta este percepută şi practicată de diferite şcoli, de diferiţi profesori. 
Valorizarea în urma evaluării intervine în toate acţiunile umane; la nivel educaţional ea nu mai este un act 
final al învăţării, ci se integrează organic în procesul de învăţare, creând relaţii interactive şi circulare. 

 Elevul este încurajat, în timpul învăţării, să-și dezvolte aprecierea critică și să se implice în propria-
i formare şi dezvoltare, conturându-i-se permanent capacitatea de autoevaluare. 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. Tranziţia 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 este tot mai evidentă. 

 Dar nu trebuie ascuns faptul că 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). Metode eficiente care ar putea fi utilizate la clasă sunt: 
proiectul; portofoliul; tehnica 3-2-1; hărțile conceptuale.  

 1.Proiectul.  
 Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluare care poate furniza informaţii 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. El începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru și se continuă acasă 
pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. Există 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. Acest tip de evaluare 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: 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. 

 Evaluarea proiectului presupune din partea profesorului multă atenţie. El trebuie să asiste 
elevul/grupul de elevi pe durata derulării lui, încurajându-i astfel: să reflecteze 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. 

 2.Portofoliul  
 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. 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. 

 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.). Acest 
instrument de evaluare este flexibil și poate să includă şi alte elemente către care se îndreaptă interesul 
elevului şi pe care doreşte să le aprofundeze. El oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, 
stimulativ, implicat, dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Elevii reflectă continuu asupra a ceea ce 
învaţă, existând o permanentă corelaţie cu obiectivele.  

 3. Tehnica 3-2-1.  
 Denumirea provine din faptul că elevii scriu: 3 termeni (concepte) din ceea ce au învăţat, 2 idei 

despre care ar dori să înveţe mai mult în continuare şi o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care 
consideră ei că au dodândit-o în urma activităţilor de predare-învăţare. Această tehnică poate fi considerată 
drept o bună modalitatea de autoevaluare cu efecte formative în planul învăţării realizate în clasă. Este o 
cale de a afla rapid şi eficient care au fost efectele proceselor de predare şi învăţare, având valoare 
constatativă şi de feed-back. Pe baza conexiunii inverse externe, profesorul poate regla procesele de predare 
viitoare şi poate elabora programe ameliorative dacă rezultatele sunt sub aşteptări. Este un instrument al 
evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire 
continuă a elevilor. 

 4. Hărţile conceptuale.  
 Decrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977, hărţile conceptuale se prezintă 

ca o tehnică de reprezentare vizuală a construcției informaţionale care prezintă modul în care conceptele 
dintr-un domeniu interrelaţionează. Astfel, esențial 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. Evaluarea poate fi reprezentată şi prin diferite tipuri de 
hărţi conceptuale, de ex.: „pânza de păianjăn”- în centrul ei fiind elevul. Acest tip de evaluare promovează 
interdisciplinaritatea, dar și transdisciplinaritatea, aducând un suflu proaspăt evaluării tradiționale. 

 Această temă a evaluării, foarte interesantă şi importantă atât pentru elevi cât şi pentru profesori, a 
constituit întotdeauna punctul sensibil, definitoriu al activității de învățare. Responsabilitatea cadrelor 
didactice influențează direct procesul educativ, 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. Formele variate 
de evaluare pot determina rezultate mai bune la clasă.  
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 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.. 

 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 LA PREŞCOLARI 
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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. 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.  

 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. 
 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. 

 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. 



 

 

 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 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. 

 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. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI, STRATEGII 
 

PROF. DR. ING. OPREA DANIELA-ALINA 
COLEGIUL TEHNIC TURDA 

 
Procesul didactic se desfășoară după repere bine stabilite prin curriculum. Orice activitate de predare, 

procesul de învățare, rezultatele învățării se regăsesc în activitatea de evaluare. Reglarea procesului 
instructiv- educativ se realizează analizând rezultatele evaluării. Literatura de specialitate precizează faptul 
că există trei tipuri de evaluări, în funcție de factorul temporal: evaluarea inițială, evaluarea continuă și 
evaluarea finală. Evaluarea comportă o serie de funcții: funcție de constatare, informare, diagnosticare, 
prognosticare, selecție și pedagogică. Pentru a realiza o predicție privitor la nivelul de pregătire al elevilor, 
la modul în care aceștia și-au însușit noțiunile predate pe parcursul anului școlar precedent sau în cadrul 
unui ciclu anterior de învățare se consideră oportună evaluarea inițială.  

Evaluarea inițială poate să se refere la verificarea însușirii unor cunoștințe sau a unor abilități. 
Rezultatele învățării sunt transpuse în cunoștințe însușite sau abilități și competențe formate. În general, în 
cadrul liceelor teoretice și tehnologice se verifică prin evaluarea inițială însușirea unor cunoștințe. La liceele 
vocaționale evaluarea inițială trebuie să includă testarea unor competențe care trebuie să fie atinse la finalul 
unui nivel de învățământ. Prin aplicarea testării inițiale elevii sunt conștientizați despre cerințele de 
pregătire conform nivelului de învățământ la care se află, observă eventualele lacune care trebuie 
completate, analizează modul în care trebuie să aplice ceea ce au studiat anterior. Prin evaluarea inițială nu 
se propune o ierarhizare a elevilor și nici aprecierea performanțelor globale ale acestora ci aceasta 
presupune o reprezentare a potențialului de învățare. Pentru o apreciere judicioasă se recomandă raportarea 
la baremele de evaluare. Informațiile care se obțin în urma realizării evaluării inițiale au importanță majoră 
în planificarea ulterioară a activităților profesorului pentru a le adapta la posibilitățile elevilor și pentru a 
iniția programe de recuperare acolo unde este necesar. Conceperea testelor de evaluare inițială trebuie să 
se raporteze la tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținuturilor, metode și procedee care 
să favorizeze învățarea activă și formativă.  

Se pot aborda diverse metode pentru realizarea evaluării inițiale. O metodă des întâlnită este 
administrarea testului docimologic. Testul docimologic este un instrument de evaluare complex care 
cuprinde o serie de sarcini de lucru, denumite itemi, care permit măsurarea și aprecierea nivelului de 
pregătire al elevilor precum și a nivelului de formare și dezvoltare a diferitelor capacități și competențe. 
Testul trebuie să îndeplinească o serie de exigențe metodologice, cum ar fi: întrebările să acopere întreaga 
materie parcursă și să fie formulate explicit, gradul de dificultate al întrebărilor să corespundă capacității 
cognitive a elevilor, răspunsurile la unele întrebări să nu sugereze răspunsurile la întrebările care urmează, 
punctajul să fie acordat în conformitate cu gradul de dificultate al întrebării. Testele docimologice aduc un 
spor de obiectivitate deoarece permit standardizarea condițiilor de examinare și a modalităților de notare. 

Instruirea asistată de calculator reprezintă o altă metodă care poate fi abordată în evaluarea inițială. 
Pentru elaborarea testelor cu ajutorul calculatorului se utilizează softuri dedicate. Metoda e-learning, 
învățarea cu ajutorul computerului, este tot mai des utilizată în mediul educațional. Avantajul instruirii cu 
ajutorul calculatorului este in primul rând faptul că testul poate fi administrat ușor, cu ajutorul 
calculatorului, întrebările pot fi rapid modificate, poate cuprinde secvențe audio sau video, imagini. Testele 
elaborate în formă digitală trebuie să repecte o serie de principii: principiul pașilor mici, principiul 
participării active, principiul confirmării imediate, principiul ritmului individual. Testele pe calculator se 
pot programa să fie administrate la un anumit moment de timp, pot să fie parcurse o dată sau de mai multe 
lor, pot să permită sau nu revenirea la întrebările anterioare. Atractivitatea testelor în format digital survine 
tocmai din utilizarea imaginilor, animațiilor și a altor fișiere media. Softul prin care se implementează testul 
permite la final aflarea rezultatelor, interacțiunea cu profesorul, adresarea unor întrebări lămuritoare care 
completează procesul de învățare. 

În cadrul instruirii programate se utilizează trei metode: programarea liniară, programarea ramificată 
și programarea combinată. Programarea liniară se caracterizează prin faptul că instructajul elevului este 
elaborat astfel încât să se evite erorile, răspunsul este formulat de către elev iar când răspunsul este corect 
se trece la o nouă secvență. Programarea ramificată permite introducerea elementelor distractoare din care 
elevul poate să învețe, folosește răspunsuri gata construite dintre care elevul îl alege pe cel corect iar în caz 



 

 

de eroare se oferă indicații și se reia de la capăt secvența. Programarea combinată folosește secvențe liniare 
și ramificate, în funcție de necesitățile învățării. Instruirea programată are o serie de avantaje: divizarea 
materiei, învățare în ritm propiu, economia de timp, independența elevului. Evaluarea nu reprezintă numai 
un control al cunoștințelor ci și o cale de perfecționare, un mijloc de măsurare obiectivă, un act integrat 
activității pedagogice.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OPRIC ELENA 
ŞC.GIM. ,,A.IANCU” BAIA DE CRIŞ, JUD. HUNEDOARA 

 
Problema evaluării cunoştinţelor elevilor este una dintre cele mai importante din cadrul procesului de 

predare – învăţare, deşi în aparenţă poate să fie considerată o problemă colaterală, secundară. A evalua 
cunoştinţele elevilor înseamnă a cunoaşte exact evoluţia acestora şi a aprecia cât mai aproape de realitate 
cunoştinţele acumulate de aceştia..  

Conceptul de evaluare este un cuvânt folosit în mai multe domenii şi are ca sinonime: a aprecia, a 
considera, a constata, a estima, a examina, a cântări, a judeca, a măsura, a valida, a valoriza. 

Creşterea continuă a calităţii şi eficienţei învăţământului are nevoie de o evaluare sistematică şi 
riguroasă a nivelului de pregătire a elevilor. În acest context, a evalua înseamnă a formula o judecată de 
valoare asupra rezultatelor obţinute de elevi, precum şi asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ 
care a permis atingerea acestor realizări. 

Analizând mai multe definiţii ale evaluării, Daniel L. Stufflebeam şi colaboratorii săi au propus trei 
definiţii ale evaluării în funcţie de trei identităţi posibile: evaluarea-măsurare, evaluarea-congruenţă şi 
evaluarea-judecare. 

Studiile recente structurează procesul evaluativ în patru secvenţe interrelaţionate: verificare, 
măsurare, semnificare şi argumentare. 

• Verificarea pune în evidenţă informaţiile privitoare la nivelul rezultatelor şcolare de ordin 
performanţial al elevilor. Ea cuprinde: metodele de verificare şi instrumentele de verificare. Metodele de 
verificare pot fi: orale, scrise, analiza produselor activităţii. Instrumentele de verificare se prezintă sub 
forma evaluărilor curente, examene, referate, teste docimologice etc. 

• Măsurarea reprezintă raportarea performantelor şcolare ale elevilor la anumite standarde 
docimologice. 

• Semnificarea reprezintă punerea în relaţie a unor semnificaţii cu anumite fenomene, evenimente 
sau rezultate. Semnificarea se concretizează în două forme specifice: nota şi calificativul. 

 Cele mai frecvente criterii utilizate în stabilirea formelor de evaluare sunt: 
1. Criteriul obiectivităţii şi al gradului de certitudine. În cadrul acestuia distingem: 
a) Evaluarea empirică (subiectivă) – se caracterizează prin apelul la intuiţia profesorului. 

Dezavantaje: are un grad de obiectivitate redus; rezultatele sunt fluctuante (în funcţie de dispoziţia 
profesorului sau a elevului, de atmosfera din clasă etc.); este fragmentară, surprinzând exclusiv elemente 
punctuale, de ordin momentan. 

b) Evaluarea obiectivă – se caracterizează prin folosirea tehnicilor specializate. Pretinde crearea unor 
instrumente de culegere a datelor şi de comparare deliberată a comportamentului elevului cu anumite 
standarde acceptate. 

2. Criteriul scopului şi al frecvenţei de utilizare: 
a) Evaluarea iniţială – se realizează la începutul unei etape de instruire (an şcolar, începutul unui 

capitol…). Ea are ca obiectiv diagnosticarea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor elevilor, lacunelor etc. 
b) Evaluarea formativă sau continuă – se realizează în timpul anului şcolar şi are ca obiectiv 

cunoaşterea sistematică a rezultatelor curente şi a progresului elevilor.  
c) Evaluarea sumativă sau finală – se realizează după o secvenţă mai lungă de învăţare, la finele 

unui capitol, semestru, an şcolar sau ciclu de învăţământ prin conceperea unor teste cuprinzătoare, care să 
acopere întreaga arie tematică abordată. 

 Scopul evaluării nu este de a obţine anumite date despre rezultatele unui grup sau individ şi de a face 
o judecată de valoare asupra randamentului unei activităţi, ci de a perfecţiona procesul educativ. Este vorba 
de instituirea unor acţiuni precise pentru a adapta strategiile educative la particularităţile situaţiei didactice, 
la cele ale elevilor, la condiţiile economice şi instituţionale existente. 

Funcţiile sociale ale evaluării didactice decurg din interacţiunile dintre învăţământ şi societate. 
Astfel, distingem următoarele funcţii: 



 

 

 * Identificarea sau verificarea achiziţiilor şcolare; 
 * Stabilirea unei ierarhii a valorilor; 
 * Perfecţionarea căilor de formare a indivizilor, identificarea celor mai facile şi mai pertinente căi de 
 instrucţie şi educaţie;  
 * Sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflaţi în formare. 
 Funcţiile pedagogice ale evaluării decurg din relaţiile între componentele interne ale acţiunii 

educaţionale, îndeosebi a celor dintre profesori şi elevi. Astfel, distingem: 
 * Funcţia de constatare (evaluarea indică gradul de eficienţă cu privire la desfăşurarea procesului de 

predare şi la derularea celui de învăţare); 
 * Funcţia de diagnosticare (evaluarea identifică lacunele existente în planul pregătirii elevilor); 
 * Funcţia de prognosticare (evaluarea identifică modalităţile de restructurare a strategiilor didactice 

în vederea optimizării lor); 
 * Funcţia motivaţională (evaluarea sancţionează sau recompensează elevii în funcţie de apropierea 

acestora de criteriile de evaluare); 
 * Funcţia decizională (această funcţie este conotată drept suport pentru plasarea adecvată în ierarhia 

clasei sau în raport cu standardele docimologice); 
 * Funcţia informaţională (este mijlocul de informare a elevilor, părinţilor şi societăţii referitor la 

randamentul şcolar realizat). 
 Funcţia diagnostică şi prognostică sunt specifice evaluării iniţiale şi ele oferă datele necesare privind 

planificarea demersului didactic următor şi eventual programele de recuperare. 
 Testele iniţiale trebuie să fie concepute în aşa fel încât elevul să parcurgă gradual itemii ,numărul lor 

să nu fie prea mare, iar cerinţele să fie foarte clare . La clasele mici e preferabil ca testele să fie căt mai 
atractive , conţinând la final un desen care să-l relaxeze pe copil. 

 Ştim că înaintea acestor teste se fac mai multe recapitulări a materiei însuşite anterior. Copilul trebuie 
să ştie că aceste teste îl ajută atât pe el cât şi pe profesor fiind o certificare a cunoştinţelor dobândite. Nu 
întotdeauna testul iniţial prezintă cu exactitate nivelul la care se află un elev.De aceea pe lângă acest test , 
folosirea şi a altor metode de evaluare ne va ajuta la stabilirea punctului de plecare în instruirea elevilor 

 Cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc 
constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 

  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OPRICĂ ILEANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGOTEȘTI (G.P.N. DRĂGOTEȘTI) 

 
 Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei.  
 În activitatea din grădiniţă , actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor , competenţa scopurilor definite , 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă ,,Curriculum pentru educația 
timpurie”. 

 Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la 
norme de grup.Iar progresul copilului trebuie monitorizat cu atenție,înregistrat, comunicat și discutat cu 
părinții.De asemenea evaluarea 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 diagnoză(descrierea stării de fapt și identificarea aspectelor care perturbă dezvoltarea 
copilului) 

 La începutul fiecărui an școlar,primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre 
copii(evaluării inițiale). 

 Educatoarea va observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și va dialoga cu 
părinții,cât și cu copiii,în vederea obținerii unor imagini cât mai apropiate de realitate ,cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. Toate 
aceste informații vor fi consemnate în Caietul de observații cu privire la dezvoltarea copiilor sau în Fișa 
pentru aprecierea progresului individual al copilului și va sta la baza elaborării Caracterizării grupei și 
ulterior a planificării calendaristice anuale. 

 Metodele folosite în evaluarea activității preșcolarilor sunt: 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. 

 Modalitățile alternative de evaluare care valorizează copilul și evidențiază aspectele formative ale 
jocului și în baza cărora se apreciază progresul înregistrat de copil sunt:discuțiile individuale cu 
copiii,autoevaluarea,aprecieri verbale,aprecierea rezultatelor prin laude,încurajări,prin 
ecusoane,medalii,jocuri de rol,lucrări practice,afișarea lucrărilor . 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. 

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

calității cunoștințelor dobândite la un moment dat și oferă soluții de perfecționare a actului de predare-
învățare, evaluarea reprezentând un ansamblu de activități cu scopul de a perfecționa procesul de 
învățământ. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor ci și ca o modalitate de 
perfecționare. 

După modul de integrare a evaluării în desfășurarea procesului didactic, distingem trei forme 
principale de evaluare: evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare sumativă. 

Evaluarea iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire, ciclu de învăţământ, an 
şcolar” (Ioan T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007, p.117), fiind necesară pentru 
competențele ce urmează a fi asimilate, referitoare la disciplinele ce se vor studia. 

Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului înțelegerea potenţialului de învăţare, dar şi 
descoperirea eventualelor lacune ce trebuie completate sau a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătăţire. 

Evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Progresul sau 
regresul copiilor poate fi urmărit prin studierea mapei de evaluare a elevului, pe categorii de activități, 
pornind de la evaluarea inițială, continuând cu evaluarea formativă, apoi evaluarea sumativă.  

Asimilarea noilor conținuturi depinde în mare măsură de cunoștințele pe care elevul le deține la 
începutul unui nou ciclu de învățare. Însuși Ausubel (1982) spunea: ,,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. ” 

Pornind de la cunoașterea prealabilă a cunoștințelor copiilor, a particularităților lor de vârstă și 
individuale, se poate realiza proiectarea activităților și stabilirea obiectivelor, competențelor ce urmează a 
fi predate / asimilate. 

La începutul anului școlar am planificat evaluarea inițială a copiilor din clasa pregătitoare, în scopul 
cunoașterii acestora, pentru a ști care este nivelul și ritmul lor de dezvoltare, gradul în care stăpânesc 
cunoștințe, abilități, competențe necesare învățării. 

Deoarece nu există un set de probe de evaluare pentru cei mai mici școlari, selectarea, întocmirea 
itemilor de evaluare inițială la această clasă, conceperea lor a fost făcută cu multă responsabilitate, urmărind 
comportamentele, achizițiile prevăzute în programa școlară pentru grupa mare, consultând bibliografia de 
specialitate și Curriculum-ul pentru învățământul primar, ținând seama de comportamentele specifice 
fiecărui domeniu de dezvoltare. 

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

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

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

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

elevului. 
Concluziile evaluării sunt premisa pentru progresele ulterioare. Dacă dascălul reușește să îl determine 

pe elev să învețe din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, acest pas reprezintă un real progres în dezvoltarea 
psihică şi activitatea şcolară a elevului! 
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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. Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca 
aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea.  

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 
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. 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.  

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. 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 inițială oferă 
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). 
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 cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a 
formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor și eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, selecția riguroasă a conținutului 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 psiho-pedagogică 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 
educabililor 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, se evidenţiază 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 copiilor 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 
au alcătuiesc evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și 
pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al 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 educabilului. 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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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 )  
  cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului ). 

În general, scopul evaluării pregătirii elevilor este înţeles în sensul că, prin evaluare, li se atrage 
atenţia acestora, de către profesori, că nu ştiu ceea ce li s-a explicat foarte clar. Nimic mai greşit, deoarece, 
în realitate, evaluarea la acest nivel trebuie să le arate, atât elevilor cât şi profesorilor, unde se află faţă de 
ceea ce şi-au propus prin obiectivele pedagogice proiectate.  

Scopul evaluării este de a preveni eşecul şcolar sau de a-l diminua la minimum, asigurând o evoluţie 
ascendentă a tuturor elevilor. 

Evaluarea reprezintă un feedback pentru profesori. Evaluarea cunoștințelor asimilate sau a abilităților 
dobândite de elevi constituie pentru profesor, un element de reflecție asupra metodelor de învățare utilizate. 
Cu alte cuvinte, evaluarea activității elevilor reprezintă un mijloc de auto-control a profesorului. 

Evaluarea cunoștințelor sau a abilităților elevilor se realizează cu ajutorul probelor practice sau a 
docimologiei ( aceasta reprezintă teoria examinării și notării elevilor). 

Metoda „Turul Galeriilor” 
Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime 

opiniile proprii. Produsele realizate de copii 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. 
Prin metoda Turul galeriei se 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. 

Această metodă stimulează gândirea şi creativitatea elevilor. ea îi determină pe elevi să caute şi să 
dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să 
analizeze situaţii date şi îi învaţă pe elevi să emită şi să-şi susţină propriile idei. În cadrul acestei metode, 
conversaţia, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, dobândesc statutul de procedeu didactic. 

Metoda „Turul galeriei” este uşor de aplicat la orice vârstă şi adaptabilă oricărui domeniu şi obiect 
de învăţământ. 
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D. Ausubel consideră că ,,evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente: 
- stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma componentelor dezirabile; 
- proiectarea și executarea programei de realizare a scopurilor propuse; 
- măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
- aprecierea rezultatelor.” 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 

obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul vizat, în scopul emiterii unei judecăți de 
valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ și a oricărei situații de învățare, 
alături de determinarea obiectivelor, de organizarea conținuturilor, de obiectivele definite, de alegerea unei 
strategii didactice menite să realizeze obiectivele propuse. Ea permite adoptarea unor decizii în vederea 
,,reglării, ameliorării, perfecționării continue a activității”. 

Conceperea actului de evaluare a rezultatelor, în conexiune cu procesul didactic, pune în evidență o 
relație cu dublu sens de o deosebită valoare metodologică. Rezultatele constatate pot fi apreciate și explicate 
corespunzător în măsura în care sunt puse în legătură cu diferitele componente ale procesului didactic și cu 
activitatea în ansamblu. 

Evaluarea este o acțiune complexă, un ansamblu de operații mintale și acționale, intelectuale, 
atitudinale, afective, în cadrul căreia se precizează: 

- conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate; 
- în ce scop și în ce perspectivă se evaluează; 
- când se evaluează; 
- cum se evaluează; 
- în ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; 
- pe baza căror criterii se apreciază. 
Structura acțiunii de evaluare didactică include trei operații: 
- măsurarea 
- aprecierea, care cuprinde: predicția (nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul 

următor și, în special, pentru intrarea în școală) și diagnoza (ce anume frânează dezvoltarea copilului) 
- decizia. 
Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaște efectele acțiunii instructiv-

educative și a obține date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea măsurii este condiționată de 
calitatea instrumentelor de măsură folosite și de modul cum sunt acestea aplicate. 

Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă constituie procesul de judecată de valoare a rezultatelor 
constatate, prin compararea acestora cu scopurile urmărite. 

Activitatea instructiv-educativă din grădiniță presupune forme multiple de evaluare. După criteriul 
integrării actului evaluativ în procesul didactic, se deosebesc: evaluarea inițială (predictivă), evaluarea 
formativă (continuă) și evaluarea sumativă. 

Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire și este menită să stabilească 
nivelul de pregătire al preșcolarilor. Obiectivele acestei evaluări privesc cunoașterea capacităților generale 
de învățare ale preșcolarilor, a faptului dacă aceștia stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare 
înțelegerii conținutului programului care urmează a fi desfășurat. 

Rezultatele obținute în urma acestei evaluări fac ca educatorul să aleagă modul cel mai adecvat de 
predare-învățare a noilor conținuturi, să aprecieze oportunitatea organizării unui program de recuperare 
pentru toți preșcolarii grupei, să ia măsuri de sprijinire acolo unde este cazul. 



 

 

Evaluarea inițială realizează cele trei funcții generale:  
- funcția de constatare, permițând cunoașterea stării de primire a copilului (nivel de dezvoltare 

cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale); 
- funcția de predicție, sugerează strategii 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. 
Pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea copilului, este necesar a aprecia nivelul tuturor 

domeniilor de dezvoltate: 
- dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; 
- dezvoltarea socio-emoțională; 
- dezvoltarea limbajului și a comunicării; 
- dezvoltarea cognitivă; 
- capacități și aptitudini de învățare. 
Evaluarea inițială se realizează prin îmbinarea corespunzătoare a probelor psihopedagogice cu 

metodele alternative de evaluare specifice vârstei preșcolare: observația, analiza produselor activităților 
copiilor, convorbirea, chestionarul aplicat copiilor și părinților, studiul de caz etc. 

Rezultatele evaluării se compară numai și numai cu performanțele copilului raportat la sine, cu 
succesele și insuccesele proprii. 

Subliniind rolul și importanța deosebită a acestui tip de evaluare, Ausubel susține: 
,,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!”. 

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să respecte anumite norme 
pedagogice: să fie echitabilă, să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, să fie motivantă, să 
utilizeze mijloacele adecvate, să fie completă, să fie baza reglării continue a procesului de învățământ. 
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Cămărașu, Gina, Păunescu, Anca, ,,Metodica activităților instructiv-educative în învățământul preprimar”, 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. INV. PRESC. ORZA FLORICA 
 
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât 
predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. 

 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.  

 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 

 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 INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. OŞAN GENINA-SILVIA 

LICEUL TEORETIC PAVEL DAN CÂMPIA-TURZII 
 
’’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 școlarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru professor și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate.  

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria profesorului 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.  

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 școlarului 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 școlarilor 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 școlari 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, școlarii 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 școlarul le 
posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”.  

Ea oferă profesorului și școlarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, 
selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze 
cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  

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



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
(NIVEL PREȘCOLAR) 

 
ÎNTOCMIT, INSTITUTOR OSTACHE LUCIANA 

 
Evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Ea joacă un rol 

de feedback deosebit de important, determinând o conexiune inversă raportând concret obiectivele 
proiectate la rezultatele obținute. 

Activitatea de evaluare întregește caracterul sistemic al procesului educațional oferindu-i posibilitatea 
autoreglării. 

Se disting trei forme de evaluare, clasificate după momentul în care aceasta se realizează: 
• Evaluarea inițială 
• Evaluarea continuă (formativă) 
• Evaluarea finală (sumativă) 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unei perioade de instruire cu scopul de a stabili nivelul 

de pregătire al copiilor. Ajută la realizarea predicției, la stabilirea coordonatelor esențiale ale activității 
viitoare și a obiectivelor, reprezentând alegerea strategiilor adecvate pentru stabilirea performanțelor 
copiilor, deci premisa pentru eficiența procesului didactic viitor, care se va oglindi în planificarea 
semestrială. 

Activitate complexă, ea presupune un ansamblu de operații, unele din diverse domenii ale vieții 
sociale și altele absolut specifice sferei educaționale. 

În cadrul evaluării inițiale, educatoarea trebuie să utilizeze probe de dezvoltare psihomotrică, probe 
de dezvoltare senzorială, de limbaj, de gândire și alte aspecte ale dezvoltării intelectuale. 

Reprezentative pentru evaluarea educațională sunt următoarele operații: 
• Măsurarea – este un demers evaluativ, cantitativ, presupunând aplicarea unor tehnici și metode 

specifice pentru a cunoaște efectele acțiunii instructiv-educative și a obține date în perspectiva unui scop 
determinat. Obiectul măsurării trebuie definit clar prin componente sau caracteristici măsurabile. 

• Aprecierea – presupune raportarea datelor obținute prin măsurare la un set de norme în vederea 
elaborării unor concluzii. 

• Decizia – prelungește actul evaluării vizând măsuri de îmbunătățire a activității în etapele 
următoare, având valoare de prognoză pedagogică. 

Cele trei operații se află în relație de interacțiune și interdependență. 
Din punct de vedere al metodelor și tehnicilor de evaluare se disting: 
• Evaluarea orală – este cea mai utilizată metodă și prezintă avantajul că favorizează dialogul, copiii 

având posibilitatea să iși argumenteze răspunsul. În folosirea acestei metode se ține seama de dificultatea 
întrebărilor, starea fizică a preșcolarilor, emotivitatea lor și nu în ultimul rând de tonalitatea folosită de către 
cadrul didactic. 

• Evaluarea scrisă – permite preșcolarilor care sunt evaluați să redacteze mai relaxat răspunsurile, 
să lucreze independent, în ritm propriu. Se concretizează prin fișe individuale de lucru. 

• Evaluarea practică – presupune verificarea unor capacități, probele fiind diversificate în funcție de 
obiectivele propuse. Acest tip de evaluare se realizează prin metoda jocului și a exercițiului. 

• Evaluarea mixtă – presupune utilizarea (combinarea) în forme optime a celor trei tipuri de metode 
și procedee. 

Evaluarea inițială este parte esențială în atingerea scopurilor propuse pe parcursul unui ciclu de 
învățământ. 

 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF.INV.PRIMAR SI PRESC. OTESCU ANA 
GRADINITA PN CUTINA 

 
 In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 

evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care 
au fost atinse obiectivele procesului de invatamant , precum si dificultatile acestuia. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic . 

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatiididactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei ,concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic , se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 
 Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar ,in momentul initierii unui program de 

instruire ,si are rol de a stabili nivelul de cunostinte , priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor,care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa ,fie de sprijin si recuperare, fie 

activitate suplimentara pentru copiii spradotati. 
 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.   



 

 

* 
 

OANCEA ADINA 
 
Name: _________________________, 9… Date: _______________ 
Test Paper  
1. Put the verbs in brackets into the right tense. (12 points) 
a. Ethan ………….……………… on June 12th and nobody has seen him ever since. (disappear) 
b. My sister …………………....……… in Barcelona for three years and then moved to Paris to study 

law. (live) 
c. That helicopter ……….………………… around the house for three hours. Do you think it’s 

taking photographs? (fly) 
d. As I …………………………… the road, I stepped on a banana skin and failed heavily. (cross) 
2. Fill each blank with a word derived from the one written in capitals at the end of the sentence. 

(27 points) 
a. The cost of ........................................... has risen considerably. (LIVE) 
b. It was a ............................................ day, so we decided to go to the beach. (SUN) 
c. Everybody was extremely ......................................... by his rude behaviour. (ANNOY) 
d. He was ...................................... looking for a place to spend the night. (DESPERATE) 
e. The journalist interviewed the ....................................... writer just yesterday. (FAME) 
f. She gave me an interesting .......................................... of friendship. (DEFINE) 
g. She looked like the very ........................................ of his dreams. (EMBODY) 
h. The village is so ............................ that many people want to move there. (ATTRACT) 
i. His name was ................................. to me; I had never heard of him before. (FAMILY) 
3. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the 

word given. Do not change the word given. You must use between two and five words, including the 
word given. (24 points) 

a. It’s the first time I’ve been abroad. (NEVER) 
I ............................................................................................................................ before. 
b. He moved here a couple of months ago. (LIVING) 
He ................................................................................................................ two months. 
c. She has the unpleasant habit of calling me late at night. (ALWAYS) 
She .............................................................................................................. late at night! 
d. Tom admitted stealing the money. (HAD) 
Tom said that ................................................................................................. the money. 
e. Kevin started playing golf when he was twelve. (SINCE) 
Kevin .................................................................................................. the age of twelve. 
f. What did she have on at the party? (WAS) 
What................................................................................................................. the party? 
4. Write a story beginning like this: ‘It was raining heavily and I was exhausted. However, I 

decided to go for a walk”. Choose an appropriate title. Use 150-200 words. (27 points) 
  



 

 

10 points are granted. 
Test Paper 9th grade 
Marking Scale 
1. (3x4=12 points) 
a. disappeared; 
b. had / ‘d lived; 
c. is / ‘s flying; 
d. was crossing. 
 
2. ( 3x9=27points) 
a. living 
b. sunny 
c. annoyed 
d. desperately 
e. famous 
f. definition 
g. embodiment 
h. attractive 
i. unfamiliar 
 
3. ( 4x6=24points) 
a. have / ‘ve never been abroad 
b. has / ‘s been living here for  
c. is / ‘s always calling me 
d. he had / ‘d stolen 
e. has / ‘s been playing golf since 
f. was she wearing at 
 
4. (27 points) 
1. Accuracy and content. The story should continue logically from the prompt sentences. Words 

should be spelled correctly and word order used properly. Title related to the topic. – 7 points 
2. Organisation and cohesion. Storyline should be clear, though paragraphing could be minimal. – 

7 points 
3. Appropriacy of register and format. Consistent register suitable to the story. – 7 points 
4. Range. Narrative tenses with vocabulary appropriate to the chosen topic of the story. – 3 points 
5. Target reader. Would be able to follow the storyline. The story should be original. – 3 points 
 
10 points are granted. 
 



 

 

EVALUAREA EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN 
GRĂDINIȚA DE COPII 

 
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR OANCEA MONICA 

 
Evaluarea este o componenntă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, în cunoștință 

de cauză a unor decizii de reglare, ameliorare, perfecționare a activității. 
Pentru realizarea unei evaluări este necesară o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin 

prizma unor comportamente dezirabile, proiectarea și realizarea programului, măsurarea rezultatelor, 
aprecierea lor. De 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, atfel încât evaluarea are 
rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, unui feed-back operativ între etapa parcursă și cea următoare. 

Evaluarea are funcții importante în procesul didactic: funcția de constatare, de descriere, măsurare a 
rezultatelor obținute de copii; funcția de clasificare, ierarhizare a acestora după performanțele obținute; 
funcția de diagnoză, adică de cunoaștere a factorilor ce au condus la aceste rezultate; funcția de prognoză, 
de predicție, de prefigurare a soluțiilor de ameliorare a rezultatelor, eliminarea lipsurilor și erorilor, reglarea 
și perfecționarea activității. 

Dacă privim din perpectiva educatoarei, funcțiile vizează: accesibilizarea conținuturilor, alegerea 
strategiei adecvate grupei sau indivizilor din grupă, stabilirea eficienței organizării, structurii; sunt 
descoperite unele lacune, dificultăți, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un program de 
recuperare cu întreaga grupă, pe grupuri mici sau individual. 

Funcțiile evaluării îi ajută pe preșcolari să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare 
și prin întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină să le integreze în sisteme. Tot aceste funcții îi ajută 
pe copii să își susțină interesul pentru cunoaștere, contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la 
stimularea trebuinței de autoafirmare. 

Evaluarea este o operație complexă care necesită mai multe operații: măsurarea, aprecierea, decizia. 
Măsurarea presupune a asocia un număr, un punctaj, un scor, o notă unei situații, unui obiect sau 

fenomen, după o logică acceptată. Este necesar să se stabilească clar elementele măsurabile prin 
caracteristici concrete, care se pot măsura, observa. 

Aprecierea înseamnă emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatului unei măsurări, având o 
componentă subiectivă. Aprecierea urmărește calitatea caracteristicilor, ține de experiența și personalitatea 
evaluatorului. 

Decizia, reprezintă hotărârea unor soluții pentru îmbunătățirea rezultatelor viitoare și se bazează pe 
măsurare și apreciere și este hotărâtoare pentru perfecționarea procesului instructiv-educativ. 

Evaluarea în grădiniță este complexă și solicită mai multe forme de evaluare.  
Evaluarea formativă(continuă) este indispensabilă într-o pedagogie a formării centrate pe copil 

(diferențiere după aptitudini, cunoștințe, specificul activității de învățare a copilului).evaluarea formativă 
ajută la prevenirea unor distorsiuni în învățare, provenite din surse afective (nesiguranță, încredere 
nejustificată, indiferență – cu risc pentru adaptarea școlară). 

În grădiniță, putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în instituție, evaluarea 
continuă și evaluarea finală (sumativă), la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fișa 
psihopedagogică finală. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie. Când preșcolarul se autoevaluează rezultatele 
sunt superioare. 

Evaluarea clinică se realizează pentru preșcolarii cu probleme în evoluție, de către un specialist 
(psihiatru, psiholog, defectolog). Specialiștii vor întocmi programe personalizat, vor ține seama nu numai 
de simptome, ci și de relațiile dintre factorii psihologici, sociali și educaționali care influențează 
performanțele copilului. 

După factorul de evaluare se distinge o evaluare internă, făcută de educatoare sau copil și o evaluare 
externă, realizată de directoare, inspector, părinți, minister.  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. OANCEA VASILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ, JUD. ALBA 

 
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 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 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 



 

 

soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

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

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

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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EVALUAREA ŞCOLARĂ 
 

GEORGIANA –CAMELIA OANȚǍ, 
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚǍ PSIHOPEDAGOGICĂ 

OLT 
 
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de intruire 

au fost atinse,precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare folosite. 
 
TEST DE EVALUARE 
PSIHOLOGIE 
 
I. Găseşte pentru fiecare componentă a personalităţii din coloana intâi,caracterizarea ce-i corespunde 

din coloana a doua: (10p) 
 
A. Temperament a) latura instrumental-operatională a personalităţii; 
 b) arată ce poate individul şi se demonstrează prin reuşita ȋn activităţi; 
B.Aptitudini c) latura relational-valorică şi de autoreglaj a personalităţii;  
 d) capacitatea de a genera produse noi şi de valoare pentru societate; 
C.Caracter e) profilul psiho-moral al personalităţii; 
 f) expresia psihologică a tipului de sistem nervos, ceea ce ȋnseamnă că e  
 predeterminat genetic; 
D.Creativitate g) latura transformativ-constructivă a personalităţii; 
 h) latura dinamico-energetică a personalităţii. 
 
II. Completeaza enunţurile:(10p) 
 
1. Caracterul se formeaza prin 

a)...............................................;b)...............................................c)………………… 
2. Tipuri de temperament:a)..............................;b)................................ 

c).................................;d).................................. 
3. Fazele procesului de creaţie sunt: a)..................................;b)...................................... 
c)...........................................;d)............................................ 
4. Nivelul de dezvoltare şi functionalitate al aptitudinilor poate fi evaluat 

după……….............................................. 
 
III. Incercuie răspunsurile corecte:(10p) 
1.Componentele personalităţii sunt: 
a)temperamentul 
b)motivaţiile 
c)caracterul 
d)voinţa 
e)aptitudinile 
f)gândirea 
g)creativitatea 
h)inteligenţa 
2.Însuşirile sistemului nervos sunt: 
a)forţa  
b)echilibrul 
c)mobilitatea 
d)hiperactivitatea 
e)hipoactivitatea  



 

 

IV. Subliniază cu o linie cuvintele care desemnează trăsături de caracter: 10p 
furios, perseverent, lăudaros, sincer, anxios, inteligent, punctual, vorbareţ, calm, pasiv, paşnic, 

responsabil, rezistent, linistit, impulsiv, activ, ascultător, harnic, respectuos, 
mândru,laşitate,lene,neglijenţă,modestie,aroganţă 

 
 V.Explicaţi şi detaliaţi formarea caracterului 30p 
 



 

 

METODE ŞI TEHNICI DE 
EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR. 1, SAT TANACU, JUD. VASLUI 

PROF. LIMBA ENGLEZÃ OBREJA ALINA 
VASLUI 2019 

 
Evaluarea trebuie perceputã nu numai ca pe un mijloc de control al cunoştinţelor ci mai ales ca pe o 

modalitate de perfecţionare. Evaluarea este un “must have” al procesului de învãţare, o parte integrantã a 
activitãţii didactice. 

Evaluarea iniţialã, numitã şi predicativã sau de pornire are menirea de a stabili nivelul de pregãtire al 
elevului la inceputul unui stadiu de învãţare. Aceastã evaluare oferã profesorului dar şi elevului posibilitatea 
de a vedea situaţia exactã adicã potenţialul de învãţare al elevilor si lacunele ce trebuiesc remediate. Pe 
baza rezultatelor profesorul işi planificã demersul pedagogic şi programele de remediere. Evaluarea initialã 
detecteazã potenţialul de instruire (instruibilitatea) şi potenţialul de dezvoltare şi educare (educabilitatea). 

Metodele folosite în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri: metode tradiţionale 
şi metode complementare. Metodele tradiţionale constã în probe orale, probe scrise şi probe practice. 
Metodele complementare sunt observarea sistematicã a elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, tema 
pentru acasã, tema de lucru în clasã, autoevaluare. 

De obicei, pentru a compara nivelul cunoştinţelor unui elev cu al altuia din aceeaşi clasã sau pentru a 
compara unui elev achiziţiile din momentul de faţã cu cele dintr-un moment anterior profesorul foloseşte 
un test. Testele pot fi clasificate în mai multe moduri, însã dupã momentul administrãrii instrumentului 
evaluativ, testele se pot împãrţi în teste iniţiale, folosite de cãtre profesor la început de an şcolar, teste de 
progres puse în practicã pe tot parcursul anului şcolar şi teste finale administrate la sfârşitul unei etape de 
instruire. 

Testele iniţiale la limba englezã vizeazã abilitatea elevilor de a folosi aceastã limbã. Ele presupun, în 
general, o probã scrisã care sã cuprindã itemi diferiţi şi tehnici diferite. 

În rândurile urmãtoare sunt descrise câteva dintre multitudinea de tehnici pot fi utilizate în testele 
iniţiale la limba englezã: 

a) Transformation 
 Complete this sentence:  
 He’s a fast runner. He runs ………………………….. 
 Change the word in capitals to fit the sentence given:  
There were a lot of…….for the job. APPLY 
 Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first:  
 I’m hungry, Marie said. Marie said…………………………….. 
b) Insertion 
 Put the word in capitals into the right place in the sentence: 
Victor lives in an old mansion. HUGE 
c) Fill in  
 Fill in the blanks with so, such or such a and words from the text: 
Josephine was…………………….when her cousin got an iPhone that she didn’t speak to her parents 

for hours. 
d) Combination  
 Join these two sentences using although: 
I had flu. I went to school. 
e) Sentence completion 
 Complete this sentence as you wish: 
My room would be all right if…………………… 
f) Re-arrangement 

  



 

 

 Find words/phrases in column B, which have a similar meaning to those in column A: 
A B 
Young Pretty 
Ugly Cheap 
Expensive Old 
Colour  Black and 

white 
  
Scopul evaluãrii iniţiale nu este de a parveni la anumite date ci de a perfecţiona procesul educativ. 

Pornind de la evaluare ar trebui sã se determine de fiecare data în ce mãsurã putem transforma situaţia 
educaţionalã într-o realitate convenabilã, adecvatã obiectivelor în extensie ale şcolii. 

Adevãratul progres al elevului este de a învãţa nu pentru note ci pentru a şti şi a cunoaşte.  
 
Bibliografie generalã 
1. Cehan, A., 2007, EFL Methodology II, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Proiectul pentru 

invatamintul rural, ISBN 978-973-0-04806-3 
2. Cucoş, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 
3. McDonough, J. and Shaw, C., 1993, Materials and methods in ELT, Oxford, Blackwell 
4. Radu, I.T., 1999, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didacticã şi  Pedagogicã, Bucureşti 
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Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un control al cunoștințelor sau ca un mijloc de măsurare a 

acestora, ci ca o cale de perfecționare ce presupune o strategie globală a formării. În cadrul procesului de 
învățământ evaluarea constituie un act integrat alături de pedare și învățare. 

Teoria și practica evaluativă au evidențiat mai multe modele de evaluare în funcție de diverse criterii. 
Astfel, în funcție de perspectiva temporală, putem identifica evaluarea inițială care se face la începutul 
unei etape de instruire (prin teste docimologice, concursuri), evaluarea continua care se face în timpul 
secvenței de instruire (prin evaluare orală curentă, teze) și evaluarea finală care se realizează la finalul unei 
perioade de formare (de exemplu prin examene). 

Evaluarea inițială se realizează la începutul demersului instructiv (ciclu şcolar, an şcolar, semestru 
şcolar). În aceste condiţii, opiniile specialiştilor evidenţiază idea 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. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a identifica nivelul de cunoștințe pe care îl are un elev la 
un anumit obiect de studiu. Astfel, am putea desprinde două funcții ale evaluării care se pliază foarte bine 
pe evaluarea inițială: funcția prognostică și funcția diagnostică. Acest tip de evaluare oferă atât elevului cât 
şi profesorului o reprezentare generală a nivelului cunoștințelor, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie 
completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare).  

Evaluarea inițială are un scop precis, și anume de a stabili cât mai exact cu putinţă câteva lucruri 
absolut necesare fiecărui profesor pentru a-şi elabora strategia didactică la o clasă anume.  

Prin evaluarea inițială profesorul trebuie să găsească răspuns la următoarele întrebări: 
- Elevii au 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)? În acest caz, ne interesează, deci, 
nivelul de pregătire al elevilor la un moment dat.  

- Cât poate să înveţe fiecare elev la disciplina mea? Capacitatea de învăţare este şi ea foarte  
importantă pentru strategia didactică ce va fi adoptată.  
- Cât este dispus să înveţe fiecare dintre elevii mei la materia pe care o predau? Cu alte cuvinte, cât 

este el de motivat?  
 Cea mai simplă modalitate de a realiza evaluarea inițială este testul. După ce profesorul consultă 

programa clasei 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 recomandabi, 
deci, itemii subiectivi de tip eseu şi rezolvările de probleme.  

 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. Testul de 
evaluare iniţială este, după opinia mea, instrumentul cel mai precis pentru realizarea scopului propus în 
evaluarea iniţială şi recomandăm folosirea lui în combinaţie şi cu alte metode/tehnici care să permită un 
diagnostic, cât mai fidel, al pregătirii elevilor. 

Se pot aduce însă și niște obiecții cu privire la nivelul maxim de exigență al evaluării inițiale pe care 
îl susțin anumiți actori educaționali cu rol de decizie, de exemplu acele discipline care se studiază pentru 
prima dată de către elevi, dar la care sunt testați initial. O astfel de evaluare îşi dovedeşte pragmatismul 
didactic în condiţiile în care pune în evidenţă o anumită cultură general a elevilor cu privire la conţinuturile 
informaţionale specifice disciplinei în cauză. Astfel se va lua în discuție ceea ce se evaluează de fapt: cultura 
general a elevului sau ceea ce acesta ştie despre noua disciplină?  



 

 

În concluzie, rezultatele evaluării inițiale sunt interpretabile pedagogic pentru cunoaşterea 
potenţialului de învăţare al elevilor, a resurselor lor cognitive şi noncognitive necesare integrării în 
activitatea care urmează.  
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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.  

În funcție de perspectiva temporală la care se raportează verificarea, analiștii au stabilit trei tipuri de 
evaluare: evaluare inițială, care se face la începutul unei etape de instruire (prin teste docimologice, 
concursuri, observație, etc.), evaluare continuă, care se face în timpul secvenței de instruire (prin tehnici 
curente de ascultare, teze, etc.) și evaluare finală, care se realizează la sfârșitul unei perioade de formare ( 
prin examene, de exemplu). 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui nou ciclu curricular, la începutul anului școlar sau 
dacă o clasă este preluată de un alt profesor pentru învățământul primar și urmărește stabilirea nivelului de 
pregătire a elevilor. Informațiile obținute îl ajută pe profesor să identifice nivelul achizițiilor elevilor în 
materie de competențe, abilități și cunoștințe, îi oferă un sprijin in planificarea activităților de predare și 
învățare viitoare, chiar în realizarea unor programe diferențiate în funcție de capacitățile elevilor. 

Pentru a realiza o evaluare inițială eficientă, Mariana Norel afirmă că este necesară o bună cunoaștere 
a programelor școlare, nu numai a clasei la care se face evaluarea, ci și a clasei anterioare (a nivelului 
anterior). De aceea, înainte de a prelua clasa pregătitoare, este recomandabilă parcurgerea curriculumului 
pentru învățământul preșcolar, participarea la câteva activități din cadrul domeniului experiențial „ Limbă 
și comunicare”, pentru familiarizarea cu metodele folosite de educatoare/ profesor pentru învățământ 
preșcolar și pentru a putea întocmi, adecvat particularităților de vârstă ale elevilor și nivelului lor de 
pregătire, proba de evaluare inițială. 

Evaluarea inițială la clasa pregătitoare se realizează la începutul anului școlar și urmărește să 
descopere nivelul achizițiilor din învățământul preșcolar cu care încep studiul în învâțământul primar. La 
clasa pregătitoare formele de evaluare sunt apropiate de cele practicate în învățământul preșcolar. 

În funcție de observațiile obținute prin evaluare inițială profesorul pentru învățământul primar 
proiectează drumul de-a lungul clasei pregătitoare, de aceea organizarea evaluării inițiale este deosebit de 
importantă.  

Vasile Molan afirmă că, la clasa pregătitoare, această etapă nu li se anunță elevilor, ea se desfășoară 
normal, ca orice activitate, doar profesorul urmărește aspecte pe care le evaluează. Această evaluare poate 
fi orală, în cea mai mare parte, și scrisă, dacă profesorul a stabilit obiective pe care le măsoară prin evaluarea 
scrisă.  

În elaborarea itemilor, profesorii consultă fișele psihopedagogice ale copiilor, întocmite de 
educatoare, fișe care îi orientează în organizarea evaluării inițiale.  

Itemii se construiesc pentru a măsura nivelul elevilor în domeniile: 
1) Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale ( avem în vedere: motricitatea grosieră și 

motricitatea fină, dezvoltarea senzo- motorie, starea de sănătate, de igienă și de securitate personală)  
2) Dezvoltarea socio- emoțională ( urmărim: nivelul interacțiunilor cu adulții și cu elevii de vârsta 

lor, acceptarea diversității, formarea conceptului de sine, autocontrolul emoțional și expresivitatea 
emoțională)  

3) Capacități și atitudini de învățare ( apreciem: curiozitatea și interesul elevilor pentru cunoștințele 
noi, inițiativa și perseverența în învățare)  

4) Dezvoltarea limbajului și a comunicării (avem în vedere: nivelul limbajului și al comunicării, 
calitatea exprimării, atitudinea față de carte, nivelul auzului fonematic, aprecierea și folosirea mesajului 
scris, nivelul de conștientizarea a mesajului scris, primele deprinderi de folosire a scrisului)  

5) Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii ( urmărim: nivelul gândirii logice și al rezolvării de 
probleme, stăpânirea primelor elemente de matematică, capacitatea de explorare a mediului înconjurător și 
interesul pentru cunoașterea acestuia) . 



 

 

Pentru evaluarea inițială la clasa pregătitoare, pentru domeniul „ Dezvoltarea limbajului și a 
comunicării” , Vasile Molan recomandă să construim cerințe pentru a măsura dacă elevul: 

- Participă la conversații cu elevii de vârsta lui și cu alții; 
- Înțelege unele mesaje simple; 
- Răspunde corect la întrebări; 
- Formulează corect intrebări; 
- Folosește corect pluralul și singularul; 
- Folosește, în exprimare, pronumele potrivite; 
- Folosește corect verbele la prezent, trecut și viitor; 
- Sesizează sunetul de la începutul cuvântului; 
- Folosește corect propozițiile; 
- Prezintă o întâmplare folosind cel putin 3- 4 propoziții ordonate logic; 
- Redă conținutul unui text ascultat cu dimensiunea potrivită vârstei; 
- Folosește corect instrumentul și suportul de scris. 
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“Evaluarea este activitatea de valorificare, apreciere şi interpretare a informaţiilor rezultate din 

procesul de învăţare, implică măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi, 
pune accent pe evaluarea formativă care însoţeşte procesul de învăţare şi conduce la optimizare “. (Schaub 
Horst; Zenke Karl G.,2001,pag.100-101). În sens larg, activitatea de evaluare se concentrează asupra 
eficienţei sistemului de învăţământ considerat de specialişti ca un subsistem al sistemului social. Încă de la 
început, trebuie aduse in discuţie aspectele care reprezintă achiziţiile importante în evoluţia teoriei evaluării. 
Un prim aspect ar fi cel legat de activităţile evaluative care nu se mai limitează doar la verificarea si 
aprecierea rezultatelor şcolare, ci se extind şi la verificarea şi aprecierea procesului, a modului în care s-a 
desfăşurat activitatea care a condus la rezultatele constante şi, de ce nu, scontate. În altă ordine de idei, un 
alt aspect care trebuie adus în discuţie este cel legat de teoria şi practica evaluării. Acestea vizează 
conceperea unor modalităţi mai eficiente de integrare a actelor evaluative in activitatea didactică. În altă 
ordine de idei, un alt aspect care trebuie adus în discuţie, este cel legat de teoria şi practica evaluării. 

În ultimele decenii, conceptul de evaluare a cunoscut profunde şi semnificative transformări în mediul 
şcolar, precum şi a procesului de învăţare. În concepţia tradiţională, evaluarea se situa la finalul învăţării. 
Astăzi, accentual cade pe evaluarea continuă, pe optimizarea raportului între evaluarea formativă, 
normativă şi criterială. Paradigma curriculumului repoziţionează cunoştinţele in cadrul triadei 
conţinuturilor după modelul pedagogic: 1.Cunoştinte, 2. Priceperi şi deprinderi, 3. Atitudinile faţă de 
învăţare ,de cunoaştere, de manuale, de profesor, etc. De-a lungul timpului, în teoria şi practica educaţiei şi 
instruirii, conceptul de evaluare, aşa cum am amintit deja, a suferit modificări semnificative. De la simpla 
verificare a cunoştinţelor acumulate de către elev şi notarea lor de către profesor, s-a ajuns la extinderea 
acţiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de învăţământ, asupra proceselor de instruire, 
a durabilităţii cunoştinţelor elevilor ,a calităţii curriculumului şcolar şi, de ce nu, a pregătirii personalului 
didactic. 

 “O evaluare pertinenta, obiectiva si echitabila nu poate ignora oportunităţile de învăţare oferite de 
instruire “.(Ministerul Învăţământului, Consiliul National de Evaluare şi de Examinare, Reforma Evaluării 
în Învăţământ - Concepţii şi Strategii - Autori: Neacşu I.,Potolea D.,Radu T.I,1996,p.7). Ea analizează în 
ce măsură conţinuturile au fost definite în conformitate cu obiectivele , dacă s-a efectuat o analiză de nevoi 
ale elevilor şi, in ce măsura procesele de instruire au stimulat şi au favorizat învăţarea. 

Strategiile de evaluare determinate pe perioadă de studiu sunt: evaluarea iniţială, evaluarea formativă, 
evaluarea sumativă. În expunerea mea, o sa acord o importanţă aparte Evaluării iniţiale /predictive, evaluare 
ce se efectuează la începutul unui ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, început de capitol etc. Obiectivul 
principal al acestei forme de evaluare este diagnosticarea nivelului de pregătire, pentru a se putea cunoaşte 
de unde se porneşte, ce se ştie, care sunt lacunele, ce sunt capabili să înveţe elevii pe baza cunoştinţelor 
(capacităţilor) anterioare, capacitatea de a lucra independent, dificultăţile de învăţare. Evaluarea iniţială are 
şi funcţie prognostică pentru ca sugerează profesorului condiţiile prealabile ale noului program, conţinutul 
şi rezultatele învăţării.  

 In plus, evaluarea iniţială este benefică şi pentru refacerea sau, chiar medierea unor stări de fapt, 
pentru aplicarea unui program de recuperare, fie ele pe termen scurt, fie pe termen lung, sau, chiar de 
refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi folosite în susţinerea învăţării următoare, pentru a omogeniza 
într-o oarecare măsura, fondul de cunoştinţe si abilităţi imperios necesare unui nou proces de învăţare. 
Astfel, evaluarea predictive, numită şi evaluarea diagnosticului este o parte firească a interacţiunilor sociale. 
Un rol important în orice tip de evaluare se acordă scopului pentru care se face evaluarea. Extrapolând, 
scopul evaluării iniţiale este acela de a îmbunătăţi procesul de învăţare; evaluarea este un proces continuu 
în care sunt identificate trei momente: a)obţinerea de informaţii, b)evaluarea acestora c) luarea sau 
adoptarea deciziilor în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor. Evaluarea iniţială se face, după cum am amintit, 
înainte de începerea procesului de predare –învăţare, pentru a verifica nivelul de pregătire al elevilor. Este 
important ca obiectivele propuse spre evaluare, sa fie stabilite rezonabil pentru a face judecăţi de valoare 



 

 

cu privire la realizările şcolare şi, cu toate acestea, să adapteze demersul pedagogic la caracteristicile şi 
particularităţile elevilor. Sa nu uităm ca, scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătăţirea rezultatelor 
şcolare.  

Evaluarea învăţării este foarte importanta deoarece rezultatele pe care le obţinem vor servi pentru a 
orienta predarea in acord cu ceea ce am propus sa înveţe elevii noştri. Totodată, este bine sa ştim cu adevărat 
ceea ce dorim sa evaluăm , apoi, să pregătim instrumentele care ne permit cel mai bine sa ştim ce vrem sa 
verificăm, sa cunoaştem, sa aflăm etc. De regulă, probele aplicate elevilor pot consta în: fişe individuale, 
probe practice, probe orale desfăşurate pe baza diferitelor jocuri, observaţia sistematica etc. In general, 
profesorii aleg, de cele mai multe ori, ca instrument de evaluare , testarea scrisă. Ar fi de dorit ca profesorul 
sa aleagă itemi cu acelaşi grad de dificultate pentru toţi elevii clasei/unei grupe ( bineînţeles, ca , pentru 
unii elevi, poate stabili şi sarcini de lucru suplimentare).  

Indiferent de metodele şi tehnicile folosite în scopul evaluării iniţiale, cadrul didactic trebuie sa 
sprijine, să-i încurajeze şi să-i ghideze pe elevi pe drumul cunoaşterii, al dezvoltării de sine. Specialiştii în 
evaluare sunt de părere ca rezultatele unei astfel de evaluări nu trebuie private ca performanţe catalogate 
prin note/calificative,ci, acestea să constituie punctul de plecare pentru activităţile ce urmează sa se 
desfăşoare.  

In organizarea activităţilor didactice este importantă realizarea unui echilibru în folosirea metodelor 
de evaluare în funcţie de natura activităţilor şcolare, specificul obiectului de învăţământ, vârsta elevilor, 
obiectivele pedagogice. Didactica modernă recomandă profesorului să utilizeze cu discernământ (cu simt 
al responsabilităţii) toate procedeele şi tehnicile de lucru puse la dispoziţie nu doar de ştiinţă, ci, şi de viaţă 
(sa conjuge experienţa didactică cu observaţia şcolară sau, chiar, socială). 
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Metode Și Tehnici De Evaluare În Învățământul Preuniversitar 
 
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 importanță 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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NECESITATEA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR OLTEAN LIDIA CORINA 
LICEUL TEORETIC TEIUȘ, ALBA 

 
Inceputul de an școlar dă un nou ritm vieții cotidiene, atât pentru elevi, cât și pentru părinții lor. Si 

dacă prima zi de școală este marcată de euforia inceputurilor, pentru unii, și de nostalgia rememorării anilor 
de școala, pentru ceilalti, următoarele zile aduc rapid noi emoții deopotrivă copiilor și părinților. Intrarea în 
ritmul anului școlar se produce treptat (cel puțin in teorie), însă după prima săptămână de școală trecerea 
de la relaxarea din vacanță la stresul zilelor cu ore si teme se produce brusc - testele inițiale sunt cele care 
dau tonul acestei schimbări. 

Conform lui Ioan T. Radu, strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de 
instruire – ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii”. Evaluarea 
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. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel spune 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. 

Baza testului predictiv o constituie obiectivele instruirii deja desfăşurate, dar, în elaborarea testului 
predictiv trebuie ţinut seama şi de ceea ce urmează să înveţe elevii. Numai în acest fel se pot stabili 
performanţe minimal acceptabile pe baza cărora se anticipează posibilitatea continuării instruirii în ritmul 
impus de parcurgerea programei școlare. 

Calitățile unui test predictiv: 
*validitatea predictivă a testului iniţial este asigurată dacă acesta este astfel construit încât să poată 

indica în ce fel se poate continua instruirea fiecăruia dintre cei care au fost testaţi; 
*un test predictiv poate fi considerat reprezentativ dacă verifică esenţialul întregii materii parcurse 

anterior; 
*un test predictiv este eficient dacă identifică exact nivelul de performanţă de care este capabil şi 

toate lacunele esenţiale care au intervenit în instruirea anterioară a elevului; 
*un test predictiv este aplicabil dacă oferă datele necesare diagnosticului şi remediului. 
Notele de la testele inițiale nu ar trebui sub nici o formă trecute în catalog. Este o problemă cu care 

ani la rând s-au confruntat deopotrivă profesorii și elevii. Pe de o parte, mulți profesori, deși sunt conștienți 
că aceste note nu reflectă întotdeauna realitatea cu privire la capacitatea intelectuală a unui elev, preferă să 
treacă notele în catalog, ca sa nu aibă sentimentul că muncește degeaba atunci când corectează și ca să-i 
facă pe elevi sa le acorde importanța cuvenită. Pe de altă parte, elevii nu-și doresc ca notele sa fie trecute 
in catalog, invocând motive cat se poate de plauzibile, însă tot ei sunt cei care, adesea, știind că notele nu 
sunt trecute în catalog, tratează cu superficialitate testarea. Care ar fi, prin urmare, rezolvarea dilemei? 
Altfel spus, care este rostul notelor la aceste teste?  

Așadar, sunt sau nu utile testele inițiale? Părerile rămân, cu siguranță, împărțite. Dincolo de ele 
rămâne însă și stresul inutil pe care îl provoacă adesea. In teorie rolul testelor inițiale este acela de a stabili 
niște puncte de reper de la care profesorul pleacă in demersul său didactic pe parcursul unui an școlar. 
Corelate cu notele de pe parcursul semestrului, rezultatele la testele inițiale ar trebui sa fie punctul de plecare 
al progresului școlar – un instrument de măsurare a acestuia si un reper calitativ al muncii profesorului si 
al celei a elevului. 

Prin urmare, analizând aspectele pozitive și negative, fiind profesor în aceeași școală de mult timp și 
având continuitate la catedră, am hotărât să dau teste inițiale doar claselor de început de ciclu deoarece 
elevii vin din școli diferite și nivelul cunoștințelor lor este diferit. La celelalte clase am optat doar pentru 
exerciții recapitulative.  
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EVALUAREA INIȚIALA /PREDICTIVA 
 

PROF. OLTEAN RAMONA CRISTINA 
ȘC.GIMN. ,,ANDREI ȘAGUNA,, DEVA 

 
 Evaluarea inițiala propune operațiile de masurare-apreciere-decizie la începutul activității de 

instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare îndeplinește o functie pedagogica 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. 

În alternativa educațională step by step evaluarea se desfășoară prin mai multe moduri: 
-Pe Scaunul Autorului 
-prin utilizarea unor platforme educaționale cum ar fi:Kahoot.it 
-dupa fiecare rotire a centrelor de activitate în primele două săptămâni de școală. 
-prin folosirea ,,Jurnalului clasei,, 
-,,Turul galeriei,, 
-prin intocmirea unor liste de verificare- 
Numele Data: 
 
Liste de verificare cu dezvoltarea deprinderilor  
Semnificaţie 
P-permanent 
C-câteodată 
R-rar 
 
La scris, elevul foloseşte: 
 P   C  R 

Consoane iniţiale corecte     

Consoane finale    
Combinaţii    
Elevul recunoaşte 
punctuaţia: 

   

Punctul    
Semnul întrebării    
Semnul exclamării    
Ghilimelele    
La scris elevul încearcă să 
folosească în mod corect: 

   

Punctuaţia    
Scrierea cu majuscule    
Elevul poate identifica 
ordinea unor relatări şi 
evenimente: 

   

Oral    
Într-o lucrare scrisă    
Elevul deosebeşte realul de 
ficţiune 

   

Elevul încearcă să 
folosească forma corectă a 
unei scrisori 

   



 

 

Elevul poate citi un grafic :    
real    
simbolic    
Elevul poate distinge:    
Dimensiune    
Culoare    
Alte însuşiri    
Elevul foloseşte 
cuvintele,mai mult,mai 
puţin ,la fel,atunci când 
descrie datele unui grafic. 

   

 
Numele……………… Data: 
Fişă de verificare la ascultare 
Semnificaţie 
P-permanent 
C-câteodată 
R-rar 
 
 P  C  R 
Elevul are contact 

vizual cu vorbitorul. 
   

Elevul ascultă cu 
interes. 

   

Elevul îşi întoarce 
corpul înspre vorbitor. 

   

Elevul ascultă şi 
urmăreşte: 

   

O direcţie    
Doua direcţii    
Doua sau mai 

multe direcţii 
   

Elevul poate 
participa la: 

   

Conversaţie în doi    
O relatare    
Discuţii în clasă    

 
Numele  
Data: 
Liste de verificare la oral 
Semnificaţie: 
P-permanent 
C-câteodată 
R-rar 

  



 

 

 P C R 
Elevul poate utiliza 
limbaj expresiv pentru: 

   

A compara şi a deosebi    
A ordona evenimentele    
A numi obiecte comune    
A distinge ceea ce este 
important de ceea ce nu 
este important 

   

A lega planuri personale    
A relata experienţe 
personale 

   

În conversaţie elevul 
poate: 

   

Începe conversaţia    
Aşteaptă pentru a 
interveni 

   

Nu este de acord fără 
întrerupere 

   

Cere o explicaţie    
comenta    
Răspunde 
corespunzător 

   

Să-şi amintească de o 
idee în timp ce aşteaptă 

   

Rămane la subiect    
Elevul poate articula 
corect: 

   

Sunete    
Cuvinte    

 
Numele 
Data: 
 
Liste de verificare la citire 
Semnificaţie 
P-permanent 
C-câteodată 
R-rar 
 

Elevul arată interes la 
citire. 

   

Elevul riscă.    
Elevul alege să citească 
atunci când i se acordă 
ocazia. 

   

Elevul arată încredere 
ca cititor. 

   

Elevul are cărţi 
preferate. 

   

Elevul poate comenta 
asupra unei cărţi. 

   



 

 

Elevul poate prevede ce 
se va întâmpla în cadrul 
naraţiunii. 

   

Elevul pune întrebări 
pentru a clarifica 
semnificaţia. 

   

Elevul evocă imagini şi 
texte pentru asusţine şi 
clarifica idei. 

   

Elevul poate repovesti o 
naraţiune cu: 

   

Început şi sfârşit    
Evenimentele principale 
în ordine 

   

Detalii    
Elevul împărtăşeşte 
cunoştinţele dobândite 
prin citire. 

   

Elevul poate vorbi 
expresiv despre: 

   

Personaj    
Cadru    
Întâmplări    
Problemă    
Soluţie    
Tensiune    

 
Înregistrarea şedinţei cu elevul la scriere  
 
Data: Numele elevului: 
 
Care este titlul lucrării la care lucraţi acum? 
……………………………………………………………………… 
Ce fel de lucrare este?(povestire,poezie,eseu,raport,etc.) 
………………………………………………………………….. 
În ce fază aţi ajuns cu scrisul ?(ciornă,editare,verificare,finisare) 
……………………………………………………………………… 
Ce intenţionaţi să faceţi în continuare cu această lucrare? 
……………………………………………………………………… 
Ce vă place cel mai mult la această lucrare? 
…………………………………………………………………… 
Doriţi să schimbaţi ceva? 
……………………………………………………………………. 
Comentariile dascălului: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 

Înregistrarea şedinţei cu elevul la citire 
 
Data: 
Numele: 
 
Care este titlul cărţii pe care o citiţi? 
…………………………………………………………………… 
Cine a scris-o? 
…………………………………………………………………… 
Aţi citit şi alte cărţi ale acestui autor? 
 …………………………………………………………………….. 
De ce aţi ales această carte? 
…………………………………………………………………….. 
Spuneţi-mi ceva din naraţiune până în prezent. 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ce aţi dori să faceţi după ce terminaţi această carte? 
(Opţiuni:scrierea unui raport,desenarea unui afiş,prezentarea unui raport oral în faţa clasei,scrierea 

unei scrisori adresate autorului,etc) 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
Aţi dori să mai citiţi si o altă carte a aceluiaşi autor?De ce? 
……………………………………………………………………… 
Comentariile dascălului: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. OLTEANU DANIELA, 

GRĂDINIȚA NR. 3, PERIS -ILFOV 
 
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.  
 Învăţământul preşcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 

prin fişe de evaluare. Preşcolarii trebuie 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.  

 Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea de predare şi la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a facilita achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării într-o societate dinamică şi solicitantă. 

 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 creaţiile 
plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. 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. 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.  

 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 fise de muncă 
independentă şi 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. 

 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.  



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ- INSTRUMENT DE LUCRU ESENȚIAL PENTRU 
FIECARE CADRU DIDACTIC 

 
INV. OLTEANU MARIANA LUMINIȚA 

 
Evaluarea verifică, măsoară și apreciază rezultatele școlare ale elevilor, obținute într-un anumit 

interval de timp. 
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 are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a 
putea adopta o strategie, o tehnologie didactică care să corespundă realităţilor. 

Are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al unui ciclu școlar, al 
unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare sau chiar al unei lecții).  

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 efcientă, realistă, a conținuturilor 
noii materii. 

 Evaluarea la începutul unui an școlar. 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, cadrul didactic își face un plan de recuperare și proiectează 

activitatea diferențiată; 
- uneori testul inițial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului școlar. 
Evaluare la începutul unui ciclu școlar. Orice tip de achiziție școlară este condiționată de fondul 

de cunoștințe, deprinderi și atitudini dobândite anterior. Cadrul didactic stabilește ce competențe specifice 
dorește să evalueze si 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. 

Evaluarea la începutul unei lecții. Ea constă într-un test fulger cu 1-2 itemi, care vizează 
cunoștintele anterioare pe care se vor sprijini noile achiziții. 

 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 
 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”. 

Un test de evaluare inițială ar fi bine să conțină următoarele elemente: 
1 competențe specifice evaluate, 
2 itemii, 
3 matricea de specificații, 
4 descriptori de performanță, 
5 graficul probei,  
6 interpretarea detaliată a rezultatelor, 
7 analiza probei, 
8 concluzii cu: puncte tari, puncte slabe și măsuri ameliorative. 



 

 

 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, trebuie să înțeleagă faptul că ei trebuie să învețe 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 în dezvoltarea psihică şi în cadrul activității şcolare a elevului. 

 
Bibliografie: 
1. EDICT Revista Educației, 10 februarie 2019 
2 . Prezentare pdf ” Evaluarea” de Oana Constantinescu 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: OLTYAN DIANA-LAVINIA 

G. P. P ,,ALBINUŢA” FĂGĂRAŞ 
 
 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ ,alături de predare şi învăţare.Nu 

este o etapă ce se află la ,,sfârşitul” procesului didactic , urmând cronologic dupa predare şi învăţare, ci 
constituie un act integrat activităţii pedagogice. 

 Evaluarea însoţeşte şi asistă în permanenţă activitatea didactică, dând informaţii necesare reglării şi 
autoreglării activităţii ce generează rezultatele. Asadar, în calitatea sa de reglator, evaluarea este 
indispensabilă predării şi învăţării. 

 Evaluarea este structurată astfel: 
• INIŢIALĂ: -se realizează la începutul unei perioade:ciclu,an şcolar, semestru, unitate de 

învăţare,capitol 
 -stabileşte nivelul iniţial de pregătire al preşcolarilor şi îndeplineşte funcţia diagnostică şi prognostică 
• FORMATIVĂ:-este periodică, verifică permanent rezultatele pe secvenţe mici 
 -ajută la cunoaşterea progresului realizat de preşcolari pe parcurs şi îndeplineşte funcţia constatativă 

şi recuperatoare, motivaţională 
• SUMATIVĂ:- se realizează la sfârşitul unei etape de instruire, al unei unităţi de învăţare, semestru, 

an şcolar 
 - ajută la cunoaşterea achiziţiilor preşcolarilor la sfârşitul unei perioade de studiu şi îndeplineşte 

funcţia de clasificare, ierarhizare, selecţie 
 Funcţia generală a evaluării este aceea de a regla şi perfecţiona procesul de învăţământ cu ajutorul 

strategiilor de evaluare ce reprezintă modalităţile concrete de proiectare şi realizare a evaluării , de la tipurile 
sau formele de evaluare, metodele, tehnicile şi instrumentele folosite pană la descriptorii de performanţă, 
bareme şi sisteme de notare. 

 Metodele de evaluare sunt modalităţile prin care se evaluează nivelul de pregătire şi performanţial al 
preşcolarilor. 

 Principalele metode de evaluare clasice şi moderne utilizate în învăţământul preşcolar sunt 
următoarele: 

• METODE DE EVALUARE TRADIŢIONALE: 
-Evaluarea orală 
-Evaluarea scrisă 
-Evaluarea practică 
• METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE 
-Autoevaluarea 
-Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului preşcolarilor 
-Proiectul 
-Portofoliul 
 În procesul complex de educaţie a preşcolarului există o gamă de obiective ce nu pot fi evaluate doar 

prin metodele tradiţionale, iar utilizarea metodelor alternative se impune din ce în ce mai mult atenţiei şi 
interesului educatoarelor în practica preşcolară.Aceste metode alternative completează practic informaţiile 
evaluative pe care le dobândeşte educatoarea prin metodele tradiţionale privind învăţarea de către 
preşcolar,iar o evaluare iniţială la începutul fiecărui an ar permite o mai judicioasă selecţie a conţinuturilor 
şi o alegere a metodelor şi materialelor mai adaptată grupului de preşcolari. 

 
Bibliografie: 
• Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
• Mogonea F.(coord.),Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, editura 

Paralela 45,2014 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – PREMISĂ PENTRU EFICIENȚA ACTIVITĂȚII 
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ONACA IULIANA CARMEN 

PROF. ÎNV. PREȘC. 
GRĂDINIȚA CU P. P. ,,PINOCHIO” – ZALĂU, SĂLAJ 

 
’’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) 
 
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. 

Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca 
aspect psihologic şi evaluarea. 

 Pentru a discuta despre procesul de evaluare voi începe 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. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității de instruire, ea oferind 

posibilitatea de a cunoaște potențialul de învățare al copiilor la începutul unui program de instruire, arătând 
dacă sunt capabili ori nu a se integra în acest program. 

Experiența personală, cercetările realizate, reflecțiile mele favorizate de observarea activității 
desfășurate cu preșcolarii arată că la începutul anului școlar, în primele două săptămâni acordate evaluării 
inițiale, educatoarele întâmpină greutăți în ceea ce privește stabilirea criteriilor (sau itemii) după care se 
face evaluarea. 

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. 

Stabilirea programului de dezvoltare pentru majoritatea copiilor, a măsurilor ameliorative pentru 
copiii cu anumite abateri și precizarea componenței grupurilor de lucru se pot realiza și traduce într-o 
planificare calendaristică jusicioasă și corectă numai după desfășurarea și analiza evaluării inițiale. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR ONCIOIU VIORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,CAROL AL II-LEA''- DIOȘTI, DOLJ 
 
 Procesul de învăţământ este abordat ca o relaţie între predare - învăţare – evaluare, evaluarea fiind 

componenta care furnizează informaţii despre funcţionalitatea procesului, ea începe şi încheie ciclul de 
predare – învăţare. 

 În spiritul dicţionarelor de specialitate (Carter V. Good, Dictionary of Educationl959), 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. In 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. 

 Fiecare metodă, tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi dezavantaje. Ele vizează 
capacităţi cognitive diferite şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi informaţii despre procesul didactic. 
Datorită acestui fapt, precum şi diversităţii obiectivelor activităţii didactice, nici o metodă şi nici un 
instrument nu pot fi considerate universal valabile pentru toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile. 
Aşadar, ele nu pot furniza un tablou cuprinzător, integral al schimbărilor şi rezultatelor elevilor.  

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

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

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

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

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 lucruri: 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. 

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. 

Utilizarea metodelor alternative de evaluare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţarea. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ONEA IONELA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MUCELEANU” FÂNTÂNA MARE 

 
Evaluarea este un proces prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, permițând 

luarea unor decizii ulterioare, de perfecționare și potențare a procesului de predare-învățare. Evaluarea 
reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o judecată realizată 
asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor precise, cu scopul de 
a lua decizii. 

Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un control al cunoștințelor, ci mai degrabă ca o cale de 
perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. 

Evaluarea inițială este un proces decizional care servește la planificarea ulterioară a procesului de 
predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor. Evaluarea iniţială este necesară 
pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile trecerii la alte standarde 
curriculare sau studierii 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 sau a unor 
aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). 

Scopul evaluării inițiale este identificarea nivelului de cunoștințe la care se află elevii la începutul 
anului școlar pentru a putea stabili direcțiile de abordare a noilor materii. Atingerea scopului evaluării 
iniţiale este cu atât mai posibil cu cât noi, cadrele didactice reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi 
şi să înţeleagă importanţa și necesitatea acestei evaluări, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, 
prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia oferirii de soluţii corecte la problemele enunţate. Fiind asigurați de la început că 
notele evaluării iniţiale nu se vor trece 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. 

Este necesar ca evaluarea inițială să se concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților 
elevilor care prezintă eventuale deficiențe, fără să uităm de acestea. 

Importanța evaluării inițiale derivă din scopul principal al acesteia și anume identificarea nivelului de 
cunoștințe la începutul anului școlar, și are drept fruncție pronosticarea nevoilor și disponibilităților viitoare 
ale elevilor. 

În ceea ce privește metodele și strategiile utilizate în evaluările inițiale, putem afirma faptul că nu 
există metode sau strategii bune sau rele, însă este important ca fiecare cadru didactic să stăpânească 
totalitatea metodelor și strategiilor de evaluare pentru a le putea valorifica, utiliza și particulariza la 
necesitățile sau la potențialul clasei de elevi. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) rămâne la latitudinea cadrului didactic, care trebuie să țină cont de specificul disciplinei 
supuse aprecierii și de particularităţile elevilor. Astfel, cadrul didactic poate opta pentru evaluarea inițială 
atat la metode și strategii mai complexe, cât și la simple întrebări adresate colectivului. 

Este de știut faptul că evaluarea inițială este o etapă importantă deoarece oferă premisa orientărilor 
viitoare în procesul instructiv-educativ, dar și a diagnosticării deficiențelor majore ale învățării. 

În concluzie, evaluarea inițială ocupă în loc important în procesul instructiv-educativ, deoarece 
orientează demersurile viitoare în cadrul acestuia, devenind o necesitate. 

 
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
ONODI ENIKO 

 
În domeniul instrucției și al educației, practica pedagogică demonstrează că strategiile didactice 

identice generează rezultate diferite în funcție de nivelul de cunostințe, de caracteristicile individuale și de 
vârstă ale elevilor, nivelul intelectual, structura aptitudinală, opțiunile profesionale, atitudinile și 
convingerile proprii determinând o receptare și prelucrare diferențiată a mesajelor transmise. Renunțarea la 
tipare unice, va permite educatorilor să-și direcţioneze acțiunea pe baza cunoașterii capacităților și 
atitudinilor elevilor, pe cunoașterea reprezentărilor și a sentimentelor acestora la vârste diferite, folosind 
mijloace eficiente de influență și formare. Cunoașterea nivelului de cunoștințe și urmărirea caracteristicilor 
individuale fac acțiunea pedagogică și mai eficientă, asigurându-se concordanța dintre particularitățile 
elevului și obiectivele procesului formativ. Fără cunoașterea elevului și a nivelului clasei, organizarea unui 
sistem școlar care să permită găsirea unor posibilități integrative accesibile pentru fiecare, nu se poate vorbi 
de o organizare științifică a acțiunilor instructiv educative.  

În munca profesorului la clasă, verificarea și aprecierea cunoștințelor dobândite de elevi la școală 
dețin o pondere variabilă. 

Așa cum arată M. Ionescu și I. Radu (2001), controlul și evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor, 
care sunt inserate în desfășurarea lecției sau a altor forme de activitate îndeplinesc următoarele funcții: 
moment al conexiunii inverse în procesul de instruire, măsurarea progresului realizat de elevi, valoarea 
motivațională a evaluării, moment al evaluării, al formării conștiinței de sine și factori de reglare. Printre 
metodele de evaluare și verificare conturate în experiența pedagogică se pot enumera: observația curentă, 
chestionarea sau examinarea orală, probe scrise, grafice sau practice, la care se adaugă testele de cunoștințe.  

Evaluarea inițială are un rol fundamental în măsurarea progresului realizat de elevi pe parcursul 
anului școlar și în dobândirea de performanțe școlare optime. 

V. Pavelcu (cit.in. Ionescu, M., si Radu, I., 2001, p.224) este de părere că „nota sau calificativul sunt 
etichete aplicate unui anumit randament școlar unui răspuns la o probă scrisă sau practică” și acesta 
dobândește o valoare de informație căpătând o funcție de reglare a conduitei, a efortului, în funcție de modul 
în care nota sau calificativul se răsfrânge în conștiința elevului. 

M. Ionescu și I. Radu (2001) consideră că interesul față de aprecieri și note ține din punct de vedere 
psihogenetic de statutul de elev, intrarea în noul rol de elev făcându-se de la exterior spre interior. Grație 
evaluării inițiale și a notării ritmice a cunoștințelor sale, elevul ia act de ceea ce formează obiectul prețuirii, 
al recompensei, respectiv al penalizării, descifrând treptat criteriile ce stau la baza evaluării și notării. 
Școlarul învață cu ajutorul evaluării inițiale să se autoevalueze și să-și aproximeze nivelul posibilităților și 
realizărilor proprii prin răspunsul treptat pe care îl dă cerințelor ce se pun în fața sa. Aceiași autori atrag 
atenția asupra faptului că prin evaluarea școlară, deci chiar și cea inițială, elevul riscă să fie judecat prin 
raportarea la colectivitatea școlară, mai concret la standardele grupului-clasei, ceea ce reproduce neîncetat 
distribuția gaussiană. Evaluarea inițială impune raportarea la temele/obiectivele înscrise în programe. O 
metodă recomandată în vederea prevenirii judecății de valoare a elevului, în practica pedagogică o 
constituie comunicarea rezultatelor evaluărilor inițiale, atât părinților cât și elevilor, prin metode de 
secretizare, transmiterea în particular a notei obținute. 

Cunoașterea psiho-pedagogică a copilului, așa cum bine se știe, reprezintă fundamentul teoretic și 
practic al realizării echilibrului optim dintre sarcinile învățării și posibilitățile psiho-fiziologice (cognitive) 
ale copilului, al individualizării acțiunilor, instructiv-educative. Așa cum arată și Ioan Radu (1974) ” este 
de mult recunoscută ideea că educarea și cunoașterea constituie momente solidare ale aceleiași activități : 



 

 

profesorul cunoaște elevul educându-l, și-l educă mai bine cunoscându-l” . Evaluările inițiale, indiferent de 
disciplina predată, sunt importante, în primul rând în cunoașterea individualizată a nivelului de dezvoltare 
al fiecărui elev și a nivelului de cunoștințe pe care îl deține copilul în momentul evaluării, dar și în adaptarea 
conținutului și a metodelor didactice utilizate ulterior, pe parcursul anului școlar, în vederea asigurării 
eficienței demersului educativ. 

Deci, evaluarea inițială ghidează cadrul didactic în demersul educativ, constituie un reper important 
în vederea obținerii performanței școlare a elevului, oferă posibilitatea predicției nivelului de funcționalitate 
în decursul anului școlar. Cu ajutorul acestora se pot face predicții și se pot lua decizii asupra posibilităților 
de intervenție educaţională, în condițiile în care se conștientizează ideea că educația are o responsabilitate 
mai mare în societate decât simpla oferire a unui mediu de învățare. 

Cunoscând faptul că dezvoltarea și cunoașterea elevului au fost și continuă să rămână probleme de o 
deosebită actualitate pentru teoria și practica instructiv-educativă, evaluarea inițială își are rostul și rolul 
bine determinat în procesul educațional. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

AUTOR: OPREA TANIA MARIANA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 5-MIZIL 

 
 Strategia de evaluare iniţială este necesar sa fie aplicata intotdeauna la începutul unui program de 

instruire, la inceputul unui capitol sau al unei lectii. 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 curricumului, 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 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 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. 

 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:  

-Funcţia diagnostică; 
- Funcţia prognostică/predictivă. 
1. A) Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de baza 

si deprinderile şi posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program, reuşită 
susţinută în plan afectiv si motivaţional.  

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; 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 – condiţii de învăţare, asigurate în plan didactic şi psihologic. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR OPREAN IRINA 
 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de„instruire” şi stabileşte nivelul de 

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

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. 

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită. 

Evaluarea iniţială realizează două funcţii: 
Diagnostică  
–vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, capacităţile 

necesare reuşitei într-un program nou (cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele din 
pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ). 

Prognostică  
–sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea rezultatelor. 
 În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile 

necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. 
 Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
 În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
-Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
-Formularea itemilor; 
-Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
-Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
-Stabilirea unei scări de apreciere; 
-Centralizarea rezultatelor în grafic. 
 Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat 

de predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: 
-oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de 

învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare; 
-pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare; 
 Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele: 
-nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii; 
-nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului..  
Instrumentele de evaluare sunt alese în funcţie de particularităţile grupei de preşcolari:  
- observarea copiilor în timpul diferitelor activităţi  
- dialogul cu copiii şi părinţii  
- studiul produselor activităţii  
- fişe de lucru individuale  
- probe orale, scrise, actional-practice, chestionare.  



 

 

DE CE EVALUARE INIŢIALĂ? 
 

PROF. ORBULESCU FIŢ PATRICIA VICTORIA 
COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU TIMIŞOARA 

 
Utilizăm expresia evaluare iniţială sau predictivă în sensul de activitate orientat în direcţia cunoaşterii 

particularităţilor obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizat cu mijloace adecvate de 
investigare şi având ca finalitate îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai acestuia. 

Un obiectiv foarte important îl reprezintă progresul realizat de elevi de la o etapă la alta a instruirii, 
progres privită atât ca volum şi calitate a cunoştinţelor, cât şi ca dinamică a capacităţilor intelective, afectiv-
motivaţionale şi atitudinale ale elevilor. 

Evaluarea iniţială sau predictivă, făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la 
începutul programului de lucru, inclusiv condiţiile în care aceştia îi vor desfăşura activitatea. Performanţele 
elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informaţii referitoare la capacitatea lor generală de 
învăţare. Pentru completarea acestora, însă, şi, mai ales, pentru cunoaşterea faptului dacă elevii stăpânesc 
acele cunoştinţe şi abilităţi necesare înţelegerii conţinutului programului care urmează, este util evaluarea 
acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă prin probe scrise. Teoretic, evaluarea predictivă ar trebui 
să prefaţeze realizarea fiecărui obiectiv, practic însă ea se produce în secvenţa introductivă din lecţie.  

În şcoală se efectuează în strânsă legătură cu programul de instruire şi este menit să stabilească nivelul 
de pregătire a elevilor la începutul unei perioade date (an, semestru şcolar), precum şi condiţiile în care 
aceştia îşi vor desfăşura activitatea. Întrebările şi răspunsurile legate de un asemenea demers implică cel 
puţin două categorii de aspecte, unele vizând nivelul de dezvoltare a dimensiunilor fundamentale ale 
personalităţii (aptitudini, atitudini, temperament, creativitate), altele – volumul şi calitatea achiziţiilor 
anterioare (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, scheme de acţiune etc.). 

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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR ORMEK GEORGIANA 

 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.67, BUCUREȘTI 
PROF. MATEMATICA NICOLESCU CRISTINA 
 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.67, BUCUREȘTI 

 
Secolul XXI fiind considerat secolul copilului cu ascensiune în revoluția noilor tehnologii, unde 

drepturile îi sunt recunoscute și protejate prin lege, face ca ,, noile educații” să confirme caracterul deschis 
al conținuturilor generale ale educatiei, să reflecte specific la nevoile unor conținuturi particulare cu sunt: 
educația ecologică, educația pentru mass-media și comunicare, educația pentru democrație, educația 
economică, educația interculturală, educația pentru sănătate. Toate aceste ,,noi educații”, identificabile pe 
o listă convențonală, au ca obiectiv comun general, formarea-dezvoltarea civică a personalității viitorului 
cetățean care anticipează educația de calitate în societatea bazată pe cunoaștere în contextul unor valori 
culturale, economice, comunitare. 

 Învățarea școlară trebuie să pună baze puternice pe învățarea pe toată durata întregii vieți, deoarece 
Comisia Internațională pentru Educație în secolul XXI, comisie ce a funcționat sub egida ONU și 
coordonarea lui Jacques Delors (2000), recomandă noul tip de educație să se bazeze pe patru competențe 
fundamentale: a învăța să cunoști/să știi/să înveți, a învăța să faci, a învăța să trăiești/să muncești împreună 
cu ceilalți, să înveți să fii.  

 Pentru a putea realiza acest tip de învățare, educația vizează patru tipuri de învățare numite ,, cei 
patru piloni ai educației” care constituie bazele învățării permanente:  

 – a învăţa să știi /să cunoști – a şti să acumulezi pe parcursul întregii vieţi cunoştinţele şi informaţiile 
necesare; a stăpânii instrumentele ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și 
rezolvare de probleme, a poseda în același timp o cunoaștere vastă, dar și aprofundată a unor domenii 
pricipale; a înțelege drepturile și obligațiile specifice unei societăți democratice. Cel mai important aspect 
al acestui pilon este considerat însă a învăța să învețe. 

 – a învăţa să faci – obţinerea unor abilităţi profesionale, dar şi a unor competenţe necesare adaptării 
la condiţiile schimbătoare ale lumii moderne; a-ți însuși deprinderile necesare pentru a practica o profesie 
și a-ți însuși competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor 
situații de viață; a folosi instrumentele tehnologiei avansate. 

 – a învăţa să trăieşti cu alţii – comprehensiunea celuilalt din punctul de vedere al toleranţei, 
pluralismului şi al respectului; a acepta interdependența ca pe o caracteristică a mediilor sociale 
contemporane; a preveni și a rezolva conflictele, a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective 
comune, respectând identitatea fiecăruia. 

– a învăţa să fii – capacitatea de autoedificare a personalităţii în baza valorilor morale şi sociale, 
capacitatea de a evalua propriile acţiuni şi de a fi responsabil; a-ți dezvolta pesonlitatea și de a fi capabil să 
acționezi autonom și creativ în diverse situații de viață; a manifesta gândirea critică și responsabilitate; a 
valoriza cultura și a depune eforturi pentru dezoltarea propriilor capacități intelectuale, fizice, culturale; a 
manifesta simț estetic și a acționa pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere. 

 Profesorul trebuie să descopere stilul cognitiv al elevului și să motiveze învățarea. Copiii din zilele 
noastre preferă să obțină informațiile cu ajutorul Internetului decât din cărți, preferă să învețe apelând la 
softuri, platforme on-line și refuzând studiul în biblioteci. Metodele tradiționale abordate în procesul de 
predare-învățare nu motivează îndeajuns elevii pentru a dobândi cunoștințele și competențele prin propriile 
lor căutări. ,, Copiii digitali” se descurcă mai bine cu informația electronică, decât cu cea pe suport de hârtie. 
Copiii sunt inteligenți și talentați, numai că mintea lor funcționează altfel. De aceea profesorul trebuie să 
apeleze la metode interactive în cadrul orelor de predare-învățare-evaluare. 

 Evaluarea face parte integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în stânsă corelații cu celelalte 
activități prin care se realizează procesul de învățământ. Metodele, tehnicile și instrumentele de evaluare 
nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluarii: obiectul evaluarii( ce se evaluează), criterii/obiectivele 



 

 

educaționale, strategiile evaluative etc. Evaluare este procesul prin care se determină în ce măsură 
curriculum și instruirea au contribuit la realizarea obiectivelor educațională. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR, OROS DANIELA-FLORINA 
L.T.P. BETEL, ORADEA 

 
Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii.  
Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul unui program de instruire ( ciclu de invatamant, an scolar, 

semestru, inceputul unui capitol sau lectii) 
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. 

Evaluarea initiala 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. 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BISTRIŢA 
PROF.ING. OSIAC GHEORGHE 

 
Motto: 
,, Eu sunt copilul. 
Tu ţii în mâinile tale destinul meu 
Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă 
Dă-mi te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire 
Educă-mă, te rog ca să pot fi o binecuvăntare pentru lume.” 
( din Child′s Appeal, Mamie Gene Cole). 
 
 Definiţiile actuale ale evaluării şcolare sunt foarte diverse. Toate au un aspect comun: a evalua 

înseamnă a emite judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării elevului, pe baza unor criterii 
calitative prestabilite. 

 Activitatea evaluativă înseamnă: 
- a verifica ceea ce a fost învăţat; 
-a verifica achiziţiile în cadrul unei progresii; 
- a judeca o activitate sau un efort al elevului în funcţie de anumite recomandări; 
- a situa produsul unui elev în raport cu nivelul general; 
- a da un verdict asupra cunoştinţelor sau abilităţilor pe care le are un elev. 
 În activitatea oricărui cadru didactic sunt folosite trei tipuri de strategii: evaluarea iniţială, evaluarea 

formativă şi evaluarea sumativă. 
 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 este foarte utilă la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul studiului unei 

discipline, pentru determinarea nivelului pregătirii elevilor cu care profesorul va lucra. Această formă de 
evaluare are semnificaţia unei legături între o stare precedentă şi una viitoare. Este utilă pentru aplicarea 
unui program de recuperare sau de refacere a noţiunilor ce vor fi utilizate în susţinerea învăţării viitoare. 

 Probele aplicate în cazul evaluării iniţiale sunt realizate mai ales sub formă de probe scrise iar 
rezultatele sunt menite să informeze asupra condiţiilor în care elevii se integrează în activitatea de învăţare. 
Evaluarea iniţială are o funcţie diagnostică cât şi prognostică. Pentru ca evaluarea iniţială să fie urmată de 
rezultatul scontat, e nevoie să se ţină seama de tratarea diferenţiată a elevilor, utilizarea acelor metode şi 
procedee didactice care să situeze elevul în centrul instruirii, care asigură învăţarea activă. Activitatea de 
evaluare trebuie proiectată din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat, evaluarea iniţială 
raportându-se la produsele învăţării ca demers al unui ciclu temporal trecut, dar rezultatele ei sunt 
importante pentru ciclul de învăţare care tocmai începe. 

 
Bibliografie 
Dan Potolea,Ioan Neacşu,Romiţă B Iucu,Ion-Ovidiu Pânişoară ,,Pregătirea psihopedagogică” Editura 

Polirom 2008 



 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE INIȚIALĂ ÎN ŞCOALA PRIMARĂ 
DIN PERSPECTIVA TRATĂRII DIFERENŢIATE ŞI INDIVIDUALIZATE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OSTACHE CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, BRĂILA 
 
Ultimele decenii au înregistrat preocupări de amploare fără precedent pentru sporirea eficienţei 

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

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

În amplul proces de raţionalizare a învăţării, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Inserările acesteia privesc lărgirea funcţiilor sale, diversificarea formelor, importanţa ei în 
funcţionarea procesului de învăţământ, creşterea coerenţei manifestărilor sale. Evaluarea nivelului de 
pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţă a 
randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât şi al celei de instruire, furnizând 
totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de ameliorare a acestei 
activităţi.  

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

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în şcolaritate cu atât mai mult cu cât la această 
vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educatorul trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile elevilor.  

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

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor elevilor, 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, la îmbunătăţirea performanţelor 
cu condiţia însă să se respecte anumite cerinţe psihopedagogice. 

Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării elevului la intrarea în şcoală 
sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale şcolarităţii. 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 elevilor, 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 elevi.  
În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a elevului, 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 şcolarului;  
-să răspundă sarcinii şcolii de a pregăti elevi pentru integrare cu succes în activitate. 
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Creţu ,C., Curriculum individualizat şi diferenţiat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1998; 
*** Noul curriculum pentru învăţământul primar 
 
 
 



 

 

EVALUAREA ȘCOLARĂ 
 

PROF. OȚELEA EMILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA 

 
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 înțelege măsurareași aprecierea cantitativă a efectelor învățării școlare. 
Evaluarea este aplicabilă în două planuri: 
1. cu referire la efectele învățării - vizează relația profesor-elev: nivelul de pregătire a elevilor și 

evoluția acestuia în timp, în funcție de posibilitățile lor reale de învățare prin raportare a performanțelor 
obținute de școală la cele așteptate de societate. 

2. cu referire la însuși procesul instructiv-educativ - vizează autoestimarea profesorului, factorii de 
îndrumare și control ai învățământului în vederea asigurării unei verificări sistematice și integrale a 
performanțelor elevilor, a conceperii și realizării unui proces instructiv-educativ capabil să cultive interesul 
pentru studiu al elevilor. 

ETAPE 
 Procesul de evaluării presupune mai multe etape: 
• definirea obiectivelor procesului de învățământ. 
• crearea situatiilor de învățare care să permită elevilor achiziționarea comportamentelor preconizate 

prin obiective. 
• selectarea metodelor și instrumentelor de evaluare necesare. 
• desfășurarea procesului de măsurare a cunoștințelor achiziționate. 
• evaluarea și interpretarea datelor obținute.  
• concluzii și aprecieri diagnostice și prognostice  
Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii : măsurarea, aprecierea şi decizia. 
Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acţiunii instructiv- 

educative şi a obţine date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea măsurii este condiţionată de 
calitatea instrumentelor de măsură folosite şi de modul cum sunt acestea aplicate. 

- presupune o determinare obiectivă prin surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică emiterea 
unor judecăţi de valoare. 

Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă constituie procesul de judecată de valoare a rezultatelor 
constatate, prin compararea acestora cu scopurile urmărite . 

 - presupune şi semnificaţia unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic. 
Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, 

caracterizare, hotărâre, recomandare,etc. cu valoare de prognoză pedagogică. 
 - se realizează în raport cu anumite criterii pedagogice, spre exemplu :  
a) potenţialul elevului, valorificat la maximum ;  
b) creşterea calitativă a activităţii didactice ; 
 c) prin anticiparea corect-pozitivă, prin metamorfoza diagnozei în prognoză ; 
 d) îndrumarea evaluatului prin termeni manageriali. 
FUNCTII ALE EVALUARII 
In cadrul sistemului de invatamant evaluarea are următoarele functii: 
1. Funcția de constatare si diagnosticare a performantelor obtinute de elevi, explicate prin factorii si 

conditiile care au dus la succesul sau insuccesul scolar (factori psihologici, de natura pedagogica, sociala, 
factori stresanti) 

2. Funcția de reglare și perfecționare continuă a metodologiei instruirii pe baza informațiilor obținute 
din explicarea factorilor și a condițiilor ce au determinat rezultatele la învățătură.Aceasta functie se 
realizeaza prin feed-back 

3. Funcția. de informare a părinților elevilor și a societatii cu privire la rezultatele si evolutia pregatirii 
elevilor in scoala pt integrarea lor socio-profesionala 



 

 

4. Funcția motivationala , de stimulare a interesului pentru invatatura, autocunoastere si autoapreciere 
corecta, in raport cu obiectivele invatarii scolare 

5. Funcția de predictie (prognostica) si de decizie privind desfasurarea in viitor a activitatii instructiv-
educative in scopul ameliorarii ei pe baza cunoasterii cauzelor ineficientei 

6. Funcția de selectionare si clasificare a elevilor in raport cu rezultatele scolare obtinute 
7. Funcția formativ –educativa , de ameliorare a metodelor de invatare folosite de elevi , de stimulare 

si optimizare a invatarii si de consolidare a competentelor scolare 
8. Funcția de perfectionare si inovare a intregului sistem scolar 
FORME DE EVALUARE  
Dupa modul de integrare a verificarii si evaluarii in procesul de invatamant: 
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. 

STRATEGII DE EVALUARE 
Sunt 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 şi lung şi în 
sensul îndeplinirii unor funcţii pedagogice specifice.  

1. Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem identifica doua strategii : 
♦ evaluare realizata în circumstante obisnuite, bazata pe observarea activitatii elevilor; 
♦ evaluare specifica, realizata în conditii special create ce presupune elaborarea si aplicarea unor 

probe, partenerii angajati în proces fiind constienti de importanta demersurilor de verificare si apreciere 
întreprinse; 

2. Dupa accentul pus pe proces sau pe sistem: 
♦ evaluarea de proces – se refera la performantele elevilor; 
♦ evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfasoara procesul de învatamânt 
3. Dupa functia dominanta îndeplinita, putem identifica doua strategii: 
- evaluare diagnostica (se realizeaza o diagnoza descriptiva ce consta în localizarea lacunelor si 

erorilor în cunostinte si abilitati dar si a “punctelor forte” si o diagnoza etiologica care releva cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

- evaluare predictiva prin care se urmareste prognozarea gradului în care elevii vor putea sa raspunda 
pe viitor unui program de instruire; 

4. Dupa modul în care se integreaza în desfasurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
- evaluare initiala, realizata la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situeaza elevii; 
- evaluare formativa, care însotete întregul parcurs didactic, organizând verificari sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toata materia; 
- evaluarea sumativa, care se realizeaza de obicei, la sfâritul unei perioade mai lungi de instruire; 
5. Dupa autorul care efectueaza evaluarea, putem identifica trei strategii: 
- evaluare interna, întreprinsa de aceeasi persoana/institutie care este direct implicata si a condus 

activitatea de învatare (de exemplu, învatatorul sau profesorul clasei);  
- evaluarea externa, realizata de o alta persoana/institutie, alta decât cea care a asigurat derularea 

predarii si învatarii; 
- autoevaluare, efectuata de subiectul însusi asupra propriului progres; 

  



 

 

6. Nu este mai putin importanta nici departajarea ce se face între: 
- evaluarea preponderent pedagogica, vizând în esenta ceea ce subiectii au asimilat, ceea ce stiu sa 

faca si ce capacitati si trasaturi si-au format; 
- evaluarea preponderent psihologica, privind functiile psihice implicate în activitatea de învatare. 

Evaluarile psihologice vizeaza aptitudinea subiectului de a învata, adica ceea ce poate sa faca; 
7. Dupa obiectul evaluarii: 
- evaluarea procesului de învatare (atât a achizitiilor cât si a procesului în sine); 
- evaluarea performantelor (realizate individual, în grup sau de catre grup); 
- evaluarea a ceea ce s-a învatat în scoala sau a ceea ce s-a învatat în afara scolii; 
8. Dupa domeniu: 
♦ evaluarea în domeniul psihomotor (capacitati, aptitudini, deprinderi); 
♦ evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
♦ evaluarea în domeniul cognitiv (cunostinte); 
9. Dupa modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
♦ evaluare cantitativa – rezulatele sunt cuanti-ficabile în functie de un punctaj; 
♦ evaluare calitativa – la care rezultatele nu pot fi masurate prin cuantificare; 
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EVALUAREA INIȚIALĂ CONTINUĂ ÎN JOC 
 

PROF. OTILIA RADU 
LICEUL TEHNOLIGIC ENERERGETIC „ELIE RADU” PLOIEȘTI 

 
În acest articol mă voi referi la evaluarea inițială în clasa a IX-a, o clasă de trecere de la gimnaziu la 

liceu, o clasă importantă în care se creează caracterul adolescentului pe baza cunoștiințelor, aptitudinilor și 
a competențelor pe care deja le are, și care trebuie dezvoltate pentru a-și atinge potențialul maxim.  

 În epoca modernă, epoca internetului evaluarea inițială se organizează modern, utilizând tehnica – 
telefonul - pe care fiecare elev în prezent o posedă, de către profesor în primele săptămâni de școală. 
Evaluarea cuprinde mai multe etape  

-  pregătirea psihică a elevilor pentru a realiza testul cât se poate de bine, iar nota se va trece în 
catalog doar dacă elevul dorește, 

-  pregătirea itemilor on-line, 
-  descărcarea programului de către elevi în telefonul propriu,  
-  efectuarea unei simulări, 
-  testul propriuzis,  
-  anunțarea rezultatelor,  
-  discutarea testelor,  
-  descărcarea de către profesor a rezultatelor,  
-  refacerea testelor inițiale, după ce fiecare a observat unde a greșit răspunsul.  
-  luarea măsurilor în funcție de rezultatele fiecărui copil.  
Prima etapă în construirea încrederii și a colaborării dintre elev și profesor este pregătirea psihică a 

elevului și acesta începe cu testul inițial, care are scopul de a apropia elevul de materia școlară prin 
explicarea că un este un test care nu este bun sau rău, că nu vor fi penalizați, că este un punct de plecare 
pentru viitor și că totul se poate învăța, dacă vrei.  

 Întrebarea care destinde atmosfera este: vreți să ne jucăm pe telefoane?. Răspunsul vine în cor: da, 
doamnă!, gândindu-se fiecare dintre ei că vor face ce vor dori, adică fiecare se va juca pe un joc pe care-l 
cunoaște. Atunci profesorul explică că ne vom juca toți același joc și mirarea și curiozitatea elevilor devine 
din ce în ce mai mare. Telefoanele apar imediat în mânuțele lor și se descărcă programul pe telefoane. Este 
ușor de folosit fiindcă deja au abilitățile de utilizare a telefoanelor, descărcă programe, filme, muzică, etc.. 
Facem un prim test cu întrebări banale și după ce verificăm că toți au înțeles cum se procedează, trecem să 
realizăm testul inițial, on-line, în joacă! 

După încheierea acestei etape profesorul anunța rezultatele și se reface testul fiecare dintre elevi 
având raspusurile în față, pe ecranul propriu. Este un tip de test care are și avantajul că dozează și pune 
puțină presiune pe elevi având un timp de rapuns maxim, pe întrebare de la 5 sec la 30, 40 sec cât crede 
profesorul că este timpul necesar pentru fiecare întrebare. În acest mod profesorul află și care este timpul 
de răspuns pentru fiecare elev, dându-i indicații despre cât de repede citesc și cât de repede procesează și 
răspund la întrebări.  

 Pentru că trebuie să învățam și să căpătăm încredere, testul inițial este refăcut în așa fel încât după 
ce s-a discutat în clasă, răspunsurile care nu au fost corecte, corectate să conducă la rezultate mai bune.  

 Acesta a două evaluare este discutată și elevii sunt lăudați pentru îmbunătățirea performanțelor. 
Totodată profesorul trebuie să se asigure că această metodă de evaluare este benefică pentru toți elevii și în 
cazul în care observă că sunt și elevi care se adaptează mai greu sau nu, va folosi pentru ei alte metode de 
evaluare, nu evaluare on-line. La sfarsitul acestui proces de evaluare initiala, elevii sunt intrebati cum s-au 
simtit, daca le-a placut si daca vor mai dori sa se joace asa. Raspunsul este ca le-a placut iar dupa aceea la 
inceputul fiecarei ore se aude intrebarea: cand ne mai jucam? 

Finalul este că elevul trebuie să înțeleagă că școala și materia pe care profesorul o predă este o 
necesitate, fără de care nu se va dezvolta la capacitate maximă și pe care o poate învață ușor dacă este atent 
și este învățat că dacă greșește, se poate corecta în așa fel încât performanțele sale să crească și niciodată 
să nu se compare cu performanțele altor elevi, el comparându-se cu propriile performanțe 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OTOMEGA-DUMITRU ANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ KADAR MARTON - PĂNET 
 
Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile 

permițând luarea unor decizii ulterioare. Evaluarea trebuie făcută în raport cu gradul de dezvoltare a 
copilului, ea ne oferă informații despre dezvoltarea fizică, socială, afectivă și intelectuală a elevului. 

Metodele de verificare, în funcție de modalitatea concretă de utilizare pot fi: 
- evaluare orală; 
- evaluare prin probe scrise; 
- evaluare prin probe practice; 
- evaluare prin teste; 
- evaluare prin proiecte; 
- evaluare prin portofolii; 
- evaluare prin observații; 
Evaluarea orală are ca scop atât optimizarea procesului instruirii cât şi asigurarea ritmicităţii notării. 

Se realizează, mai ales, prin întrebări şi răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini..de lucru, oral, la tablă, 
sub atenta supraveghere a învățătorului. 

Este folosită ca verificare curentă şi parțială, pe parcursul programului de instruire/învăţare. Această 
metodă de evaluare, mai mult decât oricare metodă folosită, se întrepătrunde cu demersul de învăţare atât 
de mult încât, de multe ori, funcția de învățare şi cea de evaluare sunt indisociabile. 

Probele scrise fac posibilă o evaluare obiectivă şi operativă pe baza unui cuantum de cunoştinţe cu 
scopul de a regla şi perfecţiona procesul de învăţare. 

Îndeplinesc o funcţie diagnostică (pun în evidenţă punctele forte, respectiv lacunele învăţării din 
perspectiva obiectivelor vizate), furnizează atât învăţătorului cât şi elevului un feed-back asupra 
performanţelor obţinute; constituie un mijloc de autoevaluare pentru elevi; au valoare formativă şi 
reprezintă un instrument de integrare şi consolidare a învăţării. 

Probele scrise pot fi: 
-probe curente (extemporale); 
-probe de evaluare periodică (lucrări de control sau probe de evaluare sumativă; 
-probe de bilanţ (lucrări scrise semestriale, teze); 
-probe de evaluare centrate pe obiective. 
Probele practice vizează evaluarea capacităţii elevilor de a aplica informaţii, folosind priceperi, 

deprinderi, abilităţi. 
Testele sunt instrumente eficiente de evaluare care: asigură o mai mare obiectivitate în procesul de 

evaluare; permit verificarea întregii clase într-un timp foarte scurt; cuprind esenţialul informaţiilor 
asimilate; conduce la formarea unor deprinderi de învăţare sistematică. 

Proiectul presupune un demers evaluativ amplu: începe în clasă cu definirea şi înţelegerea sarcinii 
de lucru şi se continuă acasă pe o perioadă de timp în care elevul are permanente consultări cu învăţătorul 
şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în faţa clasei a unui raport asupra rezultatelor obţinute, eventual a 
produsului realizat. În cadrul proiectului sarcina de lucru poate fi individuală sau de grup. Capacităţile 
elevilor posibil de evaluat prin intermediul acestei metode sunt: adecvarea metodelor de lucru şi a 
instrumentarului ales la obiectivele propuse prin proiect; folosirea corespunzătoare a materialelor şi a 
echipamentelor din dotare; rezolvarea de probleme. Realizarea cu acurateţe a produsului din punct de 
vedere tehnic. Posibilitatea generalizării problemei/soluţiei; prezentarea proiectului. 

Etapele proiectului sunt: 
-stabilirea domeniului de interes; 
-stabilirea premiselor iniţiale (cadru conceptual, metodologic, datele generale ale investigaţiei); 
-identificarea şi selectarea resurselor materiale; 
-colectarea datelor; 
-precizarea elementelor de conţinut ale proiectului; 



 

 

-realizarea produsului. 
Elementele de conţinut ale proiectului: 
-pagina de titlu, pe care se consemnează tema proiectului, numele autorului, şcoala, perioada în care 

a fost elaborat proiectul (alegerea temei proiectului poate fi făcută de către învăţători sau chiar de către 
elev); 

-cuprinsul proiectului care prezintă titlurile capitolelor şi subcapitolelor 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 de ameliorare a aspectelor vulnerabile semnalate; 

-bibliografia; 
-anexa care poate cuprinde grafice tabele, chestionare, fişe de observaţie etc. 
Evaluarea proiectului: 
Proiectul va fi evaluat atât după criterii care ţin de aprecierea calităţii proiectului (validitatea, 

completitudinea, elaborarea şi structura, calitatea materialului utilizat, creativitatea) cât şi după calitatea 
criterii care vizează activităţii elevului (raportarea elevului la tema proiectului, performarea sarcinilor, 
documentarea, nivelul de elaborare şi comunicare, greşelile, creativitatea, calitatea rezultatelor).  

Strategia de evaluare a proiectului trebuie clar definită astfel încât să valorizeze efortul elevului în 
realizarea acestuia. 

Portofoliul poate fi considerat un instrument complex de evaluare dinamică care cuprinde rezultante 
relevante obţinute prin metode şi tehnici de evaluare diverse. 

Elementele definitorii ale unui portofoliu sunt: 
-scopul; 
-contextul; 
-modul de proiectare. 
În funcţie de scopul urmărit, portofoliul poate să cuprindă: 
-toate realizările unui elev pentru o perioadă de timp (situaţie în care ilustrează progresul elevului); 
-parte din realizările elevului (astfel devine instrument de autoevaluare); 
-selecţie de materiale pe o temă dată; 
-selecţie a celor mai reuşite produse; 
-portofoliul va conţine acelaşi număr de elemente pentru fiecare elev. 
Evaluarea prin portofoliu este mai puţin riguroasă decât un test sau o examinare orală, dar 

personalizează evaluarea. 
Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor constă în investigarea 

sistematică pe baza unui plan dinainte elaborat şi cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acţiunilor şi 
interacţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor şi a proceselor. 

Pentru înregistrarea acestor informaţii învăţătorul poate utiliza: 
-fişa de evaluare; 
-scara de clasificare; 
-lista de control/verificare. 
Aceste instrumente se pot utiliza atât pentru evaluarea procesului, cât şi a produselor realizate de către 

elevi; cu ajutorul lor pot fi surprinse atât obiectivări comportamentale ale domeniului cognitiv, cât şi ale 
domeniilor afectiv şi psihomotor. 
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Cucoş, S., Probleme de docimologie didactică, în Psihopedagogia pentru examenele de definitivare 
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Jinga I., Petrescu A., Evaluarea performanţei şcolare, Bucureşti, Editura Delfin, 1996. 
Neacşu, I., Stoica, A., (coord.), Ghid general de evaluare şi examinare, MEN, Bucureşti, Editura 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,OVID DENSUSIANU” 
STRUCTURA GRĂDINIŢA ,,VOINICELUL” 

PROF. PĂCURAR LUCIA MARIA 
 
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  
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).  

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.  

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 DIN PERSPECTIVA COMPETENȚELOR 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR PĂDURARU MONICA CECILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI 

 
 Ultima componentă a procesului de învățământ dar nu cea din urmă, evaluarea, presupune o 

reconcepere din perspectiva competențelor astfel încât se extinde de la verificarea și aprecierea rezultatelor 
la evaluarea procesului, a strategiei de învățare a elevului care îi asigură acestuia succesul. În evaluare se 
va ține cont, pe lângă achizițiile cognitive, de personalitate, conduită, atitudini și aplicabilitate în practică a 
celor învățate. Se impune o implicare directă a elevului în evaluare prin: autoevaluare, interevaluare, 
evaluare controlată. 

 Evaluarea bazată pe competențe trebuie să aibă în vedere:  
 resursele constituite din: cunoștințe („a ști”), deprinderi-abilități („a face”) și atitudini, valori („a 

fi, a deveni”); 
 situațiile concrete în care elevul învață și pune în practică acel potențial. 
 Instrumentele folosite în evaluare sunt: chestionarul, interviul, observația, măsurarea nivelului de 

participare, analiza documentelor, discuții de grup cu elevii, jocul de rol, jurnalul, metoda Delphi. 
 Principii privind evaluarea: 
 Evaluarea didactică este o dimensiune esențială a procesului curricular și o practică sistematică în 

sala de clasă; 
 Evaluarea didactică trebuie să se realizeze prin folosirea unor metode, tehnici și procedee de 

evaluare diverse adecvate contextelor educaționale; 
 Evaluarea trebuie să fie un proces reglator care informează agenții educaționali despre calitatea 

activității școlare; 
 Evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi la o autoapreciere corectă și la o îmbunătățire continuă a 

performanțelor școlare; 
 Evaluarea didactică se fundamentează pe standarde curriculare de performanță, orientate spre ceea 

ce va fi elevul capabil să realizeze la finalizarea parcursului său școlar și la intrarea în viața socială. 
 Concluzionând aspectele legate de raportul dintre predare – învățare – evaluare desprindem 

următoarele: 
• predarea și învățarea reprezintă două procese corelative care trebuie să fie în raport de 

intercondiționare; 
• eficiența procesului de învățământ, reușita sau nereușita unei activități didactice se datorează atât 

predării cât și învățării, ele influențându-se reciproc;  
• prin evaluare măsurăm eficiența predării și învățării, constatăm succesul sau insuccesul procesului 

instructiv-educativ; 
• evaluarea pune în evidență:  
 - relația succes-insucces școlar privită ca realizare sau nerealizare a unei sarcini, ca moment de bilanț 

al efortului depus, ca grad de manifestare variabilă în funcție de dificultatea sarcinilor, ca acord între 
solicitări și realizarea lor; 

 - performanța obținută prin raportare la fazele inițiale și intermediare, la obiective, la curbele de 
evoluție, la criteriile integrării socio-profesionale și școlare ulterioare; 

 - discordanța între cerințe, așteptări și rezultate. 
 Analizând cele de mai sus putem afirma că predarea, învățarea, evaluarea se află într-o strânsă și 

permanentă legătură, nefiind viabile singure. 
 
Bibliografie: 
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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) 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.  

 Dacă în urma testului initial, s-au observat diferențe notabile între media generală a claselor 
evaluate,( 3 clase de a IX-a, profile diferite), în urma primului test de evaluare formativă, dat la finalul 
capitolului despre celulă, ierarhizarea claselor pe baza mediei generale s-a schimbat. Factorii posibili vor fi 
discutați la finalul articolului, la fel și concluziile. Dar să o luăm succinct!  

 În luna septembrie a anului 2019, clasele a IX-a A (profil științele naturii), a IX-a B (matematică –
informatică intensiv) și a IX-a C ( matematică- informatică intensiv engleză) de la Colegiul Național ”Ioan 
Slavici” au susţinut testul iniţial la disciplina biologie. 

 Testul a vizat evaluarea nivelului de cunoştinţe a elevilor dobândite în anii anteriori .  
Testul a fost compus din mai multe subiecte şi a avut în vedere: itemi obiectivi şi subiectivi, cu itemi 

specifici sistemului de bacalaureat, cuprinzând itemi de asociere, grile cu o singură variantă corectă de 
răspuns, afirmații care trebuie să fie apreciate ca fiind adevărate sau false, cu modificarea parțială a 
conținutului pentru ca afirmația să devină adevărată și corectă științific, fără a fi acceptată folosirea negației, 
itemi lacunari, eseuri cu cerințe concrete.  

 Fiind penultima generație care a studiat după programa veche, cu o oră la clasa a V-a, două ore la 
clasele a VI-a și a VII-a și o oră la clasa a VIII-a, testul a fost structurat proporțional cu nr.de ore de studiu 
pe nivel de clase. 

 Testul a avut timpul efectiv de lucru de 45 de minute; în prealabil au fost explicate și discutate 
cerințele.Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor s-au acordat 90 de puncte și 10 puncte din oficiu 

 Competențele vizate au fost cele de achiziție a informației, înțelegere, aplicare, analiză și sinteză. 
Elevii au avut de denumit, enumerat, explicat, asociat, interpretat, redat, emis opinii proprii. 

 În clasa a IX-a, materia studiată în cele 3 mari capitole ( ”Celula”, ”Genetica” și ”Varietatea lumii 
vii”) face apel la următoarele cunoștințe acumulate anterior( alcătuirea celulei: membrană, citoplasmă, 
nucleu, vacuole, cloroplaste-noțiuni studiate în clasa a V-a, și varietatea lumii vii, o clasificare a plantelor 
și animalelor din clasele a V-a și a VI-a). 

 Toate noțiunile pot fi integrate în sinteze cuprinzătoare care să faciliteze înțelegerea de ansamblu a 
funcționării celulelor și a organismelor, ca întreg, ca un sistem biologic deschis, care face schimburi 
permanente de materie, energie și informație cu mediul înconjurător 
  



 

 

Din analiza testului iniţial rezultă următoarele: 
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OBIECTIVELE testului au fost: 
• Descoperirea de către profesor și elevi a cunoașterii și înțelegerii terminologiei specifice științelor 

biologice 
• Dezvoltarea capacității de explorare în scopul rezolvării problemelor specifice biologiei 
• Dezvoltarea capacității de comunicare utilizând corect limbajul specific biologiei 
• Evaluarea cunoștințelor și a noțiunilor de bază specifice biologiei acumulate în clasele anterioare 
ASPECTE POZITIVE : 
• 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 

• Majoritatea claselor au înregistrat medii pe clase bune sau relativ bune, care pun în evidență 
interesul elevilor pentru studiul biologiei. 

• Clasa de matematică-informatică bilingv engleză (a IX-a C) se situează pe primul loc, cu un 
punctaj mai mare chiar și de cât elevii de la științele naturii( a IX-a A) , și net superioare clasei de 
matematică-informatică intensiv (a IX-a B). 

ASPECTE NEGATIVE: 
• Dificultăţi de exprimare în unele situații în limbaj biologic 
• Capacitatea redusă de a face o sinteză a noţiunilor însuşite  
• Insuficienţa însuşirii cunoştinţelor din anii precedenti 
MĂSURI: 
• Utilizarea frecventă a unor noţiuni de bază biologice, explicarea şi exemplificarea lor 
• Crearea unor situaţii de învăţare care să aibă în centru descoperirea noţiunilor de către elevi, dar 

mai ales operarea frecventă cu aceste noţiuni 
• Antrenarea elevilor în situaţii de învăţare care să le dea posibilitatea elevilor să-şi îmbogăţească 

vocabularul din domeniul biologiei 
 
 DAR, în urma primului test de evaluare formativă dat la finalul capitolului ”Structura și 

ultrastrustructura componentelor celulare. Tipuri de celule” situația arată total altfel. 
De data aceasta pe primul loc se află clasa a IX-a B, urmată e a IX-a A și a IX-a C. 
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 CONCLUZII:  
 Cu siguranță, evaluarea inițială oferă o imagine de ansamblu asupra cunoștințelor elevilor , are o 

latură de prognostic al capacităților elevilor și a volumului de cunoștințe deținut, , dar nu este un instrument 
cu un diagnostic de necombătut.  

 Rezultatele viitoare ale elevilor pot să difere semnificativ.  
 Elevii au venit din medii deferite (inclusiv rural), rezultatele lor depind și de calitatea profesorilor 

anteriori, de interesul acordat de către elevi materiei, de câte noțiuni și procese biologice au uitat pe timpul 
vacanței, de gradul de interes pe care l-au avut în gimnaziu, înaintea examenului national, care îi acaparează 
cu totul.  

 Aceste lucruri se pot schimba pe parcurs, și la testele pe care le dă ulterior, elevul poate să 
demonstreze că este capabil, își însușește corect materia, învață consecvent, descoperă că sunt noi capitole 
atractive pentru el, apreciază modul în care este tratat, susținut, încurajat și valorizat de către noul profesor, 
manifestă un grad de maturitate, conștiență și responsabilitate superior celor din anii de gimnaziu, toate 
acestea fiind în favoarea sa. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,”Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului”, Editura Didactică și 

PedagogicăBucurești, 1981.  
Radu, I. T., ”Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ - MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A 
REZULTATELOR 

 
PROF. PAHONŢU CARMEN 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 
COLEGIUL ECONOMIC „ ION GHICA ” 

TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIŢA 
 
Metodele de evaluare arată calea prin care cadrul didactic evaluează performanţele elevilor , 

identificând punctele tari şi slabe ale procesului didactic. Evaluarea reprezintă o componentă de 
îmbunătăţire a unei activităţi. 

Evaluarea iniţială este interesată de ” acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintăpremise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe necesare integrării în activitatea următoare”( 
I.T.Radu ). 

Avantajele evaluării iniţiale sunt că : 
 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 , dar şi programul 

de recuperare. 
Evaluarea iniţială se realizează atunci când un profesor preia pentru prima dată clasa , sau la începutul 

unei perioade de instruire ( an şcolar , semestru), pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Evaluarea 
iniţială este necesară în proiectarea activităţii viitoare şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie , a 
măsurilor care se impun. 

Testul iniţial impune câteva cerinţe privind elaborarea subiectelor : itemii elaboraţi să facă parte din 
tematica şi programa materiei ; itemii să fie formulaţi clar şi să se precizeze baremele de corectare şi notare. 

La clasa a IX –a , am elaborat prima parte a testului utilizând suportul cartografic şi itemii 
semiobiectivi cu răspuns scurt şi cel obiectivi cu răspuns de tip eseu . 

Avantajele itemului :  
 permit transformarea unui item de tip eseu în mai multe tipuri de itemi obiectivi, semiobiectivi ; 
 permit construirea progresivă a dificultăţilor şi complexitatii dorite; 
 permit utilizarea de materiale gradice , cartografice. 
Dezavantajele itemului : 
 materialele sunt greu de proiectat; 
 uneori răspunsul la o întrebare depinde de răspunsul la întrebarea precedentă.  
La itemul te tip eseu , elevul este solicitat să realizeze un răspuns liber pe baza unor  
cerinţe.Enunţul itemului trebuie să fie bine structurat. 
Avantajele itemului :  
 este uşor de proiectat; 
 acoperă o gamă largă de obiective. 
 Dezavantajele itemului : 
 obiectivitatea notării este scăzută; 
 timpul necesar corectării este mare. 
Test iniţial – clasa a IX –a  
I.Pe harta alăturată sunt menţionate unităţi de relief , râuri şi oraşe. 
 1.Identificaţi numele oraşelor notate cu 8 şi 9, râurilor notate cu 4 şi 6, unităţilor de relief notate cu 

A, D, E, F  
 2.Caracterizaţi , în maximum o jumătate de pagină, o unitate de relief, la alegere din cele menţionate 

pe hartă precizând : trei aspecte specifice , etajul climatic , un râu sau un lac , zona sau etajul de vegetaţie , 
un tip sau o clasă de sol.  

 



 

 

 
 
În urma evaluării testului iniţial şi a rezultatelor obţinute s-a observat că elevii nu ştiu să se orienteze 

la hartă şi nu ştiu sa lucreze cu harta mută. 
Ca măsuri de ameliorare am propus utilizarea cât mai des a atlaselor geografice, a hărţilor şi a hărţilor 

mute în timpul orelor de geografie. 
Evaluarea iniţială nu are rol de control , ci este realizată printr-un proces de formare continuă, având 

drept scop identificarea achiziţiilor elevilor pentru atingerea competenţelor propuse. 
 
Bibliografie : 
3. C. Ilinca, O. Mândruţ , „Didactica aplicată a geografiei ”, Ed. CD PRESS , Bucureşti , 2006 
4. Educaţie şi dezvoltare profesională , Scrisul românesc –Fundaţia Editura , 2011 



 

 

ASPECTE ACTUALE ALE SIGURANȚEI ONLINE 
 

PROF. TEODORA PALAGHIA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACAU SI 

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY BACAU 
 
Evoluţia tehnică furnizează un mediu digital fără frontiere şi fără bariere, în care copiii şi tinerii se 

transformă în cetăţeni digitali. 
Aceasta poate fi o experienţă benefică şi educaţională, în care generaţiile tinere pot înţelege atât 

aspecte comune cât şi diferenţe dintre oamenii din această lume, dar se poate constitui şi într-o experienţă 
negativă a utlizării internetului. Experiența negativă poate include fenomenul bullying, furtul de identitate 
şi abuzul online. Toate tipurile de ameninţări reprezintă o provocare majoră la adresa copiilor şi tinerilor şi 
necesită o abordare integrată, din partea tuturor. Societatea informațională oferă copiilor şi tinerilor din ziua 
de azi, într-un timp record şi cu un singur clic de mouse, oportunităţi de accesare a unor noi informaţii şi 
de navigare în medii online diverse. Termenul de “cetăţenie digitală”, utilizat din ce în e mai mult, implică 
necesitatea de a înţelege utilizarea noilor tehnologii într-un mod responsabil, de a comunica în spaţii online 
sigure, de a recunoaşte pericolele ce pot surveni în acest mediu şi de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor 
apărute. De asemenea, un aspect important îl reprezintă modalitatea de administrare a informaţiilor 
personale şi asumarea responsabilităţii de a acţiona în mod corespunzător şi respectuos online. Printre 
regulile de comportare în mediul electronic pot fi incluse următoarele: 

Necesitatea de a deveni responsabili într-un mediu online; Accesul digital la informaţii nu trebuie 
restricţionat, oricine ar trebui să poată participa electronic în societate; 

1. Tendințe în utilizarea internetului Interesul manifestat în utilizarea lumii virtuale este determinat 
de mai mulți factori motivaționali: socializare, descoperire, competiție, provocare, identificare, optimizarea 
caracterelor, evitarea lumii reale. Cercetările arată că unele medii virtuale înregistrează o creștere 
exponențială a numărului de utilizatori ( de exp. Habbo, Neopets, Stardoll, IMVU, Poptropica, Club 
Penguin, Second Life, Barbie Girls) iar vârsta medie a acestora este sub 15 ani. Există o serie de definiții 
ale lumii virtuale, unele fiind destul de contradictorii. Schroeder (1996) a definit temenul de mediu virtual 
sau realitate virtuală drept ”un afișaj generat de calculator care permite sau obligă utilizatorul/utilizatorii să 
aibă sentimentul de a fi prezent într-un alt mediu decât cel real și să interacționeze cu acel mediu”. Lumile 
virtuale sunt, în esență spații sociale ce prezintă o dinamică socială. Bell (2008) definește lumea virtuală ca 
o ”rețea sincronă și persistentă de oameni, reprezentată ca avatare, facilitată de computerele conectate în 
rețea”. Accesarea zilnică sau aproape zilnică a internetului este un proces care nu poate fi stagnat sau 
refuzat. Conform cercetării realizate de Organizația Salvaţi Copiii, 86% dintre copiii din România 
accesează internetul zilnic sau aproape zilnic, iar 90% dintre aceştia utilizează cel puţin o reţea de 
socializare. În aceste condiţii, apare necesitatea de a comunica şi informa aspecte despre siguranţa în mediul 
online. Utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile, folosirea aplicaţiilor şi a programelor reprezintă 
aspect care né arată că tehnologia modelează viaţa zilnică şi societatea în general. Internetul este acum un 
fapt al vieții moderne: o sursă de distracție, de venituri sau o modalitate de a accesa informații sau de a 
cumpăra lucruri. Sistemele de stocare a informaţiilor, circulaţia datelor, jocurile electronice etc. continuă 
să producă transformări în viaţa de zi cu zi, la nivel social, cultural, dar şi cognitiv. Tehnologiile informaţiei 
şi comunicării au produs modificări atât pozitive cât şi negative. Excesul de informaţii este un aspect pe 
care tinerii nu îl pot gestiona şi verifica. Apariţia unor noi forme de comunicare a amplificat anumite 
probleme sociale (precum hărţuirea, autoizolarea, lipsa de intimitate etc.) iar tinerii trebuie să se adapteze 
şi în acelaşi timp să se protejeze împotriva pericolelor online. Din această perspectivă este necesară educaţia 
în domeniul noilor tehnologii a tinerilor, dar şi a părinţilor şi a cadrelor didactice în calitate de factori ai 
dezvoltării armonioase ai acestora.  

2. Expunerea tinerilor la un conținut ilegal și/sau dăunător Pentru o dezvoltare optimă a tinerilor şi 
pentru a evita expunerea acestora la un conținut nociv, a devenit o obligativitate păstrarea siguranţei în 
mediul online. Cunoaşterea riscurilor constituie etapa iniţială în evitarea şi contracararea lor. Mediul 
educaţional şi părinţii sunt responsabili de activitatea copiilor din mediul online şi sunt cei care pot influenţa 
decizia unui tânăr de a folosi inteligent internetul. Conţinutul informaţional ilegal sau dăunător poate 
schimba iremediabil viaţa zilnică a oamenilor, modalitatea de comunicare, capacitatea de înţelegere a 



 

 

lucrurilor, posibilităţile de dezvoltare şi exprimare. Din acest motiv, prevenirea pericolelor care se pot 
apărea în urma navigării online este un aspect esenţial. Un set minimal de reguli ce trebuie promovate 
includ: 

Comunicarea cu persoane necunoscute trebuie evitată, întrucât intenţiile acesteia nu sunt întotdeauna 
bune; Informaţiile personale nu constituie obiectul publicării pe internet; Conturile şi parolele sunt 
confidenţiale şi nu trebuiesc publicate; Computerul personal necesită protecţiesi este obligatorie instalarea 
unui program antivirus. Orice informaţie postată în mediul online devine publică, deci trebuie verificată 
înainte de postare; Comunitarea online trebuie respectată. Persoanele care nu au o conduită favorabilă pot 
fi blocate şi raportate; Pe Interrnet pot exista informaţii false sau nocive. Din acest motiv site-urile accesate 
trebuie filtrate. 

O tematică des abordată în studii sau articole privind tinerii şi internetul este cea legată de expunerea 
accidentală sau intenţionată a unui copil/tânăr la materiale vulgare, ofensatoare sau abuzive. Aceste 
materiale, care pot fi imagini, filme, texte sau 

fişiere audio instigă la violenţă, ură, discriminare şi pot avea efecte asupra dezvoltării psihice a 
tânărului. Consecinţele pot fi diverse, de la atitudini de imitare, desensibilizare, anxietate, până la stări 
traumatice. Din acest motiv, copiii şi tinerii necesită îndrumare pentru o alegere corectă şi sigură a site-
urilor şi trebuie dirijaţi pentru evitarea acelor site-uri cu conţinuturi negative. Părinţii şi educatorii sunt cei 
care îi pot determina să respecte reguli, să acceseze portaluri instructive, să-i informeze în legatură cu 
situaţiile neplăcute care pot aparea în mediul online. 3. Hărțuirea online – Cyberbullying Cyberbullying 
reprezintă forme ale abuzului psihologic comis prin intermediul tehnologiilor de informare si comunicare 
(Internetul, dispositive mobile, rețele de tip wireless sau bluetooth) cu scopul amenințării, intimidării sau 
insultării unor persoane. Cyberbullying poate include: 

Ofensarea repetată a unei persoane prin cuvinte şi imagini umilitoare transmise prin intermediul 
internetului, în scopul umilirii acesteia; Utilizarea unui conţinut abscen, a unor informaţii false sau 
jignitoare în special în rețelele sociale; Ridiculizarea unei persoane prin crearea unui profil/blog fals, 
conținând informații umilitoare; Excluderea intenţionată cu rea voinţă, a unei persoane dintr-un grup sau o 
comunitate online; Publicarea unor fotografii, videoclipuri, filme ale unei personae fără consimțământul ei, 
în scopul ridiculizării sau defăimării acesteia; Utilizarea abuzivă a folosirea abuzivă a tag-ului, în special 
pe rețele de socializare; Furtul de conturi şi parole confidenţiale pentru a avea acces la corespondența 
personală şipentru a transmite mesaje compromițătoare; Transmiterea intenţionată a unui mesaj virusat etc. 

Acest fenomen poate avea o amploare mai mare decât hărțuirea față în față, deoarece, agresorul, 
profitând de o poziție de anonimat, poate săvârși acțiuni mai grave, iar abuzul poate genera un impact 
negativ asupra vieții personale a victimei. În momentul în care un copil sau un tânăr înregistrează o scădere 
bruscă a performanțelor școlare sau devine nervos, anxios, depresiv (chiar cu gânduri suicidale) este 
imperios necesar anunțarea psihologului de către părinți, tutori sau educatori. Întrucât școala dezvoltă o 
componentă a educației digitale, ea devine responsabilă pentru promovarea educații de protecție și siguranță 
în mediul online. Întreg mediul educațional trebuie să concure la elaborarea de strategii menite să depisteze 
și să elimine situațiile de hărțuire. Astfel, prin acțiuni de informare, discuții, dezbateri, asistență acordată 
atât victimelor cât și agresorilor, atât școala cât și familia pot preveni/elimina actele de hărțuire, intimidare 
sau amenințare.  

4. Rețelele sociale și protecția datelor personale Rețelele sociale reprezintă, în general, rețele de 
persoane care au scopuri comune (de exp.persoane pasionate de anumite domenii) dar și o rețea de 
utilizatori de internet, bazată pe anumite site-uri web la care utilizatorii se pot înscrie și interacționa cu alți 
utilizatori, deja înscriși. Astfel, membrii unei rețele sociale sunt legați în mod informal și pot contribui la 
colectarea și diseminarea informațiilor pe întregul glob, având aplicații sociale, comerciale, politice și 
educaționale. O problemă importantă pe care o ridică utilizarea rețelelor de socializare (Facebook, Flickr, 
Instagram, Pinterest, Twitter, Linkedin, YouTube, etc.) o constituie protecția datelor cu caracter personal. 
Deși există dispoziții legale care garantează siguranța și respectul pentru informațiile personale, aplicarea 
acestora în mediul online este mai dificilă. Deoarece majoritatea persoanelor nu cunosc măsurile ce se 
impun pentru protejarea activităților din mediul online este necesar ca informațiile personale (elementele 
de identitate, numerele de telefon, adresa fizică sau electronică, contul bancar, înregistrarea vocii, fotografii, 
informașii privind familia etc.) trebuie să rămână confidențiale. În cazul în care informațiile nu sunt setate 
corespunzător, fiind pe modul ”public”, orice utilizator poate avea acces la informațiile postate. Un aspect 



 

 

important este faptul că cyber-infractorii asaltează rețelele sociale într-un ritm accelerat, iar odată cu 
evoluția tehnologiilor de comunicație și a internetului metodele infractorilor virtuali s-au diversificat. 
Securitatea digitală implică precauții electronice cum ar fi protecția împotriva virușilor, backup de date, 
necesare pentru a garanta protecția. Protecția calculatorului personal este un proces relativ simplu chiar 
dacă natura amenințărilor poate varia de la furtul de hardware la software-ul foarte sofisticat încorporat pe 
computer.  

 
Bibliografie:  
1. www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html  
2. www.sulake.com/press/releases/2008–04-03-Global_Habbo_Youth_ Survey.html 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN CLASELE PRIMARE 
 

PÁLFI TÜNDE ROZÁLIA ȘI SZÉKELY ANDREA 
PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMPA LÁSZLÓ”, ODORHEIU SECUIESC, 
JUDEŢUL HARGHITA 

 
Evaluarea este o noţiune frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse domenii. 

Cuvântul „a evalua” are multe alte cuvinte cu rost asemănător de exemplu: a estima, a aprecia, a judeca, a 
examina, a considera, a constata, a nota. Evaluarea este un proces de reglare și autoreglare a activității 
didactice. 

În învăţământul primar stă la baza modelării şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea 
scopurilor propuse. Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie 
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ. 

Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor în scopul verificării existenței capacităţilor necesare asimilării conţinutului etapei 
ce urmează prin metoda de evaluare orală, metoda de evaluare scrisă și metoda de evaluare practică.  

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari într-

un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu, asigurând în același 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. 

 Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 
însuşite. Şi această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme cum ar fi: confecţionarea unor 
obiecte, întocmirea unor desene, schiţe, grafice, trecerea unor probe sportive etc. 

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. 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. 

 La începutul anului școlar am alcătuit testele iniţiale pentru fiecare materie în parte. Astfel mi-am 
planificat modul de a lucra cu ei. Pe lângă metoda frontală, folosesc foarte des metoda în grup şi 
diferenţierea. Am alcătuit program de remediere pentru cei care progresează mai lent şi necesită un mod de 
lucru mai personalizat pentru a putea progresa.  

Mă preocup și cu elevii care progresează cu paşi mari. Pentru ei organizez diferite cercuri la 
matematică și la limba maternă. Cu aceşti elevi ne pregătim pentru diferite concursuri.  

 În consecinţă pot afirma că observarea şi cunoaşterea fiecărui elev în parte permite monitorizarea 
progresului individual, rezolvarea în timp a eventualelor dificultăţi în procesul lor de dezvoltare.  

 
Bibliografie: 
 Radu I.T.: Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004 
 Constantin Cucoş: Pedagogie, Editura Polirom, Bucureşti, 2006 
 https://iteach.ro/experientedidactice 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PALINCAȘ NATALIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚA MICĂ 

 
Când vorbim de evaluare în învăţământul primar putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu 

există cu adevărat în lipsa 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 constata, a cântări, a nota, a observa. 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 nouă 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.  

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)  

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 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 în învăţământul primar stă la baza modelării şcolarului, a direcţionării acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse. 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 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.  

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. Prin evaluarea cunoștințelor, 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, 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. Evaluarea este un proces care permite 
colectarea și analiza de informații relevante pe care să le susțină evaluări de valoare despre obiectul evaluat. 

Aceasta are un caracter de diagnosticare, prevenire pentru a se cunoaște aspectele pozitive înainte de 
a începe învățarea și adaptarea la condițiile deja existente. 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 nivelul elevului. Aceasta trebuie să se 
concentreze mai mult pe resursele posibile capacităților elevilor care prezintă eventuale deficiențe, fără să 
uităm de acestea. Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: are loc 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 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 de 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. 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”. 

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.  

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.  

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.  

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, 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. 
– 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 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
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Atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, alături de predare-învățare, evaluarea este foarte 

important în procesul instructiv-educativ, având ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, 
eficientizarea procesului de învățământ.  

Pentru o reușită activitate, un cadru didactic trebuie să aibă informații referitoare la rezultatele 
elevilor, trebuie să știe dacă a atins obiectivele propuse inițial, formulate și în programul școlar. De aceea 
și evaluarea trebuie proiectată cu multă temeinicie și atenție. 

Noi, cadrele didactice, folosim trei forme de evaluare: inițială, care se aplică atât la începutul anului 
școlar, cât și la începutul unui semestru sau unui ciclu de învățământ, având o funcție diagnostică, dar și 
prognostică, formativă, folosită în orice moment al lecţiei, având o funcţie de constatare a rezultatelor și de 
sprijinire a elevilor, de corectare a greșelilor și de ameliorare a procesului, având și o funcție motivațională, 
și sumativă care se realizează la sfârşitul unui semestru, unui an școlar, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol, având funcție de verificare și comunicare a rezultatelor, de ierarhizare, de selecție, de 
certificare și de orientare școlară, profesională.  

Ca învățătoare, eu cred că evaluarea inițială determină tot procesul de învățare. Prin intermediul 
acesteia, primesc informații referitoare la nivelul elevilor și aflu dacă întâmpină anumite probleme, greutăți 
sau lipsuri, dacă există elevi cu nevoi speciale. Și Ioan Cerghit afirmă că “este indispensabilă pentru a 
stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări”. 
Totodată pot folosi pentru repartizarea elevilor pe grupe, după care pot să introduc activități diferențiate. 

Dar și evaluarea formativă e folositoare, fiindcă mă ajută să aflu dacă elevii au înțeles cunoștințele, 
sarcinile și cerințele, dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse, permitând continuarea demersului 
pedagogic spre obiective mai complexe. 

Evaluarea sumativă, manifestată prin teste de progres la sfârșitul unor unități de învățare, unui 
semestru, unui an școlar sau unui ciclu de învăţământ, arată nivelul la care s-au ajuns elevii, ajutând la 
consolidarea finală a cunoștințelor însușite. Stabilește gradul finalității generale propuse și dă șansa 
comparării elevilor între ei. 

Metodele de evaluare ne ajută la descoperirea nivelului de pregătire al elevilor. Cele trei tipuri 
principale de evaluare, numite și metode tradiționale de evaluare sunt: probele orale, practice şi cele scrise. 

În cadrul evaluării orale se înființază o discuție liberă, un dialog între cadru didactic-elev și elev-elev. 
Opinia mea este că proba orală este indispensabilă în procesul instructiv-educativ. Folosesc aproape la 
fiecare oră, pentru că am ocazia să corectez pe loc greșelile elevilor, iar elevii pot justifica răspunsurile lor, 
și mă ajută la verificarea înțelegerii cunoștințelor anterioare, formând competența de exprimare orală a 
elevilor. Evaluarea orală utilizez la orele de limbă, științe, istorie, geografie, muzică, dar și la orele de 
matematică, realizată prin conversații, dialoguri, interviuri, dar și prin descrierea sau prezentarea unor 
imagini, acțiuni, personaje, evenimente. 

Proba scrisă include mai multe forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă pentru 
acasă, portofoliu, proiect etc. Este o metodă de evaluare avantajoasă, fiindcă ne dă posibilitatea testării unui 
număr mare de elevi într-un timp foarte scurt, fiind mai obiectivă decât proba orală. Eu folosesc des testul 
cu mai multe itemi diversificați, fiindcă așadar voi afla mai multe despre competențele de înțelegere a 
textului citit și audiat și de producere a mesajelor scrise, depistând eventualele greșeli gramaticale, de 
scriere și de vocabular pe care elevii n-au reușit să le aprofundeze. La clasele a treia și a patra folosesc eseul 
liber care dă ocazia elevului de a-și exprima opinia în legătură cu tema dată, cuprinzând păreri pro și contra, 
și structurat, când elevul se supună unor structuri pentru organizarea optimă a conținutului.  

De asemenea sunt utile și metodele complementare de evaluare și de autoevaluare, ca portofoliul, 
când elevii au șansa de a aduna mai multe informații, date, imagini, poze, de a confecționa machete, colaje 
despre anotimpuri, sărbători sau despre animale, plante etc. 

O metodă mai amplă de abordare transdisciplinară este proiectul în cadrul căruia elevii se 
documentează, selectează, elaborează creații literare, postere educative, afișe, albume, aplică diferite tehnici 
de lucru, stimulând creativitatea elevilor. Fiind o metodă complexă, necesită o perioadă mai mare de timp 



 

 

(săptămâni sau luni) şi se poate realiza atât individual, cât şi în grup, cu multe beneficii. Inițiez proiectul la 
exploatarea tradițiilor și obiceiurilor de Paște, de Crăciun. 

La orele de muzică și mișcare, joc și mișcare, arte vizuale și abilități practice, precum și la orele de 
matematică sau de limbă este foarte rodnică proba practică, când elevii pot exersa diferite tehnici, formând 
şi dezvoltând deprinderi şi priceperi de ordin practic. 

O parte aparținătoare a probei practice este evaluarea cu ajutorul calculatorului, folosită mai ales la 
orele de limbi, de matematică, de cunoașterea mediului, de istorie și de geografie, care stimulează interesul 
elevilor într-un mod interactiv.  

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi obiective de 
către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea, să stăpânească toate metodele şi 
instrumentele de evaluare şi să o centreze pe elevii unei clase. Abordând metode de evaluare diversificate 
și schimbând viziunea asupra rolului evaluării în direcția de ameliorare și corectare, în loc de sancționare, 
elevii vor fi mai interesaţi, mai bine pregătiți pentru viață şi rezultatele vor fi mai productive. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

METODA R. A. I. - ”RĂSPUNDE – ARUNCĂ - INTEROGHEAZĂ” 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: PÁLL KLÁRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BETHLEN GÁBOR”, LĂZAREA 

 
În domeniul evaluării sensul schimbării se face simțit atât prin schimbarea accentului de pe evaluarea 

produselor învățării pe procesele pe care acestea le implică, cât și prin abordarea unor strategii didactice 
evaluative cât mai variate care pun accent pe participarea copilului la propria sa formare și evaluare. 

Metodele complementare de evaluare reprezintă o alternativă viabilă la formele tradiționale de 
măsurare și apreciere a rezultatelor școlare. 

 Ele sunt apreciate deoarece: 
• reușesc să se îmbine armonios cu învățarea; 
• interesează rezultatele școlare pentru o perioadă mai lungă de timp; 
• vizează formarea de capacități, dobândirea de competențe și schimbări în planul intereselor, 

aptitudinilor; 
• prin tonusul lejer care-l impun actului evaluativ au puterea de a elimina tensiunile induse de 

metodele tradiționale de evaluare. 
 Metodele alternative de evaluare prezente în materialele de specialitate și care sunt mai frecvent 

utilizate în învățământul românesc sunt: observarea sistematică a activității și a comportamentului copilului, 
proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 3-2-1, 
investigația, interviul e.t.c.  

Multe dintre aceste metode alternative de evaluare sunt aplicabile și în învățământul primar. În 
activitatea desfășurată cu copii trebuie să utilizăm demersul evaluativ cel mai potrivit, pentru a forma o 
imagine cât mai corectă asupra progreselor atinse de fiecare copil și numai astfel putem folosi rezultatele 
evaluării într-un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic. 

Am ales metoda R.A.I. pentru prezentare, pentru că ne place foarte mult, copiii iau ca pe un joc la 
finalul unei activități de învățare. Am utilizat cu succes această metodă la evaluarea la sfârșitul unor ore de 
matematică și cunoașterea mediului, la încheierea orelor de comunicare în limba maternă. 

Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 
şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” - a constat Oprea. 

Denumirea provine de la inițialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează și se desfășoară 
astfel: la sfârșitul unei lecții sau a unei secvențe de activitate, cadrul didactic împreună cu elevii săi, 
investighează rezultatele obținute în urma predării-învățării, printr-un joc de aruncare a unei mingii ușoare 
de la un copil la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din ceea ce s-a discutat în timpul 
activității celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare și apoi aruncă mai departe altui 
coleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască și răspunsul întrebării adresate. 
Copilul 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 dată mingea și, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, 
cel care interoghează este descoperit că nu cunoaste răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, in 
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 rămănerea în grup a celor mai bine pregătiți. 

Copiii din ciclul primar sunt încântați de acestă metodă - joc de constatare reciprocă a rezultatelor 
obținute, modalitate care se constituie în același timp și ca o strategie de învățăre ce îmbină cooperarea cu 
competiția. Este o metodă de a realiza un feed-back 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 sancționarii prin notă sau calificativ. Permite reactualizarea și fixarea cunostințelor dintr-un 
domeniu, pe o temă dată. 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, s-a 
dovedit în practică mult mai dificilă decât cea de a răspunde la o întrebare, deoarece presupunea o mai 
profundă cunoaștere și întelegere a materialului de studiat. 



 

 

Antrenați în acest joc cu mingea, chiar și cei mai timizi școlari se simt încurajați, comunică cu ușurință 
și participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învățărea, cât și evaluarea. Există un oarecare 
suspans care întreține interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată de faptul că nu știi la ce întrebări 
să te astepți din partea colegilor tăi și din faptul că nu știi dacă mingea îți va fi sau nu adresată. Această 
metodă este și un exercițiu de promptitudine, atenția participanților trebuind să rămână permanent trează și 
distributivă.  

R.A.I. este în egală măsura o metodă-joc de evaluare dar și o strategie de învațare care reușește să 
îmbine cu succes competiția și colaborarea și care permite realizarea unui feed-back rapid.  

Metodele de evaluare, fie ele tradiționale sau moderne au puncte tari și puncte slabe. Important este 
ca educatorul să cunoască aceste metode și să încerce să aplice în fiecare moment didactic acel demers 
evaluativ care se pretează mai bine la situația didactică existentă în vederea asigurării unui progres rapid al 
fiecărui copil în funcție de disponibilitățile proprii. 

Opțiunea pentru o anume metodă de evaluare este determinată de vârsta copiilor, de volumul de 
cunoștințe, de categoria de activitate și , în mod deosebit , de obiectivele urmărite. ”Perfecționarea oricărei 
evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută.” (Gemeniene Meyer-2000) 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. PALOȘ CLAUDIA DANIELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 

 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 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 învățământul preprimar a urmatoarelor forme 
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. concluziile desprinse în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției – stabilirea 
coordonatelor esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obținera 
performanței copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficiența procesului de 
învățământ preșcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială. Datele obtinuțe 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. 
Avantajele utilizării acestor forme de evaluare sunt multiple, dintre acestea amintim: 
- sesizează imediat lacunele, rămânerile în urma a unor copii și, implicit, educatoarea acționeaza 

pentru recuperarea acestora; 
- se verifică, la fiecare copil în parte, întregul conținut al domeniului de cunoaștere selectat pentru 

evaluare. 
Centrarea interesului pe procesul învățării este considerat a fi mai relevant decât produsul 

învățării, îndeosebi la grădiniță. Astfel, într-o activitate cu conținut matematic, educatoarea va urmari nu 
numai însușirea cunoștințelor matematice, ci mai mult prestația copiilor, implicarea în activitate, rapiditatea 
în efectuarea operațiilor, independența în realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de efort, 
profunzimea și logica în gândire. 

Caracterul dinamic, flexibil și creator face posibilă evoluția procesului curricular, îmbogățirea 
operațiilor cognitive pe care le implică acesta și a metodelor, mijloacelor și strategiilor didactice. 

Caracterul său individualizat presupune implicarea activă a fiecărui copil. 
Oferă posibilitatea corectăării promte a erorilor, precum și a reglării rapide a demersurilor 

curriculare, grație informațiilor, corecturilor, ameliorărilor pe care le sugerează sistematic. 
Face posibilă modificarea, reorientarea procesului de învățământ, inclusiv pe secvente mici, 

replanificarea unor teme. 
Indiferent de forma care se utilizează, evaluarea, desfășurată în scopul de reglare și autoreglare a 

activității didactice, este un proces complex, dar în același timp firesc și normal, integrat procesului de 



 

 

învățământ. Ea furnizează date importante despre capacitățile de învățare a copiilor, pentru ca, în deplină 
cunoștință de cauză, să se stabilească obiectivele activității următoare și să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.  
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SISTEMUL DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 
COMPARAT CU SISTEMUL DE EVALUARE DIN ALTE ȚĂRI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, PANĂ ANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ 

 
 În învățământul românesc evaluarea se realizează prin calificative la învățământul 

primar,F.B.,B.,S.,I.și prin note de la 1 la10 la ciclul gimnazial și liceal.Daca nota 1 reprezintă un dezastru 
total pentru un copil din România, un elev din Austria sau unul din Germania va fi foarte mulțumit daca va 
obține, în urma evaluării, nota 1, nota maximă în sistemul de învățământ din țările respective. Unele țări 
utilizează o scară a notelor de la 1 la 10, altele, o scară a notelor de la 1 la 13, iar altele, una de la 1 la 5. În 
anumite colțuri ale lumii, 1 e nota maximă, în altele e nota minimă, în unele țări nu se dau note, ci procente, 
în altele, performanța elevilor e notată cu primele litere ale alfabetului, care primesc, pe lângâ ele, plusuri 
si minusuri, iar în diverse alte țări, copiii primesc note cu doua zecimale. În Rusia si Ungaria se foloseste 
înca scara de notare de la 1 la 5, unde 5 reprezinta nota maxima, iar 1, nota minima. Utilizând la un moment 
dat în trecut sistemul de evaluare cu cinci note, Letonia si Lituania au trecut la o scara de notare de la 1 la 
10, unde 10 este cea mai mare nota, cu mentiunea ca absența oricărui fel de performanța, oricărui fel de 
reacție se sancționează cu NV - "nav vertejuma" - "nicio nota". În Polonia, exista diferente clare între 
învatamântul preuniversitar si cel superior. În primul caz, se dau note de la 1 la 6, unde 1 e nota minima, 
care nu asigura trecerea, iar 6 - nota excelenta, pentru o performanta peste asteptari. În Cehia si Slovacia, 
scolile primare si secundare folosesc o scara de notare de la 1 la 5, 1 fiind cea mai mare nota si 5, cea mai 
mica. În cataloage se trec numai numerele întregi, dar, în urma evaluarilor scrise ori orale, elevii pot sa 
primeasca notele însotite de o serie de semne distinctive: 3+ e mai bine decât 3, 2- e putin mai rau decât 2, 
1-2 sau 1/2 semnifica o nota undeva, la mijloc, iar 1+ rasplateste o performanta exceptională. În Italia, 
sistemul de notare difera de la un ciclu la altul. În scoala primara, se dau note de la 1 la 5: 1 - non sufficiente, 
2 - sufficiente, 3 - buono, 4 - distinto, 5 - ottimo. În liceu, se dau note de la 1 la 10, 6 reprezentând nota 
minimă de trecere, iar 8, o nota foarte bună. În Indonezia, sistemul de notare este similar celui românesc, 
cu o serie de mici diferențe, cât privește notele de trecere: mai precis, la religie, limba maternă si educație 
morală se pică cu nota 5, iar la celelalte materii se pică cu nota 3. Daca nu promovează la o materie, elevul 
indonezian va repeta anul scolar. 

 
Albania 
Elevii primesc note de la 1 la 10, cu observația că sunt școli care folosesc si zecimale: 
*10 - excelent, cea mai mare nota 
*8-9.99 - foarte bine 
*6-7.99 – bine 
*4-5.99 – suficient 
*pâna la 3.99 – insuficient 
 
Australia 
Sistemul de notare este foarte diferit de cel din țara noastră, iar notele se dau în funcție de masura 

(exprimată în procente) în care un elev reușește să se achite de sarcinile date: 
*A - excelent (peste 85%) 
*B - bine (70-84%) 
*C - satisfăcător (50-69%) 
*D - e nevoie de îmbunătățiri (40-50%) 
*E - nesatisfăcător (39% si sub acest procent). 
 
Austria 
Sistemul de notare e de la 1 la 5, unde 1 este cea mai mare nota posibila: 
*1 - foarte bine - cea mai mare nota 
*2 – bine 
*3 - satisfacator - indica o performanta medie 



 

 

*4 - suficient - este cea mai mica nota de trecere 
*5 - insuficient - cea mai mica nota posibila si singura "sub linie", care nu asigura trecerea 
 
Danemarca 
Se utilizeaza o scara de evaluare numita "scara 13", care contine însa zece note, în intervalul 00 - 13, 

unde 00 "rasplateste" cea mai slaba performanta. În scolile secundare din Danemarca, nota medie se 
învârteste în jurul valorii de 8.22. Iata care este sistemul de notare care se foloseste în acest moment, cu 
mentiunea ca el va fi schimbat, în curând, cu un sistem alcatuit din sapte note, compatibil cu sistemul 
creditelor transferabile: 

*00 - cea mai slaba performanta (nota aproape imposibil de acordat: în cadrul unui examen, este nota 
pe care o primesc absentii) 

*03 - performanta foarte ezitanta, imperfecta si nesatisfacatoare 
*5 - performanta nesatisfacatoare 
*6 - performanta ezitanta, dar mai mult sau mai putin satisfacatoare 
*7 - performanta putin sub medie 
*8 - performanta medie 
*9 - performanta putin peste medie 
*10 - performanta buna, dar cumva obisnuita, de rutina 
*11 - performanta independenta si excelenta 
*13 - performanta excelenta, în adevaratul sens al cuvântului 
 
Bulgaria  
Cea mai mare nota este 6, notele fiind urmate, de cele mai multe ori, de zecimale, pentru exactitate 

(2.50 reprezinta o performanta slaba, iar 5.75, una excelenta): 
*6 - excelent - cea mai mare nota posibila 
*5 - foarte bine - a doua notă, ca valoare 
*4 - bine - performanța medie  
*3 - suficient - cea mai mică nota de trecere 
*2 - slab - nu asigură trecerea 
 
Finlanda 
Sistemul de evaluare e alcătuit, în mod tradițional, din note de la 0 la 10, cu mențiunea că în timp s-a 

renuntat la notele sub 4, iar 4 a devenit cea mai mica nota acordată. A se remarca si asemănările cu sistemul 
autohton de notare: 

*10 - excelent - nota luata de aproximativ 5% din elevi 
*9 - foarte bine 
*8 – bine 
*7 – satisfăcător 
*6 – satisfăcător 
*5 – mediocru 
*4 - nota cu care se pica 
 
Germania 
Un elev poate primi note de la 1 la 6, unde 6 este maximul. Notele pot primi, alaturi de ele, plusuri si 

minusuri: 1+, 2- etc.  
*1 - foarte bine, excelent 
*2 – bine 
*3 - performanță medie 
*4 - cea mai mica nota de trecere*5 - insuficient - nu se promovează cu această notă 
*6 - insuficient, cea mai mică notă posibilă 
 
Irlanda 



 

 

Performantele elevilor sunt notate cu primele litere ale alfabetului, iar notele se acordă în funcție de 
masura în care elevii fac fata sarcinilor care le sunt atribuite. Daca respectivul nu reuseste sa faca nici macar 
40% din ce i s-a dat, primeste nota E (25-40%) sau F (10-25%), note care nu asigura promovarea. 
Performantele sub 10% atrag dupa ele eticheta "NG" - No Grade.  

*A - elevul se achită de sarcinile date în proporție de 85-100% 
*B- 70-84% 
*C - 55-69% 
*D - 40-54% 
 
Mexic  
Se folosește o scara de la 0 la 10, însa, pentru ca zecimalele sunt foarte utilizate, se foloseste adesea 

o scara de la 0 la 100, pentru mai multa precizie: 
*100 – excelent 
*90 - foarte bine 
*80 - bine (cea mai întâlnita nota în materiile umaniste) 
*70 - medie (cea mai întâlnita nota în materiile reale) 
*60 - nota de trecere 
*0-59 - note care nu asigura promovarea 
 
Spania 
În scolile elementare si licee se foloseste un sistem de notare asemanator cu al nostru: 
*9-10 - cele mai mari note - numite "sobresaliente" (exceptionale). Nota 10 se mai numeste si 

"Matricula de Honor" sau "Mencion de Honor" 
*7-8 - note care intra în categoria "notable" (remarcabile) 
*6 – bine 
*5 - cea mai mica nota de trecere 
*3-4 – insuficient 
*0-2 - cele mai proaste note din sistemul spaniol de evaluare a performantelor scolare 
 
Elvetia 
Se utilizeaza un sistem de notare de la 1 la 6, unde 6 este nota cea mai mare: 
*6 - foarte bine 
*5 – bine 
*4 - suficient - cea mai mica nota de trecere 
*3 - insuficient - nu asigura trecerea 
*2 - prost - nu asigura trecerea 
*1 - foarte prost - cea mai mica nota posibila  
 Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:  
— proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 
 — proba B de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru 

elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale; 
 — proba C de evaluare a competenței lingvistice la două limbi de circulație internațională studiate 

pe parcursul învățământului liceal. 
 Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun 

de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la 
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; 

 — proba D de evaluare a competențelor digitale. 
 Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene 

recunoscute în domeniu.  
 Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere 

europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la echivalarea 



 

 

rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; 

 — proba E scrisă de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal, după cum 
urmează 

: a) probă scrisă la Limba și literatura română — probă comună pentru elevii de la toate filierele, 
profilurile și specializările; 

b) probă scrisă la Limba și literatura maternă — probă comună pentru elevii de la toate filierele, 
profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;  

c) două probe scrise, diferențiate după cum urmează:  
1. pentru profilul real din filiera teoretică:  
(i) matematică;  
(ii) probă transdisciplinară din științe: fizică, chimie, biologie;  
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:  
(i) o limbă de circulație internațională;  
(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, științe socioumane; 
 3. pentru filiera tehnologică:  
(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului; 
 (ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire; 
 4. pentru filiera vocațională: 
 (i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării; 
 (ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.  
(5) Conținuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale și se dau 

publicității elevilor la începutul primei clase de liceu, în condițiile legii. Calendarul, metodologia, precum 
și modul de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educației 
Naționale și se dau publicității, pentru fiecare generație, la începutul ultimei clase de liceu 

. (6) Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul Educației 
Naționale, absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării, separat de 
examenul de bacalaureat. Conținutul, calendarul și modul de organizare ale examenului de certificare a 
calificării se stabilesc de Ministerul Educației Naționale și se dau publicității, pentru fiecare generație, cel 
mai târziu la începutul ultimei clase de liceu. 

 (7) Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul de certificare a calificării 
primesc certificat de calificare corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul național al calificărilor și 
suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass. 

 Bacalaureatul la altii 
În Austria, examenul de maturitate, care se încheie cu obținerea diplomei "Maturazeugnis", constă în 

3-4 probe scrise (care au loc, de regulă, în luna mai) si 3-4 probe orale (care se țin în luna iunie), toate având 
loc în incinta școlii pe care a finalizat-o respectivul. Candidații au însă si posibilitatea de a redacta o lucrare 
pe care o pot depune în luna februarie, care, daca este acceptata, atrage dupa sine reducerea numarului de 
probe din cadrul examenului de maturitate. Lucrarea va fi sustinuta însa într-una din zilele în care au loc 
probele orale. Examenul este descentralizat: nu exista examinatori externi, candidatii primesc sarcini si sunt 
evaluati tocmai de către fostii lor profesori. În Polonia, examenul de maturitate nu este obligatoriu. Daca 
vrei însa sa mergi la facultate, nu exista alta cale decât a sustine "Matura". În Slovenia, "Matura" este 
examinarea nationala pe care trebuie sa o sustina fiecare elev dupa absolvirea unui gimnaziu (gimnazija) 
de trei ani, examinare care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome intitulate "maturitetno spricevalo". 
Examen suta la suta centralizat, "Matura" este organizat si pus la punct de catre Centrul National de 
Examinare din Slovenia. Examenul nemtesc, "Abitur", este si el alcatuit din probe scrise si probe orale, 
subiectele abordate variind în functie de specializarea aleasa de elevi în ultimii doi-trei ani de studiu. Dupa 
sustinerea examenului, candidatii primesc o diploma intitulata "Abiturzeugnis", care contine notele obtinute 
si care, în mod formal, le da posibilitatea posesorilor sa mearga la o universitate. Un examen similar celui 
german exista si în Finlanda, pus la punct de un organism national, Matriculation Examination Board. 
Sustinerea cu succes a acestuia îi da posibilitatea candidatului sa se înscrie la facultate.  

 Servicii si organisme de evaluare si examinare  



 

 

În multe tari ale lumii, aceste sisteme de evaluare si examinare sunt centralizate, ceea ce înseamna ca 
se afla în subordinea sau pe lânga ministerul de resort din fiecare tara, asa cum se întâmpla, de pilda, în 
România, unde Serviciul National de Evaluare si Examinare (SNEE) este subordonat MEN. Aceasta situatie 
difera considerabil de cea existenta în tarile dezvoltate, unde pregatirea examenelor, a diverselor teste, 
analiza rezultatelor sunt procese lasate în mâinile unor agentii independente care se ocupa numai cu acest 
lucru si numai din asta traiesc. Iata câteva exemple de servicii/sisteme/programe de evaluare educationala 
subordonate ministerelor din tarile respective: Argentina - Sistemul National de Evaluare a Calitatii - 
înfiintat în 1993, Bolivia - Sistemul de Masurare si Evaluare a Calitatii Educatiei - 1996, Brazilia - Sistemul 
National de Evaluare a Educatiei de Baza - 1990, Chile - Sistemul de Masurare a Calitatii Educatiei - 1988, 
Columbia - Programul "Cunoastere" - 1991, Costa Rica - Programul de Masurare si Evaluare Educativa al 
Ministerului Educatiei Publice - 1993, Ecuador - Sistemul National de Masurare a Educatiei - 1996, Mexic 
- Sistemul National de Evaluare Educationala - 1992, Paraguay - Sistemul National de Evaluare a 
Procesului Educational - 1992, Republica Dominicana - Sistemul Testelor Nationale - 1991, Uruguay - 
Unitatea de Masura a Rezultatelor Educationale - 1996, Ungaria - Centrul National pentru Evaluare si 
Examinare a Educatiei Publice, Albania - Centrul de Evaluare si Examinare, din cadrul Institutului pentru 
Cercetare Pedagogica - 1994, Republica Moldova - Departamentul pentru Evaluare si Examinare, 
Macedonia - Biroul pentru Dezvoltarea Educatiei (Unitatea de Evaluare), Spania - Instituto de Evaluacion 
(Institutul de Evaluare). Exista si organisme independente care se ocupa de evaluare, cum ar fi câteva în 
SUA: Educational Testing Service, American Educational Research Association, International Association 
for Educational Assessment sau National Center for Fair and Open Testing. si în Australia, Olanda, Anglia, 
tara Galilor sau Irlanda de Nord exista organisme independente de evaluare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR: IULIANA PANA 
LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU, GIURGIU 

 
Metodele și tehnicile de evaluare in invatamantul preuniversitar constituie un subiect amplu dezbătut 

in presa de specialitate și, in același timp, reprezintă o provocare pentru fiecare cadru didactic in parte. 
Raportarea personala la specificul fiecărei clase este modalitatea prin care profesorul iși demonstrează 
flexibilitatea și abilitatile de gestionare a materialului didactic si uman de care dispune. Lucrarea de fata își 
propune sa prezinte câteva dintre metodele complementare de evaluare prin care subiectul procesului de 
evaluare are oportunitatea de a se exprima intr-o maniera care depășește simpla memorare si reproducere 
de informație. Principalele metode de evaluare complementare sunt: referatul, investigaţia, proiectul si 
portofoliul.  

• Referatul reprezintă o modalitate de evaluare care permite atât o apreciere nuanţată a învăţării cât 
şi identificarea unor elemente de performanţă individuală probate de elev şi izvorâte din motivaţia lui pentru 
activitatea desfăşurată. Caracteristicile esenţiale ale referatelor sunt: 

- au un pronunţat caracter formativ şi creativ; 
- înglobează zone mai întinse de conţinut; 
- dispun de un caracter integrator, oferit de metodologia informării şi cercetării ştiinţifice; 
- permit abordarea unor domenii noi, realizând conexiuni interdisciplinare; 
- relevă motivaţia de învăţare. 
Atunci când elevii sunt solicitaţi să întocmească referate, acestora li se comunică tematica şi timpul 

de lucru şi, dacă este necesar, li se oferă sprijin privind planul de lucru, indicaţii bibliografice, modul de 
alcătuire ş.a. Evaluarea unui referat se face pe baza unei scheme de notare a profesorului (descriptori de 
performanţă) care vizează toate etapele implicate în elaborarea lui. 

• Investigaţia reprezintă posibilitatea oferită elevilor de a aplica, în mod creativ, cunoştinţe şi 
deprinderi, cu scopul de a explora situaţii noi sau puţin asemănătoare cu propriile experienţe. Ea reprezintă 
o activitate care se poate desfă-şura pe durata unei lecţii (sau a mai multora) şi în care elevii primesc o temă 
de rezolvat şi instrucţiuni precise cu succesiune algoritmică. 

Caracteristicile esenţiale ale investigaţiei sunt redate de caracterul lor formativ, activizator, integrator 
(deoarece îmbină procese de învăţare cu metodologia informării şi cercetării ştiinţifice) şi sumativ (prin 
angrenarea unor cunoştinţe, priceperi şi atitudini diverse). 

Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare ce cuprinde măsurarea separată şi prin 
puncte a unor elemente cum sunt strategia de rezolvare, aplicarea cunoştinţelor/principiilor/legilor, 
acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor, claritatea argumentării şi forma prezentării etc. 

• Proiectul reprezintă o modalitate complexă de evaluare individuală sau de grup, aplicată pentru 
evaluarea sumativă. Subiectul proiectului poate fi propus de profesor sau de elevi, iar elementele ce se 
evaluează sunt reprezentate de capacităţile elevului de a observa şi alege metodele de lucru, a măsura şi 
compara rezultatele, a utiliza o bibliografie specifică, a manevra informaţiile, a raţio-na, investiga, analiza, 
sintetiza şi organiza materialul probatoriu, precum şi de a reali-za un produs. 

Din punct de vedere psihopedagogic, proiectul reprezintă forma cea mai înaltă a problematizării. 
• Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare sumativă, complexă, bazată pe un ansamblu de 

rezultate produse de elev şi neimplicate în actul evaluativ: fişe de informare/documentare, referate, eseuri, 
pliante, prospecte, desene, colaje ş.a. În acest fel, portofoliul oferă o imagine completă a progresului 
înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp pentru care a fost conceput. Structura şi componenţa 
unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat şi ele sunt stabilite de profesor pe baza 
preocupărilor elevilor. Tematica trebuie să-i conducă pe elevi la surse de informaţii diferite de cele uzitate 
în şcoală, precum şi la forme de comunicare mai complexe, iar în intervalul de timp afectat profesorul 
trebuie să facă verificări periodice ale componentelor portofoliului. 

Capacităţile ce se pot evalua sunt: 
- obţinerea şi manevrarea informaţiilor şi a metodelor; 
- măsurarea/compararea/interpretarea rezultatelor; 
- organizarea/prezentarea materialului probatoriu; 



 

 

- sintetizarea/realizarea unui produs. 
Metodele complementare de evaluare pun în valoare o serie de capacităţi sau comportamente cum ar 

fi: calităţile imaginaţiei; atitudinile de responsabilitate; predispoziţiile pentru creaţie; stăpânirea anumitor 
operaţii; aptitudinile 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. Problematica lor 
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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CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? 
EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
ÎNV. PANAIT MIHAELA LUIZA 

ȘCOALA PRIMARĂ ”ION CREANGĂ”-SCHITU 
 
 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”. 

Ce știu ? Cât știu? …Pornind de la aceste întrebări, importante de altfel, vom ști în ce direcție și cu 
ce resurse ne îndreptăm în procesul instructiv-educativ ce va urma: 

- care sunt capacităţile de învăţare ale şcolarilor? 
- care este nivelul de pregătire de la care se porneşte? 
- în ce măsură sunt stăpânite cunoştinţele acumulate anterior? 
Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare-apreciere-decizie la începutul activității de 

instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi. 
Acest tip de evaluare îndeplineste o funcție pedagogică prioritar predictivă. Testele de cunoștințe 

elaborate și aplicate special au rolul de a măsura și aprecia nivelul inițial de pregătire al elevilor. 
Ca dezavantaje, evaluarea inițială nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici 

realizarea une ierarhii. De asemenea, nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei 
lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală; 
investigaţia;chestionarul;testele. Trebuie ales 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. 

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. 

Utilizarea metodelor alternative de evaluare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 
relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţarea. 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. 

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

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 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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EVALUARE INIŢIALĂ GRUPA MARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PANAIT PETRONELA 
GRĂDINIȚA P. N NR.2 VALU LUI TRAIAN, CONSTANȚA 

 
DIN NOU LA GRĂDINIŢĂ 
EVALUARE INIŢIALĂ 
9-13.09.2019 

ZIUA/DATA ADP ALA ADE 
LUNI 
9.09.2019 

Î.d.: „Bine v-am 
regăsit, colegi!” 
R.: „Îmi place să mă 
joc cu tine!” 
T.: Joc cu text şi cânt: 
„Bat din palme” 

ALA 1: 
B.: „Ştiu să răsfoiesc 
cartea mea preferată” 
Ş.: Joc senzorial: 
„Săculeţul fermecat 
cu amintiri din 
vacanţă (scoici, con 
de brad, pietricică 
etc.) 
ALA 2: Joc de 
atenţie: „Ghiceşte, 
cine te-a strigat?” 

DŞ 1 + DEC 2 
J.d.: „Recunoaşte 
anotimpul!” 
 
J.m.. „Ghici, ghicitoarea 
mea/Ce cântec se cânt-
aşa?” 

MARŢI 
10.09.2019 

Î.d.: „În vacanţă mi-a 
fost dor de...” 
R.: „Ne pregătim 
pentru activităţi” 
T.: „Unul după altul 
ne-aşezăm/Şi un 
trenuleţ formăm” 

ALA 1: 
J. r.: „Păpuşile ne 
aşteaptă” 
C.: Pioneze 
ALA 2: Joc cu text şi 
cânt: „Căsuţa din 
pădure” 

DLC + DŞ 2 
J.d. „Spune mai departe” 
„Grupează cum îţi spun” 
(fişă de lucru) 

MIERCURI 
11.09.2019 

Î.d.: „Grădiniţa de 
copii plină e de jucării” 
R.: „Vin curat la 
grădiniţă” 
T.: „Locomotiva” 

ALA 1: 
A.: „Primul meu 
desen” 
J.m.: Puzzel-ul 
preferat 
ALA 2: Joc 
distractiv: „Încalţă 
scaunul” 

DŞ 2 + DOS 1 
Joc logic: „Săculeţul 
fermecat” 
Convorbire: „Cum ne 
comportăm la grădiniţă” 

JOI 
12.09.2019 

Î.d.: „Sunt la grupa 
mare şi eu pot ...” 
R.: „Te rog!”, 
„Mulţumesc!” sunt 
cuvinte magice 
T.: Cântec: 
„Cocoşelul” 

ALA 1: 
B.: „Citim” imagini: 
„O zi la grădiniţă” 
A. : „Colorează ce îţi 
place” 
ALA 2: Joc de 
atenţie: „Fii atent la 
jucărie!” 

DLC + DOS 2 
„Ştiu şi eu o poezie! 
Colaj: „Rochiţa păpuşii” 

VINERI 
13.09.2019 

Î.d. „Ce îmi place să 
fac la grădiniţă?” 
R.: „Suntem ordonaţi” 
T.: „Cine face-
nviorare/Creşte sănătos 
şi mare” 

ALA 1: 
J.m.: Domino 
C.: „Trenuleţul” 
ALA 2: Joc de 
mişcare: „Pisica şi 
şoricelul” 

DEC 1 + DPM 
Modelaj: „Modelez un/o 
...!” 
„Mergi/aleargă cum spun 
eu!” 

  



 

 

CÂT ŞI CE MAI ŞTIM? 
EVALUARE INIŢIALĂ 
16-20.09.2019 

ZIUA/DATA ADP ALA ADE 
LUNI 
16.09.2019 

Î.d.: „Bună dimineaţa, 
dragi colegi!” 
R.: „Ordine la locul de 
joacă” 
T.: „Hai cu scaune cu 
tot/Să ne aşezăm la 
loc” 

ALA 1: 
B.: „O zi în parc” 
Ş.: „Ce obiect este şi 
ce faci cu el?” 
ALA 2: Joc de atenţie: 
„Ghiceşte, cine s-a 
ascuns?” 

DŞ 1 + DEC 2 
„Alege şi potriveşte” (fişă 
de lucru)  
 
„Recunoaşte jocul 
muzical” 

MARŢI 
17.09.2019 

Î.d.: „Povestea mea 
preferată” 
R.: „Singur sau în 
grup?” 
T.: Numărătoare: 
„Într-o călimară, plină 
cu cerneală ... tu, pe 
tine, culoarea 
aceasta?” 

ALA 1: 
B.: Puzzle cu poveşti 
C.: „Casa şi grădiniţa 
mea” 
ALA 2: Joc de 
mişcare: „Pisica şi 
vrăbiuţele” 

DLC + DŞ 2 
J.d: „Cine este 
personajul?” 
 
Joc-ex.: „Ajută-l pe 
Martinel să numere!”(1-
5) 

MIERCURI 
18.09.2019 

Î.d.: „Programul meu 
de dimineaţă” 
R.: „Fiecare 
jucărie/Are locul ei, se 
ştie!” 
T.: „Rezistenţă, forţă şi 
cadenţă” 

ALA 1: 
J.m.: Puzzle: 
„Programul meu 
zilnic” 
J.r.: „De-a 
gospodinele” 
ALA 2: Joc liniştitor: 
„Scrisorica” 

DŞ 2 + DOS 1 
„Mai multe, mai puţine, 
tot atâtea” 
(fişă de lucru) 
„Fapte bune, fapte rele” 
(fişă de lucru) 

JOI 
19.09.2019 

Î.d.: „De ce iubim 
jocul şi jucăriile?” 
R.: „Îmi aştept rândul” 
T.: „Ca să fiu copil 
voinic/Fac gimnastică 
de mic” 

ALA 1: 
A.: Modelaj: 
„Mărgele pt. 
păpuşică” 
Ş: „Găseşte umbra” 
ALA 2: Joc cu text şi 
cânt: „Dacă vesel se 
trăieşte” 

DLC + DOS 2: 
Joc.-ex.: „Eu spun una, tu 
spui multe” 
 
Înşirare: „Colierul 
păpuşii” 

VINERI 
20.09.2019 

Î.d.: „Jucăria mea 
preferată este...” 
R.: „Îmi ajut prietenul” 
T.: „Câte unul, câte 
doi/Mergem toţi în pas 
vioi” 

ALA 1: 
C.: Tangram 
J.m.: Domino: 
„Jucării” 
ALA 2: Joc distractiv: 
„În castelul lui 
Gulliver” 

DEC 1 + DPM 
Desen: „Amintiri din 
vacanţă” 
 
„Ştafeta celor sprinteni” 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. PANC GEORGIANA CĂTĂLINA 
LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA, 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, continuă 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 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 evluarea initiala sa fie urmata de rezultatele scontate, e nevoie sa se tină seama de 
următoarele: tratarea diferentiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățăriii: utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care sănantreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă(frontal,individuală și pe 
grupe). 

 Procesul evaluative 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. 

 Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-I determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să înțelegă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

 Evaluarea 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.  

 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 ÎN CADRUL DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE 
 

PROF. PĂNESCU LOREDANA-LAURA 
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU ROSETTI”,VIDRA,ILFOV 

 
Disciplinele socio-umane au un statut aparte,de aceea evaluarea inițială nu poate viza nivelul de 

pregătire a elevilor în termeni de cunoștințe.Performanțele elevilor în perioada precedentă sunt primele 
informații referitoare la capacitatea lor generală de învățare.În cazul disciplinelor socio-umane, astfel de 
performanțe sunt imposibil de observat, întrucât, în fiecare an școlar,elevii studiază o disciplină nouă: în 
clasa a IX-a Logică,argumentare și comunicare,în clasa a X-a Psihologie,în clasa a XI-a 
Sociologie/Economie,iar în clasa a XII-a Filosofie.Pentru a crea premisele favorabile unei noi 
învățări,testele de evaluare inițială nu pot viza cunoștințe propriu-zise,ci competențele specifice domeniului 
reprezentat de fiecare dintre disciplinele socio-umane studiate.Este vorba despre acele competențe 
dobândite de elevi în contexte non-formale sau informale.În acest context,elaborarea testului inițial devine 
o sarcină dificilă pentru activitatea de evaluare a profesorului de socio-umane.În programele școlare pentru 
disciplinele socio-umane găsim recomandări în ce privește evaluarea, una dintre acestea fiind 
recunoașterea,la nivelul evaluării,a exepriențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte 
non-formale sau informale,motiv pentru care, este imperios necesar ca acest tip de evaluare să nu se 
exprime în note.Evaluarea inițială nu își propune ierarhizarea elevilor și din acest motiv este recomandabilă 
includerea unor bareme de evaluare/apreciere, și nu a unor bareme de notare propriu-zise.De cele mai multe 
ori,profesorii de discipline socio-umane,considerând că o astfel de evaluare nu-și are rostul, fie nu o 
realizează,fie o realizează după ce au predat în prealabil, invocând ca pretext faptul că la nivelul ciclului 
liceal,disciplinele socio-umane prezintă specificitatea de a fi diferite în funcție de anul de studiu.Din acest 
motiv,trebuie să subliniem faptul că evaluarea inițială îi oferă profesorului de discipline socio-umane o 
reprezentare a potențialului de învățare a elevilor săi, potențial de care demersul pedagogic imediat următor 
va trebui să țină seama. Prin intermediul evaluării inițiale se identifică nivelul achizițiilor elevilor în termeni 
de competențe și abilități,nu doar în termeni de cunoștințe,lucru omis de cele mai multe ori de unii dintre 
profesorii de socio-umane. 

 Care sunt modalitățile prin care poate fi realizată evaluarea inițială în cadrul disciplinelor socio-
umane? În demersul lor evaluativ la început de an școlar,ciclu de învățământ sau semestru,profesorii de 
socio-umane pot folosi cu succes harta conceptuală, investigația, chestionarul,testul. Nu trebuie omis faptul 
că dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor presupun utilizarea unor strategii adecvate,în cadrul 
cărora pot fi identificate metodele și tehnicile pentru dezvoltarea gândirii critice. Dintrea acestea,folosite 
cu succes pot fi:Ciorchinele, Jurnalul cu dublă intrare,Turul galeriei, Tabelul T. 

 Vom oferi cu titlu exemplificator competențele care pot fi evaluate prin intermediul testelor inițiale 
la disciplina Logică,argumentare și comunicare:identificarea situațiilor de comunicare,sesizarea unor 
posibile erori logice în argumentare și comunicare, sesizarea unor posibile bariere în comunicare, 
identificarea unor argumente, sesizarea diferențelor dintre argumentare și demonstrație,identificarea și 
susținerea rațională a unor puncte de vedere, identificarea corectă a valorii de adevăr a unor enunțuri. 

 
Bibliografie:  
1.Stoica,A.,Reforma evaluării în învățământ,Ed.Sigma,București,2000  
2.*Ghid de evaluare pentru discipline socio-umane,Ed.ERC PRESS, București,2011 



 

 

CUM ALUNGĂM TEAMA ELEVULUI DIN CLASA A V-A DE TESTELE 
INIȚIALE? 

 
PROFESOR PÂNIȘOARĂ ELENA ȘTEFANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBENI 
 
Deoarece mereu îi învăț pe elevii mei să-și învingă fricile, cel mai probabil că de aceea am ales acest 

titlu 
Recomandarea mea personală ar fi să se apropie de texte prin lectură , fără să fie constrânși. 
Astfel, am procedat la testarea de la clasa a V-a după trei săptămâni de evaluare. 
 TESTARE INIȚIALĂ 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASA a V-a 
 
PARTEA I ( 50 de puncte ) 
Citește textul și răspunde la următoarele cerințe: 
 
Într-o căsuță de pe strada Campanulelor locuiau laolaltă șaisprezece piticei-prichindei. Cel mai de  
seamă dintre ei era un prichindel numit Știetot, care știa foarte multe, pentru că citea fel de fel de 

cărți. (...) 
Însă, cel mai vestit dintre toți era prichindelul zis Habarnam, poreclit așa pentru că nu știa nimic. 

Acest  
Habarnam purta o pălărie albastră, pantaloni galben-canar și o bluziță portocalie cu cravată 

verde. 
 
 ( Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi ) 
 
 6p. 1. Menționează un cuvânt cu același sens pentru următoarele cuvinte din text: 
locuiau, laolaltă, vestit. 
 6p. 2. Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: poreclit, pălărie, albastră. 
 3p. 3. Explică folosirea punctului în textul dat. 
20p. 4. Precizează partea de vorbire și partea de propoziție pentru fiecare dintre cuvintele următoare: 
purta, o pălărie, albastră, cu cravată. 
 6p. 5. Construiește două enunțuri în care substantivul căsuță să îndeplinească funcțiile sintactice de 
 subiect și de atribut. 
 3p. 6. Menționează două personaje care apar în textul citat. 
 3p. 7. Transcrie un grup de cuvinte care arată locul acțiunii. 
 3p. 8. Precizează sensul grupului de cuvinte fel de fel în text. 
 
PARTEA a II-a ( 30 de puncte ) 
Redactează o compunere de 7-10 rânduri, în care să realizezi portretul personajului Habarnam din  
textul dat. 
 
Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( respactarea normelor de ortografie, de  
punctuație și de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate ). Din oficiu se acordă 10 puncte. 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. PANTAZI ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
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. 

În orice act de evaluare, care nu se limitează la măsurare, ci constă în formularea unor judecăți de 
valoare cu privire la situația estimată, se pornește de la niște norme de referință. În funcție de acestea, în 
aprecierea rezultatelor obținute, sunt posibile: compararea stării constante a rezultatelor estimate cu cele 
care caracterizează grupul din care face parte elevul; compararea rezultatului înregistrat cu cel așteptat, 
definit prin obiective la începutul activității. În acest caz, situația constatată poate să coincidă cu nivelul 
așteptat, evaluarea confirmând îndeplinirea obiectivelor, sau poate să arate realizarea parțială, până la un 
“punct critic” al acestei sarcini.40 

Conceptul de „evaluare pedagogică” necesită o analiză din două perspective: din perspectivă 
sociologică și din perspectivă psihologică. Perspectiva sociologică presupune o evaluare la nivelul 
instituțiilor de învățământ, iar perspectiva psihologică presupune evaluare la nivelul procesului de 
învățământ, adică o evaluare care vizează actorii educației. 

Importanța evaluării în procesul de învățământ crește și dintr-o altă perspectivă și anume aceea a 
educației permanente. Se produc schimbări semnificative și în ceea ce privește obiectivele urmărite, 
criteriile de evaluare, metodele și tehnicile folosite. Restrângerea ariei acțiunii de evaluare la rezultatele 
obținute de elevi pe durata educației permanente nu mai este satisfăcătoare. În consecință, o direcție de 
evoluție a evaluării randamentului școlar al elevilor o reprezintă extinderea preocupărilor asupra condițiilor 
și factorilor de care depind rezultatele obținute. 

O altă direcție de evoluție a evaluării este generată de interpretarea acesteia ca o activitate de 
comunicare. Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadru didactic și elev. Cum remarca Jean 
Cardinet, “Evaluarea școlară este un demers de observare și interpretare a efectelor învățării, care urmărește 
să ghideze deciziile necesare unei bune funcționări a școlii. Școala are ca funcție esențială să susțină și să 
continue educația pe care copilul o primește în familie, punând la dispoziția sa resursele necesare unei 
dezvoltări generale”.41  

Pentru a înțelege mai bine evaluarea școlară, trebuie depășit punctul de vedere al didacticii 
tradiționale care plasa evaluarea la sfârșitul lecției și care viza doar rezultatele obținute de elevi. În viziunea 
didacticii moderne, evaluarea trebuie să fie continuă și să intervină la sfârșitul fiecărei secvențe de învățare. 
De asemenea, evaluarea trebuie extinsă asupra tuturor componentelor procesului de învățământ și anume: 
asupra finalităților educației concretizate în ideal, scop și obiective, asupra momentului efectuării evaluării, 
evaluarea educației dintre educator și educat, asupra conținuturilor predate și a metodelor de evaluare 
folosite. 

Criteriul fundamental de evaluare a rezultatelor școlare este raportarea la conținut, la obiectivele 
cadru și specifice (cognitive, afective, psihomotorii). Verificarea și evaluarea rezultatelor și a progreselor 
școlare prin standarde și descriptori de performanță se referă la: nivelul de cunoștințe (structuri cognitive), 
nivelul structurilor operaționale, capacitatea de aplicare a cunoștințelor, nivelul structurilor psihomotrice, 
trăsăturile de personalitate. Standardele de performanță sunt criterii de evaluare a realizării de către elevi a 
obiectivelor cadru și specifice. 

Putem spune că evaluarea este eficientă atunci când sunt respectate câteva principii: fundamentarea 
evaluării pe standarde curriculare de performanță, confirmarea atingerii obiectivelor curriculare, utilizarea 
de metode și tehnici variate de verificare și evaluare, oferă posibilitatea unei diagnoze a progresului școlar, 
oferă informații profesorului prin feedback privind eficiența procesului de predare-învățare, pentru 
ameliorări, oferă elevilor posibilitatea de a perfecționa metodele de învățare și stimulează motivația 

 
40 Ioan T. Radu, „Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului”, Editura Didactică  şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, 
pag. 44 – 45 
41 Romiţă Iucu, Marin Manolescu, “Pedagogie”, Editura Fundaţiei  Culturale ,,Dimitrie Bolintineanu’’, Bucureşti, 2001, pag 190 



 

 

învățării. După C. Postelnicu42, notele caracteristice ale evaluării constau în: caracterul științific, caracterul 
multidimensional, caracterul sistemic, caracterul procesual. 

De-a lungul timpului, s-au conturat trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor în procesul 
de învățământ: evaluarea inițială (predictivă), evaluarea continuă (formativă) și evaluarea cumulativă 
(sumativă). 

Evaluările inițiale se efectuează la începutul unui program de instruire și are drept scop stabilirea 
nivelului de pregătire al elevilor la acel moment. Cunoașterea acestui nivel de pregătire, precum și a 
nivelului dezvoltării capacității intelectuale, constituie condiții necesare pentru reușita activității didactice. 
Această strategie de evaluare este obligatorie la început de ciclu, dar și în lecții înainte de etapa dirijării 
învățării. Evaluarea inițială se poate face prin probe orale, probe scrise sau practice, realizându-se, astfel, 
un diagnostic al pregătirii elevilor și, în același timp, se îndeplinește și o funcție predictivă, privind 
dezvoltarea și pregătirea ulterioară a elevilor. Subliniind rolul și însemnătatea acestui tip de evaluare, David 
Ausubel spunea că “ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă elevul 
la plecare”.43 Ceea ce interesează nu este pregătirea necesară a elevilor, ci măsura în care aceștia „posedă 
cunoștințele și capacitățile care constituie premise cognitive și atitudinale necesare asimilării noilor 
conținuturi”.44 Datele obținute prin evaluările de această natură ajută la conturarea activității următoare pe 
trei planuri: adaptarea acesteia la posibilitățile de învățare ale elevilor; organizarea unui program de 
recuperare pentru întreaga clasă; adoptarea unor măsuri de recuperare în folosul unor elevi. 

Esența evaluării este cunoașterea efectelor activității desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor 
obținute, această activitate să fie ameliorată în timp. Importanța și rolul său implică cu necesitate regândirea, 
transformarea, punerea pe baze noi și flexibile a demersului evaluativ în învățământul primar.  

 
 
 

 
42 Postelnicu, C., „Fundamente ale didacticii școlare”, Editura Aramis, București, 2002 
43 Ioan T. Radu, „Evaluarea randamentului şcolar” în Revista “Învăţământul primar”, nr. 1/1995; 
44 Ibidem; 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE UTILIZATE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PANTILIMON MARIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODENII-GÎNDULUI 
  
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. 

Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că ,,evaluarea performanțelor școlare 
este tot mai mult înțeleasă nu ca acțiune de control - sacțiune, limitată la verificare și notare, ci ca proces 
ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o funcție esențială – 
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. 

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. 

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 tradițională ce pot fi utilizate cu succes în ciclul primar: 
probe orale, probe practice şi probe scrise.  

 a). 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 învățătorului.  

Evaluarea orală se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut, etc. 
b). Evaluarea scrisă îndeplinește funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), 

corectivă şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu sine) (I. T. Radu, 2000, 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.  

 c). 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. 

 „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 care pot fi utilizate în învățământul primar (hărţile 
conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, 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. 

Hărţile conceptuale sunt 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. Poate fi integrată atât în activităţile de 
grup, cât şi în cele individuale. 

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. 

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. 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 este „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). 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. 

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. 

 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. 

 Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 
evaluarea este o componentă a procesului didactic, la fel de importantă ca învățarea și ca predarea. 
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În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 

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

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

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

reflectând performanţele.  
Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 



 

 

globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 

aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective.  

Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare, cu accent deosebit pe:  
- Metodele activ-participative, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a 

deveni independent; 
- Predarea trebuie să ia în considerare experienţa de viaţă şi experienţa de învăţare a copilului, pentru 

a adapta corespunzător sarcinile de învăţare. 
- Jocul ca formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie şi formă de învăţare cu importanţă 

decisivă pentru dezvoltarea şi educaţia copilului. 
- Evaluare care ar trebui să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea 

la norme de grup (relative). 
 - Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi discutat cu părinţii (cu 

o anumită periodicitate).  
 -Evaluarea ar trebui să îndeplinească trei funcţii: măsurare (ce a învăţat copilul?), predicţie (este 

nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, şi în special pentru intrarea în şcoală?) şi 
diagnoză (ce anume frânează dezvoltarea copilului?). Pentru a putea face o evaluare corectă am pornit de 
la următorul plan: 

4. Evoluţia limbajului la copii preşcolari calea spre integrarea şcolară. 
5. Forme şi exemple de activităţi de educaţie a limbajului . 
6. Analiza rezultatelor obţinute în dezvoltarea limbajului la sfârşitul ciclului preprimar. 
 Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care aceştia 

îşi exprimă gîndurile, sentimentele şi dorinţele. Limbajul se dezvoltă şi progresează în permanenţă la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

 Aceste obiective sunt urmărite de educatoare de-a lungul întregii perioade a preşcolarităţii şi 
constituie repere ale activităţilor de educarea limbjului. 

 Limbajul include pe lîngă vorbire şi ascultare, citire şi scriere. Aşadar pentru a citii, copilul are nevoie 
să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le citeşte, iar pentru a scrie, copilul trebuie să ştie să 
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire.  

 Pe parcursul anului şcolar se practică, pe domenii experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin 
raportarea la obiectivele de referinţă, dar măsura şi calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii 
sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. Ceea ce rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la 
o etapă la alta, pe fiecare dintre dimensiunile personalităţii, în devenirea copilului ca membru al societăţii. 
Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3– 6/7 
ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă de timp stabilit. Este întreprinsă în scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor.  
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Componentă a procesului de instruire şcolară, evaluarea predictivă, cu rol de prognoză şi diagnoză, 

este un instrument necesar şi esenţial care asigură cunoaşterea nivelului de cunoştinţe al elevului, cu scopul 
de a proiecta eficient activităţile de învăţare ce urmează a fi desfăşurate. Evaluarea iniţială este considerată 
indispensabilă şi obligatorie în cazul disciplinelor noi de studiu, în cazul claselor de la începutul ciclurilor 
de învăţământ sau pentru situaţia în care cadrul didactic are în încadrare clase noi de elevi, neavând intenţia 
de a minimaliza rolul acesteia. 

În vederea realizării unei evaluări pertinente şi utile, strategia folosită trebuie să ţină seama de 
momentul evaluării, forma, metodele, mijloacele şi mai ales modul în care vor fi valorificate rezultatele, 
concluziile fiind cele care vor determina desfăşurarea ulterioară a procesului de educaţie şcolară. De 
asemenea, competenţele specifice şi obiectivele unei evaluări iniţiale trebuie să fie stabilite în acord cu 
întreaga strategie pentru a exprima cu claritate scopul: identificarea nivelului de achiziţii, al performanţei 
şcolare, al nevoii de stabilire a paşilor noului demers educativ etc. 

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii 
elevilor, în formarea şi dezvoltarea unor competenţe care să le faciliteze interacţiunea cu semenii. Această 
disciplină caută să formeze un individ în stare să socializeze, capabil să acţioneze şi să reacţioneze, să 
găsească soluţii pentru a rezolva diverse situaţii pe care le întâlneşte în viaţa de zi cu zi, să empatizeze cu 
cei din jurul său, să aprecieze frumosul din natură sau pe cel creat de om. 

În acord cu dezideratele acestei discipline, evaluarea iniţială permite profesorului de limba română 
cunoaşterea obiectivă a nivelului la care a ajuns elevul, referindu-ne, în egală măsură, la competenţe, 
capacităţi, cunoştinţe, astfel încât asimilarea noilor conţinuturi şi formarea noilor competenţe să se realizeze 
în condiţii optime. 

Instrumentul de evaluare iniţială la limba şi literatura română, testul scris, este alcătuit, de regulă, din 
mai mulţi itemi, însă poate fi alcătuit şi dintr-un singur item, dacă răspunsul elevului e complex, un eseu 
structurat de exemplu. Validitatea, obiectivitatea, fidelitatea şi aplicabilitatea sunt calităţile esenţiale ale 
unui astfel de test, iar elaborarea unui instrument de evaluare presupune atenţie şi măiestrie didactică. 
Pentru disciplina în discuţie, un instrument de evaluare „corect” e cel care îmbină toate tipurile de itemi: 
obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, pentru a putea verifica, în acelaşi timp, un număr mare de elemente 
de conţinut (itemi obiectivi), capacităţi, deprinderi (semiobiectivi), competenţe care se formează în timp 
(subiectivi), evaluându-se în acest fel un rezultat complex al învăţării. Strucutura unui astfel de instrument 
de evaluare e cea mai potrivită pentru o disciplină ca limba şi literatura română. 

Pentru că de rezultatele evaluării iniţiale depind şi performanţele viitoare ale elevilor la limba şi 
literatura română, care e mai mult decât o disciplină de învăţământ, conturându-le propriul eu, aceasta 
trebuie realizată astfel încât să fie eficientă, stabilindu-se şi evaluându-se, deopotrivă, nivelul de bază şi 
nivelul superior al cunoştinţelor pentru a oferi şansa fiecărui elev de a-şi demonstra capacităţile. De aceea, 
obligaţia profesorului este de a asigura realizarea nivelului minim de către toţi elevi, dar şi de a crea situaţii 
de atingere a performanţei şcolare. În acest sens, şi un instrument de evaluare care să verifice gradual, de 
la simplu la complex, cunoştinţele, deprinderile şi capacităţile e întotdeauna bine-venit. 

Oricare ar fi modalitatea prin care se alege să se facă evaluarea, aceasta trebuie să servească nu ca 
sancţiune, ci ca ameliorare şi corectare, dezvoltând capacitatea elevilor de a se autoevalua, căci cunoaşterea 
criteriilor de evaluare şi conştientizarea nivelului de cunoştinţe pe care l-au atins îi implică mai mult în 
propria învăţare. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra capacităţilor elevului, e necesar ca profesorul 
să îmbine instrumentele de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, adăugând la momentul potrivit şi 
celelalte metode complementare. 
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 În învăţământul primarevaluarea 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 şcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în scoalasunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
scoala,in clasa urmatoare; 

- evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul scolii,a planului 
cadru ; 

- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, 
reflectând performanţele.  

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

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din scoala 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, care urmăreşte în primul rând socializarea 
copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni al anului şcolar 
şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. 

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

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

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


 

 

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 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 în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea potenţialului 
biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate 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.  
Metode de evaluare 
 - Trecerea probelor de motricitate prevăzute de "sistemul național școlar de evaluare la disciplina 

E.F.S.", aplicatși în funcție de optiunile profesorului și elevilor, privind probele prevăzute. 
- Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare învatator pentru orele din C.D.S., conform 

principiului autonomiei. 
 - Trecerea unor probe de cunoștințe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educație fizică). 
- Masurarea unor indici de dezvoltare fizică. 
- Executarea unor deprinderi și priceperi motrice, în condiții analoage (asemanatoare) probei sau 

activitaăți respective. 
- Executarea unor deprinderi și priceperi motrice în condiții concrete de concurs. 
- Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor 

verigi din lecție, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreației organizate pentru elevii 
claselor I-IV, aducerea unor materiale din vestiare. 

- Observarea curenta a elevilor și înregistrarea datelor observatiei (reacție la efort, atitudini, 
comportamente în ansamblu și în situații deosebite). 

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din școală fără 
de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale clasi 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. procesul de învăţare 
sau prin atitudinile de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi 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.  

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 rezultatelor obținute 
pentru ca ulterior să se opera 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. 

În etapa actuală, când omenirea a devenit dependentă de calculator şi televizor, obiectivul principal 
ce îi revine educaţiei fizice şi sportului şcolar este de a atrage tineretul spre sălile şi terenurile de sport, 
reconsiderând rolul pe care îl au practicarea exerciţiilor fizice, exerciţiilor de mişcare, de întreţinere în 
dezvoltarea personalităţii elevului.  
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Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.  

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare.  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit." 

Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul 
ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi 
demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus" 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (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 
16. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
17. investigaţia; 
18. proiectul; 
19. portofoliul; 
20. 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. 

Exemplu: 
1. Observă schema următoare: 

 
Completează schema cu exemple, folosind substantivele din textul următor: 
Fata moşneagului şi-a dovedit blândeţea, răbdarea, înţelepciunea acordând ajutor fiinţelor şi lucrurilor 

întâlnite în calea ei. Îngrijirea căţeluşei, curăţarea părului de omizi, lipirea cuptorului, repararea fântânei au 
demonstrat hărnicia şi bunătatea fetei.  

Emoţia prilejuită de întâlnirea cu copilaşii Sfintei Duminici s-a risipit datorită încrederii în Dumnezeu.  
 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.). 

Exemplu: 
Povesteşte dialogul dintre baba Iarnă şi ghiocel, din lectura „Legenda ghiocelului”, folosind verbe 

la persoana a III-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: 
1. itemii cu alegere duală  
2. itemii de tip pereche  
3. 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. 

Exemple: 
1. a) Notaţi cu A (adevărat) şi cu F (fals) în căsuţa din dreptul fiecărui enunţ: 
În propoziţia „Emil are o carte nouă.” cuvântul nouă este numeral. 
În propoziţia „Nouă ne este foame.” cuvântul nouă este pronume. 
Substantivul „bunătate” denumeşte o însuşire. 
Toate părţile de vorbire învăţate pot fi grupate după număr. 
b) Modificaţi enunţurile false astfel încât acestea să devină propoziţii adevărate. Argumentaţi 

alegerea voastră. 
2. Tăiaţi cu o linie răspunsul incorect dintre cele două variante – DA / NU. 
Putem clasifica substantivele după felul şi după numărul lor.  DA / NU 
Ştiind că adjectivele arată însuşiri ale substantivelor, le putem clasifica şi pe ele după felul şi după 

numărul lor.  DA / NU 
Pronumele şi verbele au în comun categoriile gramaticale ale persoanei şi numărului.  DA / 

NU 
În propoziţia „Elevul are pe bancă mai multe caiete.” toate substantivele sunt la numărul singular. 

 DA / NU 
Forma corectă a verbului „a lua” la persoana a III-a, numărul plural este „iau”.  DA / NU 
3. Cum se scrie corect? Taie cu o linie forma incorectă: 
simpatic sau sinpatic  epure sau iepure  înorat sau înnorat 
eşti sau ieşti   gheaţă sau ghiaţă  ieram sau eram 
conpas sau compas  aşază sau aşează  alcătueşte sau alcătuieşte 
 
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. 
  



 

 

Exemple: 
1. Uneşte substantivele proprii din coloanele A şi B cu ceea ce denumesc (un răspuns poate fi folosit 

o dată, de mai multe ori sau niciodată): 
Argeş   oraş    Olt 
România  judeţ   Braşov 
Irina   apă   Spania 
Carpaţi   ţară   Dunăre 
Suceava  munte   Bucureşti 
Italia       Lăcrămioara 
2. Realizează corespondenţa între cuvintele scrise cu litere îngroşate şi denumirile părţilor de vorbire 

corespunzătoare: 
Substantiv  Mă privea cu ochi vii. 
Adjectiv  Când ajungi la mine? 
Pronume  A ruginit frunza din vii. 
Numeral  Nouă ne place dansul. 
Verb    Am cumpărat mine de pix. 
    El are nouă creioane. 
 
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. 
 
Exemplu: 
1. Identifică şi taie răspunsul greşit: 
Adjectivul este partea de vorbire care arată / exprimă însuşiri ale obiectelor (substantivelor): 
forma; mărimea; culoarea; gustul; mirosul; acţiuni; însuşiri sufleteşti. 
2. Subliniază numai grupele de adjective cu înţeles asemănător: 
a) agresiv, bătăios, provocator; 
b) captivantă, interesantă, atrăgătoare; 
c) ascultătoare, supusă, îngrijită; 
d) ciudat, straniu, neobişnuit. 
• 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.  

 
Exemple: 
 
1. Precizează felul substantivelor din enunţurile următoare: 
„Soarele coborâse sub orizont şi umbrele nopţii se ridicau fumegând de prin adâncurile văilor.”  
 .......................... 
C. Hogaş – Pe drumuri de munte  
Făt Frumos lovise Miazănoaptea. 
 ........................... 
2. Identifică ce exprimă sau ce denumesc cuvintele din fiecare şir: 
copil, pisică, furnică: ............................. 
mic, strâmb, curios: ............................... 
casă, bicicletă, hârtie: ........................... 
învaţă, aleargă, se joacă: ...................... 
zăpadă, arşiţă, viscol: ........................... 
unu, nouă, douăzeci: ............................. 
 
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.  
  



 

 

Exemple: 
1. Completează afirmaţiile următoare: 
În propoziţia: Ilustraţiile colorate îmi plac mai mult. adjectivul colorate însoţeşte substantivul 

___________________. 
În propoziţia: Pisicuţa jucăuşă a ros ciucurele mov. adjectivul _______________ însoţeşte 

substantivul ________________, iar substantivul _________________ este însoţit de adjectivul 
________________. 

În propoziţia: Am vorbit puţin cu dumnealui. pronumele _______________ este la persoana 
___________, numărul _______________. 

În propoziţia Învăţăm la matematică. verbul ________________ este la persoana ______, numărul 
_______________. 

2. Citeşte cu atenţie textul următor, apoi completează afirmaţia. 
„S-a dus iarna de parcă n-ar fi fost. A venit primăvara cea veselă, cu ghioceii albi, cu brânduşele 

galbene şi toporaşii albaştri. 
Au plesnit mugurii copacilor şi s-a ivit frunza cea crudă şi lucioasă.” 
(Eugen Jianu – Buburuza) 
În textul dat sunt ....... substantive însoţite de adjective. 
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. 

Exemplu:  
Citeşte cu atenţie fragmentul următor, apoi rezolvă cerinţele: 
„Şi aşa trăiau acolo, liniştiţi şi fericiţi. Din seceratul grâului şi din ridicarea snopilor se scuturaseră pe 

mirişte o groază de boabe cu care se hrăneau şi, măcar că nu era vreo apă prin apropiere, nu sufereau de 
sete, că beau dimineaţa picături de rouă de pe firele de iarbă. (...) Încet – încet puful de pe pui s-a schimbat 
în fulgi şi pene şi, cu ajutorul mamei lor, au început să zboare.” 

(Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti – Puiul) 
a) Transcrie substantivele aflate la numărul singular, apoi pe cele la numărul plural. 
b) Alcătuieşte enunţuri cu următoarele substantive: 
fulgi – fulgii; snopi – snopii. 
c) Alege, din textul dat, substantivele care au numai formă de singular. 
d) Găseşte substantivele care se înrudesc cu următoarele cuvinte: 
liniştiţi, fericiţi, hrăneau, beau, (s-a) schimbat. 
e) Foloseşte substantivul groază în două enunţuri, având înţelesuri diferite. 
f) Scrie două enunţuri în care cuvântul pui să fie, pe rând, substantiv şi verb. 
g) Scrie un scurt text în care să prezinţi o lecţie de zbor a puilor. 
• 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. 
  



 

 

Exemple: 
1. Transformă următoarele substantive în adjective: zăpadă, gheaţă, cinste, înţelepciune, lene. 

Demonstraţi că sunt adjective alcătuind enunţuri cu acestea. 
2. Se dă enunţul: 
„Noapte lucie pe o lume ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă.” 
(Emil Gârleanu – Fricosul) 
 
Explică grupurile de cuvinte: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă, înlocuindu-le cu 

construcţii care au acelaşi înţeles. 
3. Demonstrează, cu ajutorul enunţurilor, persoana şi numărul verbului „scriu”. 
Identifică asemănări şi deosebiri pentru verbul „scriu” (referindu-te la persoană şi număr). 

Alcătuieşte propoziţii pentru a demonstra deosebirile găsite. 
 
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; 

Exemplu: 
Scrie un text, de zece – douăsprezece rânduri, cu titlul Pe stadion. Foloseşte cât mai multe numerale. 
 -eseu cu răspuns extins – la care singura limită ce operează este aceea a timpului de lucru maxim 

admis. 
2. după tipul răspunsului aşteptat:  
 -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. 
Exemple:  
Eseu structurat: 
Descrie anotimpul toamna, folosind planşele şi mapa realizate la proiectul “Toamna în imagini”. 

Precizează: 
- caracteristicile anotimpului (temperatură, precipitaţii, lungimea zilelor şi a nopţilor, viaţa plantelor 

şi a animalelor); 
- activităţile oamenilor. 
Eseu liber: 
Prezintă, într-o scrisoare imaginară, adresată unui prieten din altă ţară, frumuseţile Bucovinei 

(naturale şi turistice), folosind toate părţile de vorbire învăţate. 
 
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) 

Exemplu: 
Realizează schema verbului sub formă de ciorchine. 
Completează diagrama Venn pentru compararea a două părţi de vorbire: pronumele şi verbul. 
 
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  
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 proble-
mele 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). 
Exemplu:  
Proiect – Toamna în imagini 
Formaţi echipe de câte 4 – 5 elevi. 
Ce vom realiza? 
1. Veţi realiza trei planşe intitulate: 
• Zilele toamnei. Propoziţia 
• Bogăţia toamnei. Cuvântul 
• Asemănător – Opus  
2. O mapă cu informaţii despre anotimpul toamna. 
De ce vom realiza proiectul? 
Vom folosi materialele realizate în desfăşurarea lecţiilor de limba română, ştiinţe ale naturii, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică. 
Cum vom lucra? 
Stabiliţi responsabilităţile fiecărui membru al echipei: 
- adunaţi ziare, reviste, alte publicaţii în care este ilustrat anotimpul toamna; 
- selectaţi din lecturile citite fragmente despre acest anotimp; 
- pregătiţi materialele de lucru: carton, foarfecă, lipici, creioane colorate, acuarele, hârtie glasată. 
Cum vom aprecia activitatea? 
Fiecare grupă va prezenta în faţa clasei planşele şi mapa cu informaţii. 
Folosiţi planşele la limba română, ştiinţe ale naturii, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 

tehnologică. 
  



 

 

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: 
Ex.: 1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat: ........  
2.Dificultăţi: .... 
3.Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă: .... 
4.Lucrurile care mi-au plăcut la această activitate au fost:....  
5.Activitatea mea poate fi apreciată cu calificativul ..... 
De asemenea, pot fi utilizate şi scările de clasificare şi grilele de autoevaluare. 
Informaţia obţinută este comparată cu cea a învăţătorului, se pune în portofoliul elevului şi se prezintă, 

periodic, părinţilor. 
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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EVALUAREA INIȚIALĂ LA NIVELUL PREȘCOLAR 
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Unul dintre procesele indispensabile unui învățământ autentic și continuu, îl reprezintă etapa de 

evaluare, care precede activitățile de predare și învățare, întrucât urmărește achiziția evaluatului în urma 
parcurgerii unor anumite conținuturi. 

Evaluarea îndeplinește varii funcții în procesul de învățământ precum descrierea, măsurarea 
rezultatelor școlare, ierarhizarea după criteriul performanței școlare, permite cunoașterea și diagnosticarea 
factorilor care au condus la aceste rezultate, sugerează soluții pentru eliminarea dificultăților privind 
reglarea activității, având rolul de măsurare, diagnosticare, respectiv prognosticare. Evaluarea ajută 
preșcolarul să-și consolideze cunoștințele, permite integrarea unor noi cunoștințe alături de cele existente, 
conferă starea de reușită și îi formează copilului interesul pentru cunoaștere. 

Una dintre formele de evaluare întâlnite la nivelul preșcolar este evaluarea inițială, care constă în 
aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului, la intrarea în grădiniță, fiind axată în principal pe 
funcția de constatare și predicție, sugerând strategiile adecvate care să permită copilului reușita viitoare. 
Aceasta urmărește nivelul de achiziție intelectuală până în momentul respectiv și posibilitatea trasării unei 
planificări după nevoile individuale ale preșcolarilor, în domeniile care sunt lacunare pentru ei și în care 
necesită sprijin. 

Cadrele didactice își stabilesc perioada de evaluare la începutul anului școlar curent și propun diverse 
situații, activități de evaluare a diferitelor teme din domeniile sugerate de currriculum, iar în urma 
centralizării și analizării tuturor aspectelor ce țin de dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea fizică, a 
sănătății și igienei personale, capacitățile și atitudinile în învățare, dezvoltarea limbajului, a comunicării și 
a premiselor scrierii și citirii și dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii, se întocmește raportul de 
evaluare, în care se descrie general etapa de evaluare urmărită. 

Prin realizarea și coordonarea diverselor jocurilor didactice, întocmirea fișelor individuale de lucru și 
observarea sistemică, educatorul își poate forma o analiză a întregului colectiv de preșcolari, a specificului 
lor educativ intelectual, nivelului de dezvoltare și consemnează analiza făcută, pentru a se lua măsurile 
necesare.  

Evaluarea inițială urmărește și stabilirea unui anumit nivel al dezvoltării, pentru a putea urmări 
progresul individual al copilului de la o evaluare la alta, pentru a se observa „de unde pleacă” copilul și 
„unde a ajuns”, progres ce trebuie consemnat pe fișele specifice și care trebuie prezentat părinților acestuia, 
pentru a-și cunoaște copilul mai bine și a-l putea ajuta colaborând oportun pe aceeși direcție. 

Așadar, evaluarea este o componentă esențială a actului educațional, fără de care progresul copiilor 
ar fi imposibil și care menține întreaga activitate adaptată nevoilor specifice ale acestora, susținând educația 
prin măsurarea nivelului dezvoltării și funcția de diagnosticare și prognosticare. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – O VERIGĂ IMPORTANTĂ ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TITUS POPOVICI’’, MIȘCA, JUD. ARAD 
 
 Misiunea noastră ca dascăli are menirea de a proiecta activităţile de evaluare 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. 

 Este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune unitară asupra 
dezvoltării personalitătii elevului.Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie.Pentru a-l putea influența 
optim, învăţătorul trebuie să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualității 
sale.Termenul de evaluare înseamnă 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 forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât și cu privire la resursele umane implicate. 

 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 școlare ale elevilor şi obiectivele operaționale prestabilite. În prezent, 
evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către 
elev.(Manolescu M.) 

 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),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. 

 Funcțiile specifice pe care le indeplinește strategia de evaluare inițială,pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referință : 

 Funcția diagnostică ,,vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedaă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reusită 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 
informții, dar mai ales in ceea ce privește capacitățile de invățare momentane și de perspectivă; conceptele 
principale ,pe care elevul le stăpânește , cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturi noi ; posibilitățile 
reale ale clasei și ale fiecărui elev, ținând seama de capacitatea de a lucra independent ; abilitățile necesare 
pentru insușirea cunoștințelor in plan teoretic și aplicarea lor ; deficiențele și dificultățile reale care apar in 
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 in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invățător. Învățătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea ,realizarea și dezvoltarea corectă a: obiectivelor programului următor(viitoarea lecție,capitol 
); conținuturilor absolut necesare; metodelor eficiente de predare-invățare-evaluare; modurilor și formelor 
optime de organizare a activității. 



 

 

 În concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o inregistrează evaluarea inițială in contextul teoriei 
și metodologiei curriculum -ului. 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 in condiții de eficiență. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞCOLARE. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ LENAUHEIM , JUD. TIMIŞ 
 
 Evaluarea rezultatelor şcolare se realizează cu precădere prin examinări.Examinarea este un proces 

didactic care se desfăşoară între profesor şi elev.Termenul de examinare este folosit, mai ales, în evaluarea 
rezultatelor şcolare. 

Examinarea se desfăşoară în trei direcţii: 
a) examinarea curentaă, care urmaăreşte cunoaşterea şi aprecierea şcolarilor la fiecare lecţie sau 

grup de lecţii; 
b) examinarea periodică cu caracter final, de bilanţ (rezultate la sfârşit de semestru, an şcolar, la 

sfârşitul unui ciclu şcolar ; 
c) examinarea pe sectşi cu scopul plasarii candidatilor la concursul de admitere din învatamântul 

liceal superior, doctorat). 
Probele sau tehnicile docimologice prin care se realizează examinările curente, finale şi de selecţie 

pot fi: 
- probe orale; 
- probe scrise; 
- probe practice; 
- testul docimologic 
Prin aceste metode se asimilează cunoştinţe, se dezvoltă capacităţile intelectuale şi de aplicare a 

cunoştinţelor. 
Metode orale de examinare 
Se cuvine să fie precizat că în primul caz, când se folosesc metode orale, nu se face abstracţie totală 

de capacităţile de vorbire, iar atunci când se pune accentul pe aceste capacităţi, nu se face abstractie de 
cunoştinţe. În sistemul şcolar românesc, de regulă, se pune accentul pe evaluarea cunoştinţelor şi mai putin 
pe capacitatea de exprimare verbală. 

Exprimarea orala se realizeaza prin variate forme din care semnalăm: 
a) conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri) 
Când initiativa aparţine profesorului evaluator, la sfârsitul conversaţiei se comunică aprecierea cu 

privire la conţinut, pe de o parte şi la capacitatea de exprimare pe de altă parte; 
b) interviul - alături de întrebări se pun în discuţie şi alte probleme, iar profesorul cedează iniţiativa 

conducerii discuţiei. În acest caz, interviul dobândeşte caracterul unei discuţii libere, permiţând realizarea 
unei evaluari mai cuprinzătoare. 

c) verificarea realizată pe baza unor imagini, scheme grafice pe care elevul este solicitat să le 
comenteze. Când acesta întâmpină unele dificultaţi profesorul intervine cu ajutorul întrebărilor ajutătoare. 
Această metoda este folosită cu precădere la gradiniţă şi în cadrul învatamântului primar, este adaptată 
particularităţilor de vârstă. 

d) verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire a răspunsurilor, utilizată în condiţii de 
examinare, mai ales, la absolvirea învăţamântului liceal si învăţământul superior. În aceasta situatie se 
impune ca raspunsul sa fie liber şi nu citit. Se pune astfel în evidenţă un grad superior de stăpânire a 
subiectului. 

e) citirea unor dialoguri incomplete si completarea acestora în aşa fel încât să dovedească faptul că 
se stapâneşte sensul adevărat. 

Verificarea orala permite o serie de avantaje. Este un mijloc eficace de verificare operativa a pregatirii 
elevilor. Totodată, verificările orale îndeplinesc şi funcţii de învăţare; prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor 
ca si prin "întărirea" imediată a ceea ce elevii au înăţat. Această verificare se remarcă sşi printr-un grad de 
interactivitate şi permite dirijarea elevului, prin întrebări suplimentare, spre răspunsuri corecte. 

Redarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, etc. Se verifică astfel 
capacităţile de întelegere a ceea ce este prezentat. 

În utilizarea acestei metode de evaluare a rezultatelor şcolare trebuie să ţinem seama şi de unele limite: 



 

 

- se realizează o verificare prin sondaj, deci un feedback incomplet; 
- nu se asigură acelaşi grad de dificultate al întrebărilor care se pun elevilor, uneori se consumă mult 

timp şi nu sunt agreate de toţi elevii în aceeaşi măsură, mai ales de catre cei timizi si care au o gândire mai 
înceată . 

 Examinarea prin probe scrise 
 Probele scrise sunt de trei tipuri: 
- probe scrise de control curent (extemporale) cuprinzând câteva întrebari din lecţia de zi şi care 

durează 10-15 minute; 
- probe scrise la sfârsitul unui capitol, folosite mai ales ca aplicări a unei evaluări continue; 
- lucrari scrise semestriale, pregatite prin lectii de recapitulare si sinteza (teza). 
 Probele scrise îndeplinesc o functie diagnostică, contribuind la evidenţierea aspectelor pozitive 

sau a lacunelor în învăţare, oferă profesorului elementele de conţinut asupra cărora trebuie să se revină, cât 
si elevilor care au nevoie de muncă suplimentară. Probele scrise sunt, totodată, un mijloc de autoevaluare 
pentru elevi, având deci şi o valoare formativă. 

 Avantajele utilizarii probelor scrise: 
- asigură identitatea temei pentru toti elevii, precum şi şanse egale pentru apreciere şi posibilitatea 

comparării acestora; 
- ofera posibilitatea verificării unor capacităţi de analiză, sinteză; 
- elaborarea unui răspuns mai cuprinzător pe care examinările orale nu-l permit decât parţial; 
Dezavantaje: 
- operează un sondaj de învăţare; 
- este verificată o parte restrânsă din programa şcolară; 
- nu permit ajutoarea elevilor în formularea răspunsurilor şi mai ales nu asigură "întărirea" a 

raspunsului imediat; 
- numarul întrebărilor trebuie să fie relevante pentru cunoaşterea conţinutului specificat, 
În elaborarea probelor scrise trebuie să se ţină seama de precizarea scopului probei, a funcţiilor pe 

care aceasta urmează săle îndeplinească. Redactarea probei să se facă în acord cu conţinutul de verificat şi 
obiectivele corespunzătoare. Cerinţele ce avem în vedere privesc în aceeaşi măsură să ofere posibilitatea 
de a fi îndeplinită în timpul stabilit. 

"Calitatea subiectelor constituie una din conditiile eficacitatii evaluarii realizate la examinare. Ea este 
dependenta de numeroase aspecte ale subiectelor: dimensiune acestora, în raport de timpul atribuit, de 
capacitatea de efort si de concentrare a conditiilor, raportarea lor la continuturi esentiale....corectitudinea si 
claritatea formularii lor, gradul de dificultate etc.". 

Data fiind diversitatea obiectivelor activităţii "nici un instrument" de măsurare nu poate fi universal 
valabil pentru toate obiectivele şi conţinuturile" (M. Manolescu - Evaluarea şcolară un contract pedagogic, 
2002). 

Itemii sunt de trei tipuri: 
- obiectivi; 
- semiobiectivi; 
- subiectivi. 
Itemii obiectivi sunt componente ale testelor de progres, mai ales a celor standardizate, au 

obiectivitate ridicată în măsurarea rezultatelor învăţarii. 
Examinarea prin probe practice 
 Probele practice sunt folosite, mai ales pentru verificarea conţinutului experimental şi practic al 

instruirii. 
 Aceste probe se folosesc, mai ales, la matematică, cunoaşterea mediului înconjurător, educaţia fizică. 
 Proba practica constituie mijlocul de bază prin care cunoştinţele teoretice sunt transpuse în tehnici 

de lucru şi produse materiale. Produsele si tehnicile de lucru sunt numeroase în funcţie de tipurile şi profilele 
instituţiilor de învăţământ şi de tipul profesiei în care se pregătesc elevii. În aceste şcoli, se va urmări în ce 
măsură elevii stapânesc cunoaşterea principiilor  

- itemi de tip pereche, organizaţi pe coloane: elementele din prima coloană se numesc premise, iar 
din cea de-a doua coloană, răspunsuri. De exemplu: pe o coloana termenii pe altă coloană definiţiile, 
reguli/exemple, simboluri/concepte, principii/clasificări; 



 

 

- itemi cu alegere multipla; elevul trebuie să aleagă un singur răspuns corect sau cea mai bună 
alternativă. 

 Itemii cu alegere multiplă folosesc măsurarea rezultatelor învăţării de nivel taxonomic inferior. 
Cunoaşterea terminologiei, cunoaşterea elementelor, cunoasterea metodelor si procedeelor. 

 - itemi semiobiectivi; aceştia cer elevului ca raspunsul să fie limitat ca spaţiu, formă, conţinut. 
Libertatea elevului de a reorganiza informaţia şi de a formula răspunsul este redusă. Itemii semiobiectivi 
cu răspuns scurt şi itemi de completare. Pentru itemii cu răspuns scurt, elevii trebuie să formuleze răspunsul 
sub forma unei propoziţii, fraze, a unui cuvânt. Itemii de completare cer un răspuns din unul sau două 
cuvinte, care să se încadreze în limitele suportului dat. În primul caz cerinţa este de tip întrebare directă şi 
în al doilea caz este o informaţie incompletă. 

- itemii subiectivi (cu răspuns deschis); reprezintă forma tradiţională de evaluare. Itemii subiectivi 
pot fi formulaţi prin rezolvarea de probleme, itemi de tip eseu. Acest tip de itemi, pune în evidenţă 
capacitatea de exprimare personală în scris, precum şi abilitatea de a interpreta ţi aplica datele. 

 Metode alternative de evaluare 
 Pe lânga metodele traditionale, în şcoală se folosesc şi metode alternative. Acestea sunt: 
- observarea sistematică a comportamentului elevului; 
- investigaţia; 
- proiectul; 
- portofoliul. 
Observarea curenta a comportamentului elevului fiind un produs al interacţiunii profesor-elev ofera 

posibilitatea celui dintâi de a cunoaste progresele înregistrate în învăţare, interesele si aptitudinile elevilor, 
atitudinea faţă de activitatea şcolară. 

Fişa de activitate personală a elevilor utilizată mai ales ca metoda de învăţare prin activitate proprie, 
oferă şi posibilitatea de evaluare a pregătirii elevilor, mai ales capacitatea de învăţare a acestora. 

Studiul de caz s-a dovedit a fi şi o bună metodă de evaluare, care se realizează prin analiza şi 
dezbaterea cazului pe care profesorul îl are în vedere. O metoda folosită de catre profesor pentru evaluarea 
activitaşii elevului este şi fişa de caracterizare psihopedagogică la sfârşit de ciclu şcolar. 

Investigatia constă în solicitarea elevului de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o 
activitate practică pentru care elevul este pus în situaţia de a întreprinde o investigaţie. 

Proiectul este o activitate ce înlesneşte o apreciere mai complexă şi nuanţată a învăţării, permişând 
identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. 

Portofoliul este un proces de analiza a datelor obţinute pe diverse căi să pe o perioadă mai întinsă de 
timp (un semestru, un an scolar). Sunt avute în vedere elevilor şi progresele realizate în diverse etape. 

Portofoliul, spune A. Stoica, reprezintă "un instrument de evaluare complex care include rezultate 
relevante obtinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale scrise 
si practice, observarea sistemică a comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea precum şi sarcini 
specifice fiecărei discipline. 

Portofoliul reprezintă "cartea de vizita" a elevului urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, 
de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul" (A. Stoica, Evaluarea, 2003). 

La începutul unui program de instruire, profesorul foloseşte evaluarea iniţială. Prin ea se urmăreşte 
cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor şi gradul de stapânire a cunoştinţelor şi abilităţilor noului 
program de instruire. Acest tip de evaluare se realizează prin examinări orale si probe scrise. 

Evaluarea iniţială realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi îndeplinesc o funcţie predictivă. 
Evaluarea iniţială precizează condiţiile prin care elevii vor asimila noile cunoştinţe. Evaluarea formativă, 
în cursul învaăţării, profesorul urmăreşte: să prelucreze cunoştinţele în aşa fel încât să asigure însusirea lor 
conştientă, să efectueze exerciţii, să rezolve probleme, să clasifice cunoştinţele, într-un cuvânt să înveţe. 

Evaluarea formativă este aceea modalitate de evaluare care facilitează şi motivează învăţare, 
evidenţiind progresul unui elev. De aceea, ea este un proces continuu, permanent. 
  



 

 

Strategii de evaluare 
Principalele strategii de evaluare, în lucrarea citată, de Adrian Stoica, se precizează: 
1. Evaluarea formală şi evaluarea informală 
Această evaluare este realizată de către instituţii specializate, începând cu faza de proiectare şi 

încheind cu analiza şi sinteza datelor. Ca evaluări formale, se pot aminti: examenele, concursurile, 
evaluările naţionale (pe eşantioane de elevi). 

Evaluarea informală este desfăşurată de către profesori. Ea se realizează zilnic în activitatea cu elevii, 
furnizând un feedback continuu, îndeplinind o funcţie formativă. 

2. Evaluarea obiectivă ţi evaluarea subiectivă 
Criteriul de delimitare a celor două evaluări este cel al obiectivităţiii în notare. În cazul lucrărilor 

scrise, itemii obiectivi asigură o obiectivitate precisă. Totuşi sunt multe cazuri când nu putem asigura o 
obiectivitate sută la sută.  

3. Evaluarea formativă si evaluarea sumativă 
Evaluarea formativă este acea evaluare care facilitează şi motivează învăţarea. Ea evidenţiază 

progresul unui elev, îi apreciază şi îi recunoaşte valoarea sa sau dimpotrivă, îi diagnostichează lacunele, 
insuccesul la învăţare. 

Evaluarea formativă nu sancţionează elevul prin note, ea trebuie să fie un proces continuu, permanent. 
Opus evaluarii formative, cea sumativă se realizează dupa o perioadă mare de instruire, având un caracter 
de bilanţ şi se încheie cu acordarea de note. 

 



 

 

METODE.TEHNICI.STRATEGII 
EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
AUTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR: PAŞCALĂU SIMONA-LAURA 

COLEGIUL NAŢIONAL „ONISIFOR GHIBU”, ORADEA, JUDEŢ BIHOR 
CLASA I E 

 
Omul, ca fiinţă socială, este dependent de ceilalţi oameni. 
În orice societate există anumite persoane care, datorită unor deficienţe, incapacităţi, nu se pot integra 

în comunitate prin forţe proprii. Problematica persoanelor cu dizabilităţi este o problemă de ordin social, 
astfel că societatea, prin diverse mecanisme şi pârghii, urmăreşte şi satisface nevoile şi trebuinţele reale ale 
acestor persoane, le asigură respectarea deplină a intereselor acestora, în vederea integrării lor ca membri 
ai societăţii. 

Fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi, fiecare este diferit, special şi are propriile nevoi.Toţi copiii 
au dreptul la educaţie: „un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi”.  

Un rol foarte important în acest proces îl au cadrele didactice, care trebuie să fie pregătite şi instruite 
să încurajeze şi să susţină elevul să-şi dezvăluie personalitatea, să-şi valorifice şi să-şi dezvolte potenţialul. 
Acestea, împreună cu familia, sunt responsabile de modelarea personalităţii, de „devenirea întru fiinţă a 
omului” (Constantin Noica), de a fi un templu al educaţiei pentru toţi copiii, inclusiv cei cu cerinţe educative 
speciale. Comenius spunea: „... În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu, 
[...] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli minţi mai 
agere sau mai încete? De ce nu le-am ajuta? Pierdem timp, dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Ei trebuie 
să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi şi formarea de grupuri eterogene, cunoaşterea şi discutarea 
diverselor obiceiuri, tradiţii, valori. Profesorul ar trebui să accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; 
faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are 
stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării de informaţii, trebuie să se 
adapteze la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii. 

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 iniţială se efectuează la începutul anului şcolar şi oferă cadrului didactic posibilitatea de a 
avea o reprezentare, cât mai exactă, a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce 
trebuie completate sau remediate); „este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea 
necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări”(Ioan Cerghit). Scopul acestei evaluări este de a 
stabili nivelul de cunoştinţe al elevilor, de a cunoaşte capacitatea de învăţare a acestora, de a alege strategii 
adecvate pentru obţinerea performanţei copiilor, a ritmului de învăţare. Pentru ca această evaluare să fie 
una eficientă, este necesară stabilirea unor etape precum: formularea itemilor (de la simplu la complex: 
uşor, mediu, dificil), stabilirea unui punctaj pentru fiecare item , precum şi timpul necesar rezolvării 
acestuia (pe care este indicat să îl respecţi pentru a finaliza testul la timp), centralizarea rezultatelor. 
Evaluarea iniţială este o evaluare individuală, în care elevului i se interzice comunicarea cu alţi colegi, dar 
şi consultarea unor materiale ajutătoare. 

Evaluarea iniţială poate viza atât copiii normali, cât şi copiii cu cerinţe educative speciale, referindu-
se la starea de moment (prezentă) a acestora, fiind efectuată în strânsă legătură cu programul de instruire. 
Aceasta implică două categorii de aspecte: cantitatea şi calitatea achiziţiilor anterioare (deprinderi, 
priceperi...) şi nivelul de dezvoltare a dimensiunilor fundamentale ale personalităţii (temperament, atitudini, 
aptitudini...). 

Rezultatele evaluării iniţiale se comunică individual elevilor şi părinţilor, cărora li se fac cunoscute 
şi acţiunile propuse de cadrul didactic pentru remedierea deficienţelor, asigurarea progresului şi stimularea 
performanţei. 

Evaluarea iniţială are ca funcţii îndeplinite, funcţia diagnostică şi funcţia prognostică, iar ca 
modalitate de realizare, se poate folosi harta conceptuală, chestionarul, testele, investigaţia. 



 

 

Avantajele acestei evaluări ne sunt cunoscute prin faptul că oferă atât profesorului, cât şi elevului, 
posibilitatea de a avea un plan cât mai exact a situaţiei existente, iar pe baza acestei informaţii se poate 
planifica demersul pedagogic imediat următor. această evaluare nu îşi propune aprecierea performanţelor 
globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE – EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PAȘCU ANA – ELVIRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 
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Evaluarea 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. Este 
o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Nu este sfârșitul procesului, ci un mijloc de îmbunătățire 
a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua decizii care să sprijine în mod 
eficient elevii. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul unui an școlar, dar 
și în condițiile în care educatorul preia spre instruire și educare un colectiv de elevi al cărui potențial nu-l 
cunoaște. 

Evaluarea iniţială realizează un diagnostic al pregătirii elevilor şi îndeplinește o funcţie predictivă. 
Evaluarea iniţială precizează condiţiile prin care elevii vor asimila noile cunoştinţe. 

Acest tip de evaluare se realizează la începutul uni 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 ele elevilor. 

Rezultă ca datele oferite de evaluarea inițială contureaza 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 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. 
 Evaluarea iniţială se poate realiza prin mai multe modalități: 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.  

 Misiunea dascălilor 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. 



 

 

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".  

 Pentru ca 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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Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a strategiilor didactice se înscriu pe direcţiile sporirii 

caracterului activ al metodelor şi tehnicilor de învăţământ, la aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter 
formativ, valorificarea unor tehnologii instrucţionale. 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, pe promovarea metodelor interactive 
care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 

Învăţarea prin colaborare are loc atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi sau grupuri 
mici, pentru realizarea unui obiectiv comun: rezolvarea unei probleme, explorarea unei teme, 
producerea/crearea unor idei şi soluţii noi într-o situaţie dată. 

Învăţarea prin cooperare înseamnă a munci în colective fondate pe complementaritate şi care vizează 
dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a interacţiunilor, competenţelor şi 
comportamentelor sociale. 

În cadrul procesului instructiv-educativ se formează echipe de elevi pentru: 
• dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei; 
• colecţionarea şi prelucrarea ideilor, sugestiilor, informaţiilor; 
• creşterea implicării, adoptarea şi testarea deciziilor; 
• negocierea şi rezolvarea conflictelor; activităţi practice. 
 
METODA CUBULUI 
 
 
 
 
 
 
Definitie: 
Metoda cubului este o metoda interactiva de predare care se foloseste atunci cand se doreste 

exploatarea unui subiect din mai multe perspective. 
 
Etape: 
 Se realizează în 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, ASICIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ; 
 Se poate lucra în perechi sau în grupuri restrânse;  
 Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând paşii de la simplu 

la complex. 
 I. Se propune textul literar ce urmează a fi consolidat; 
 “................................................”, autor............................................... 
II. Se anunţă şi se explică metoda de lucru ; 
III. Se stabilesc cele şase grupe ; 
IV. Se precizează subiectul de lucru al fiecărei grupe. 
 Fiecare grup examinează toate particularităţile unui aspect surprins pe una dintre feţele cubului 

(faceţi un exerciţiu de scriere liberă timp de câteva minute pentru subiectul ales - 10 – 15 minute) Este bine 
ca răspunsurile să fie originale şi se poate folosi imaginaţia pentru cazurile în care nu exista un corespondent 
în realitate.  

• Realizaţi descrierea din puncte diferite de vedere; 
• Compaţi cu alte noţiuni asemănătoare sau diferite; 



 

 

•  Asociaţi noţiunile: La ce vă îndeamnă să vă gândiţi? 
•  Analizaţi conceptul: Din ce este făcut, din ce se compune el? 
•  Aplicaţi: Ce puteţi face cu el? Cum poate fi folosit? 
•  Argumentaţi pro sau contra. Luaţi atitudine şi notaţi o serie de motive care vin în sprijinul 

afirmaţiilor voastre. 
 După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile înscrise pentru a demonstra 

sistematizarea cunoştinţelor.  
 Prin brainstorming, participanţii identifică idei novatoare pe care le includ într-o fişă a grupei. Prin 

acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev şi a lucrului în echipe. 
 Forma finală a conţinuturilor realizate de fiecare grupă este împărtăşită întregii clase (6 minute – 

câte un minut pentru fiecare faţă a cubului). 
  Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă.  
 
 
 
 

Dupa cum am vazut, metoda cubului sunt doua metode interactive de predare. 
Avantajele acestei metode sunt acelea că stimulează atenţia şi gândirea, oferă posibilitatea elevilor 

de a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare, lucrul individual, în echipe 
sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor cubului este o provocare şi determină o întrecere în a 
demonstra asimilarea corectă şi completă a cunoştinţelor.  

 Metodele activ-participative au însă şi dezavantaje: necesită o pregătire mai riguroasă şi mai 
îndelungată, nu pot fi folosite în cadrul oricărei lecţii, bagajul informaţional este mai mic, necesită atenţia 
sporită a elevilor dar şi capacitatea lor de a face conexiuni şi de a descoperi singuri răspunsurile. 

 Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat în receptivitatea 
faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de elaborare, fluenţă şi 
divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate. 

2. INDICĂ 

4. EXPLICĂ 

3. ARGUMENTEAZĂ 

5. 
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E 
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I 
N 
T 
Ă 

1. DEFINEŞTE 

6. 
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M 
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N 
T 
E 
A 
Z 
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 Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare- învăţare sunt fundamentale pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice. 

 Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale ce pot fi 
folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile de evaluare a cunoştinţelor şi 
abilităţilor. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PIP. PASCU MIHAELA GEANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ M. C. EPUREANU BÂRLAD 

 
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 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 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 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 criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire 
a preşcolarului, pornind de la obiectivele propuse. 

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. 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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METODE ȘI TEHNICI APLICATE ÎN REALIZAREA EVALUĂRII 
INIȚIALE 

 
PASTI NICOLETA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BRĂILA 

 
 Scopul evaluării inițiale este de a indica profesorului, elevului și părintelui o reprezentare cât mai 

obiectivă a cantității și calității unor cunoștințe fundamentale, a nivelului de dezvoltare a deprinderilor și 
abilităților pe care elevul le are la plecare și necesare pentru a studia mai departe un nou demers, de a 
identifica aspectele ce necesită remediere sau a eventualelor lacune ce trebuie completate, de a dezvolta 
capacitatea de autoreflecție asupra propriei învățări, respectându-se astfel principiul concentric în învățare. 
Nu își propune clasificarea elevilor deoarece activitatea evaluativă inițială își pierde funcția de verificare și 
control în favoarea mobilizării și stimulării spre un demers educativ ce va trebui urmat. Așadar, reprezintă 
o primă etapă în conceperea programului de instruire pentru că devine și un proces de emitere a unor 
judecăți de valoare prin raportarea la obiective/competențe, la criterii de apreciere adecvate obiectivelor, în 
vederea adoptării unor decizii referitoare la nevoile de învățare și la nevoile de susținere pentru a depăși 
barierele. Pentru că notele nu se trec în catalog, evaluarea inițială urmărește și formarea de atitudini, 
comportamente față de dorința de (auto)cunoaștere și autoreglare, față de motivația de a participa la 
activitățile propuse. Chiar dacă obiectivele afectiv-atitudinale sunt dificil de cuantificat, ele exprimă 
interesul pentru studiu și se reflectă în realizarea celor de tip cognitiv.  

 Este și o (auto)evaluare a strategiilor alese de profesor la nivel de proiectare, organizare, desfășurare 
și control precedent prin cunoașterea efectelor acțiunilor desfășurate, a eficienței procesului didactic. Pentru 
profesor este important să observe cât poate și cât este dispus fiecare elev să învețe la materia pe care o 
predă, pentru că asociate cu motivația, capacitatea de învățare și pregătirea anterioară sunt repere importante 
în adoptarea strategiei. 

 Optimizarea procesului evaluativ necesită din partea profesorului prezentarea acestuia într-o formă 
constructivă, interpretarea rezultatelor în mod adecvat, evidențierea reușitelor care contribuie la creșterea 
încrederii în forțele proprii, insistarea pe aspectele care pot face obiectul schimbării, implicarea elevilor 
prin împărtășirea ideilor și a soluțiilor, facilitatea unui sentiment pozitiv asupra propriului potențial, șansa 
la progres. 

 Momentul evaluării inițiale se poate realiza la începutul unui ciclu școlar, al anului școlar, la 
începutul studiului unei discipline, în secvența introductivă din lecție. 

 În literatura de specialitate se recomandă utilizarea mai multor metode de evaluare inițială, realizarea 
printr-o singură metodă fiind considerată irelevantă pentru identificarea nevoilor de învățare: analiza 
informațiilor oficiale referitoare la elev (formular de înscriere, foaie matricolă, fișe de progres, referințe), 
intervievarea individuală, testarea formală, chestionarul, observarea activităților de grup, practicarea 
activităților pentru care manifestă vocație. Practic, cele mai des întâlnite sunt probele orale -conversația- 
(prin care se observă cantitatea și calitatea noțiunilor studiate anterior, posibilitatea de a opera cu ele, cu 
feedbak imediat, pe baza unei grile de evaluare ), cele scrise – testul- ( prin care se corelează competențele 
specifice anterior studiate cu cele din anul de studiu curent, cu apreciere mai obiectivă datorită baremului 
de corectare și notare), chestionarul, concursul. Metodele se aleg sau se elaborează atât în funcție de 
obiectivele urmărite, cât și în raport cu particularitățile elevilor supuși evaluării. În conformitate cu 
competențele specifice din anul anterior, sunt de nivel mediu. Eficiența evaluării este strâns legată de 
corelarea competențelor generale cu competențele specifice și cu formularea obiectivelor/competențelor de 
evaluat, eventual prin raportarea la testarea sumativă din anul de studiu anterior. Pe baza acestei liste se 
formulează itemii testului și modalitățile de răspuns. Ioan Jinga consideră că testul de evaluare inițială 
reprezintă instrumentul cel mai precis pentru realizarea scopului propus în evaluarea inițială. El trebuie să 
conțină itemi diferiți de cei folosiți la examene, astfel încât răspunsurile elevilor să-l edifice pe profesor 
dacă aceștia stăpânesc sau nu anumite cunoștințe și deprinderi strict necesare continuării instruirii. Sunt 
recomandabile răspunsurile de tip eseu și rezolvările de probleme. Nu sunt recomandate cele de tip 
adevărat/fals ori cele cu alegere multiplă, deoarece elevii pot ghici răspunsurile. După aplicare și corectare, 
profesorul face inventarul punctelor tari și a punctelor slabe (goluri, confuzii), pe baza căruia realizează o 
primă grupare a elevilor în vederea diferențierii și individualizării instruirii. 



 

 

 Testele inițiale aplicate devin un instrument în eficientizarea strategiilor didactice, pentru a remedia 
deficiențele, asigura progresul școlar și a stimula performanța în rândul elevilor. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA GRUPA MICĂ – OBIECTIVE URMĂRITE 
 

AUTOR: PĂȘTINARU DOINA, 
PROFESOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF.MARIA”BOTOȘANI 

 
 Evaluarea inițială a fost realizată prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost 

aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontal. 
 Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul a celor două săptămâni de la începutul anului 

școlar. 
1. Domeniul Limbă şi Comunicare  
Educarea limbajului  
Obiective urmărite:  
- să denumească jucăriile /animalele din imagini; 
- să se exprime corect în propoziţii simple; 
- să redea sunetele făcute de către animalele din imagini: (broască, cocoș, pui, albină, șoricel, porc) 
-să precizeze ce face păpușa; 
- să pronunțe corect ceea ce au gasit în săculeț; 
- să imite sunetul șarpelui și al avionului; 
2. Domeniul Știinţe  
 A. Activităţi matematice  
Obiective urmărite  
- să identifice partea de sus a paginii; 
-să enumere câte mâini, picioare au și la ce le folosesc; 
-să coloreze păpușa/mașina mare; 
-să enumere câte mașini sunt, apoi să le incercuiască; 
- să arate mașina roșie și apoi să o incercuiască cu degetul; 
B. Cunoaşterea mediului  
Obiective urmărite  
-să se prezinte în fața celorlalți copii și a educatoarei; 
-să prezinte cum face cunoștință cu cineva; 
- să recunoască băiatul; 
-să recunoască fata; 
-să identifice organele de simț și să spună la ce folosesc. 
3. Domeniul Om şi Societate  
A .Educaţie pentru societate  
Obiective urmărite  
- să dea exemple de reguli de comportare civilizată ; 
- să enumere fapte personale din povestirea ascultată “Cum au fugit jucariile odat[ de la un copil?” 
- să identifice faptele bune prezentate. 
B. Activitate practică 
Obiective urmărite: 
-să folosească corect instrumentele de lucru; 
- să execute cu plăcere sarcini primite; 
-să denumească materialele puse la dispoziție. 
-să realizeze o lucrare practică în funcție de propria imaginație . 
4. Domeniul Estetic Creativ  
A. Educaţie muzicală  
Obiective urmărite : 
- să asculte cu atenţie şi interes cântece pentru copii; 
- să reproducă corect un cântec simplu; 
-să pronunțe corect cuvintele din cântec; 

  



 

 

B. Educaţie artistico – plastică  
Tema :Mingea 
Obiective urmărite: 
Modelaj: 
- să redea o minge prin mișcare de rotație; 
- să respecte poziţia corectă a corpului în timpul lucrului. 
- să folosească ambele mâini în redarea temei propuse; 
Desen/pictură: 
“Ne juca cu culorile „ și „Coloram fluturasul” 
- să redea teme plastice specifice desenului/picturii; 
5. Domeniul psihomotric 
Obiective urmărite: 
- să-și formeze o ținută corporală corectă ( în poziția stând, șezând și în deplasare) 
- să execute corect exerciţii pentru încălzirea organismului; 
- să execute corect variante de mers. 
 Constatările prezentate evidenţiază nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite, 

deci bagajul de cunoștințe ,priceperi și deprinderi cu care au intrat copiii în grădiniță. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV.PREȘOLAR PAȚACHIA HERMINA 
GRĂDINIȚA NR.35, BUCUREȘTI 

 
’’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) 
 
În învățământul preșcolar, evaluarea are drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, priceperilor 

și deprinderilor, dobândite e copii în cadrul actului educational. 
 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, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare.  

 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. 

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

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

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

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

 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.  



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PAȚCAN CONSUELA –MEDANA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ȘI AGRICULTURĂ 

 „CASA VERDE” TIMIȘOARA 
 

În mod curent, prin evaluare în învățământ se înțelege actul didactic complex integrat întregului 
proces de învățământ care asigură evidențierea cantității cunoștintelor dobândite și valoarea, nivelul 
performanțelor și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului de predare-
învățare  

Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 
obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăți 
de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

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 supraadăgată ori suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat procesului 
didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale. 
Cele trei forme de evaluare - inițială, formativă și sumativă - sunt în relație de complementaritate, 
determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.  

Evaluarea iniţială 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.  

Strategia de evaluare iniţială este necesară „la începutul unui program de instruire – ciclu de 
învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Ioan T. Radu, 2007, p. 117). 
În raport de funcţia îndeplinită – de diagnoză şi de prognoză –, se afirmă şi sub denumirea prescurtată de 
strategie de evaluare predictivă. 

În contextul procesului de învăţământ, abordat din perspectiva paradigmei curriculumului, strategia 
de evaluare iniţială constituie premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. Funcţia sa 
generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată în sens pozitiv în măsura proiectării unor obiective care 
vizează cunoaşterea stadiului atins în învăţare de clasa de elevi, la începutul unei activităţi de instruire, 
determinată temporal la nivel de lecţie, capitol, modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de 
învăţământ etc. Se are astfel 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. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât profesorii reușesc să-i determine 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 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.  



 

 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate următoarele aspecte: 
• 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 comparăm ceea ce este predat cu ceea ce a învățat elevul. 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie să se țină seama de 

următoarele aspecte: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea 
acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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 acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. 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.  

Evaluarea inițială are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum, cât și la resursele umane implicate. Astfel, și în cadrul procesului de evaluare, 
prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o 
evaluare continuă, constituie un autentic instrument de lucru al profesorului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PǍTRANA SILVIA ING. PROF. 
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” ROȘIORII DE VEDE, 

 JUD. TELEORMAN 
 
În învăţământul românesc se reliefează tendinţe majore ale reformelor curriculum-ului în plan 

european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrată 
pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori 
dezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare. 

Pe lângă abordarea interdisciplinară, evaluarea autentică reprezintă o soluţie metodologică 
recomandată de politica reformei educaţiei în ţara noastră. 

Evaluarea, până nu demult, acorda mare atenţie preciziei măsurării rezultatelor elevilor, ca modalitate 
de asigurare a obiectivităţii şi comparabilităţii notelor/calificărilor. Acum există un nou mod de a gândi 
evaluarea, ca proces integrat în cel de predare-învăţare, care are loc situaţii concrete, obişnuite. Evaluarea 
autentică sprijină învăţarea şi predarea, fără a le distorsiona, monitorizează calitatea instruirii şi facilitează 
dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale elevilor. 

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 realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe 
ori concomitent cu acesta şi reflectă rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă îndelungată. 

Metodele alternative specifice evaluării autentice (proiectul, portofoliu, studiul de caz, interviul, etc.) 
sunt metode de predare-învăţare, dar şi de evaluare. Ele permit ca activitatea elevului să poată fi analizată 
direct, să evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate, şi nu numai rezultatele finale. 

Scopul unui portofoliu este acela de a confirma faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării 
reprezintă ceea ce ştiu elevii şi ceea ce sunt capabili să facă într-un domeniu bine definit. 

Strategiile active determină elevul să fie actorul principal al activităţii de predare-învăţare, prin 
intermediul portofoliului el devine parte activă în evaluare. Prin urmare, îşi conştientizează propriul 
progres, îşi descoperă şi îşi foloseşte punctele tari, îşi ameliorează punctele slabe. Pe scurt, elevul îşi 
dezvoltă capacitatea cu toate avantajele pe care acesta le presupune (pe termen scurt – motivaţie pentru 
învăţare, pe termen lung – abilităţi de educaţie permanentă). 

Portofoliul include rezultate relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare probe 
scrise, verificări orale, probe practice, proiect, autoevaluare, etc.). 

Pe de altă parte, portofoliul facilitează un dialog eficient între dascăl, elev şi părinte despre activitatea 
la clasă şi mai ales despre posibile soluţii de ameliorare a eventualelor problemelor. Portofoliul face posibilă 
o evaluare lipsită de stres a cărei funcţie de freedback devine cu adevărat operantă şi în care procesul 
învăţării devine vizibil şi evaluabil. Portofoliul dă măsura evoluţiei achiziţiei şi satisfacerii standardului pe 
parcursul construirii învăţării, oglindeşte atât evoluţia elevilor cât şi performanţele lor principale. 

Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i procesul pe o perioadă de timp. 
Structura sau elementele portofoliului sunt, în general, definite de profesor. Elevul are însă libertatea de a 
cuprinde în portofoliu materiale pe care le consideră necesare sau care îl reprezintă cel mai bine. Deşi unele 
elementele ale portofoliului au fost evaluate separat, la momentul respectiv, se poate face o apreciere 
globală a portofoliului. În aceste situaţii, se stabilesc criterii clare, care sunt comunicate de la început 
elevilor. 

Din perspectiva proiectării interdisciplinare a învăţării şi a evaluării, portofoliul reprezintă unele 
avantaje: promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite 
discipline de studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor/valorilor; 
stimulează responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de realizare; 
evaluează elevii în acţiune/ în procesul de învăţare; pune accent pe indentificarea/formarea problemelor şi 
apoi pe rezolvarea lor; angajează elevii în situaţii reale de viaţă; au semnificaţii practice, sociale, economice 
şi implicaţii în educaţia morală; deplasează accentul de la „a învăţa despre”, la „a şti cum”; promovează 
învăţarea prin contactul direct cu lucrurile (şcoala activă); încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabă 



 

 

decât memorarea sau recunoaşterea unor informaţii; sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea 
evaluării. 

Pentru a facilita elevilor construirea portofoliului dascălul trebuie să definească tema, să selecteze 
competenţele şi conţinuturile esenţiale pe care se bazează sarcinile de rezolvat pentru portofoliu, să enunţe 
tipurile de elemente care vor fi incluse în portofoliu, să stabilească perioada de timp în care elevul să 
prezinte portofoliul. 

Ca suport, interdisplinaritatea presupune o specializare foarte strictă într-o anumită disciplină. De pe 
acest piedestal, cercetătorul accede către pluridisciplinaritate şi ulterior către interdiscplinaritate. Acestea 
sunt trepte ascendente în trecerea de la diversitate spre unitate. 

Evaluarea initiala (examenul de admitere, testele initiale) are ca functii dominante functia prognostica 
si functia diagnostica. 

Functia prognostica vizeaza precizarea perspectivelor elevilor sau a activitatii educative in general. 
Functia diagnostica urmareste stabilirea punctelor slabe din pregatirea elevilor ce urmeaza a fi supusa 
interventiei ameliorative. 

Functia prognostica va informa despre acele insusiri ale elevului pe care se va pune accentul in 
activitatea educativ viitoare. Functia diagnostica devine operanta doar in cadrul testarilor initiale, indicand 
profesorului sa revina asupra unor insusiri deficitare 

Evaluarea initiala, prin care 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.evaluarea initiala, care se realizeaza la inceperea unei noi etape de studiu. Are ca 
obiectiv diagnosticarea nivelul de pregatire la inceputul anului, la inceputul predarii unei discipline, pentru 
a se cunoaste de unde se va porni, ce trebuie perfectionat. Se folosesc baremuri minimale. 

Exemplu: testul docimologic, concursuri. 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: PĂTRĂȘCAN GEORGETA- MONICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,, BOBOCEL ” NR. 4, 
STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3, ,, POMPILIU DAN ”, 

ZĂRNEȘTI 
 
 După doi ani de analiză, concepere și pilotare, anul școlar 2019-2020 începe cu un Curriculum 

pentru educație timpurie care îşi propune să realizeze o reactualizare şi o restructurare a curriculumului 
naţional pentru educaţie timpurie. Astfel, actualul Curriculum pentru educație timpurie a suportat o 
revizuire structurală, care a condus la o descongestionare a acestuia și la o corelare cu prevederi legislative 
în vigoare. 

Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la 
norme de grup (relative). Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi 
discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate). 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 aspecte 
importante, şi anume: 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două-trei săptămâni 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 . 

 În ceea ce priveşte evaluarea continuă, educatoarele au o serie de oportunităţi în programul zilnic 
pentru realizarea acesteia. 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.  

 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. 

 Propun pentru evaluarea activităţii preşcolarilor următoarele metode:  
 jocul liber, jocul dirijat, observaţia sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor 

activităţii, analiza procesului de integrare socială . 
 Modalităţile alternative de evaluare care valorizează copilul şi evidenţiază aspectele formative ale 

jocului şi în baza cărora se apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuţiile individuale cu copiii, 
autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, prin ecusoane, medalii, 



 

 

jocuri evaluative, jocuri de rol, lucrările practice, „metoda consemnării pe un grafic a rezultatelor (cu 
simboluri) pe activităţi şi preferinţe”, afişarea lucrărilor, serbările, activităţile în aer liber, vizitele, 
excursiile . 

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.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A PROGRESELOR ŞI 
REZULTATELOR ŞCOLARE 

ÎNTR-O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE 
 

PROF. PĂTRĂŞCOIU ILEANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUMBEŞTI-JIU, JUDEŢUL GORJ 

 
Evaluarea are o funcţie motivaţională: succesul! 
Elevii îşi cunosc progresele, motivaţia de a atinge anumite standarde. Părinţii ar trebui să 

conştientizeze dezvoltarea cognitivă sau emoţională a copiilor şi posibilitatea de a-i îndruma spre un anumit 
profil intelectual adecvat. Profesorii au obligaţia de a cunoaşte şi de a informa asupra achiziţiilor şi 
capacităţilor cognitive sau afectiv-emoţionale ale elevilor, de a adapta o nouă programă şcolară realităţii 
şcolare şi de a-şi asuma eşecuri. Managerii sau leaderii şcolii acceptă doar performanţele – valori care 
asigură „existenţa” şcolii într-un anumit mediu social, politic, economic. Toţi factorii implicaţi în acest 
proces instructiv-educativ iau cunoştinţă de anumite statistici, cunosc, recită o analiză SWOT şi elevii îşi 
urmează obişnuita cale: succesul!  

De ce reuşesc însă unii elevi să depăşească anumite limite în timpul instruirii formale şi de ce devin 
subiecte/ „articolele” altor instituţii de cultură pe parcurs?  

Existenţa umană rămâne un şir neîntrerupt de examene în faţa naturii, a societăţii şi a propriei noastre 
conştiinţe. Pentru a asigura inserţia socială, dezvoltarea personală a fiecărui elev se aplică succesiv o serie 
de strategii, tehnici modelate pe structura cognitiv-emoţională a fiecăruia.  

Metodele interactive utilizate de profesor presupun o serie de acțiuni menite să-i determine pe elevi 
a-și forma competențe de muncă intelectuală independentă în vederea eficientizării procesului de învățare, 
prin tehnici eficiente. Alegerea metodelor, procedeelor, a materialelor didactice corespunzătoare, precum 
și proiectarea unor activități suplimentare vor evidenția capacitatea creatoare a profesorului în aplicarea 
materiei de studiu. În lipsa acestui demers, copilul rămâne cu aceeaşi întrebare: „acum încotro?”  

Deschiderea spre învățământul formativ (nu informativ) vizează în mod imperativ și formarea unui 
stil intelectual propriu de comunicare în educație, care tinde către libertatea de interpretare a textelor literare 
și de comunicare orală și scrisă, o exprimarea clară a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor 
lexicale și semantice cu cele sintactice și morfologice din limba română standard şi raportarea conștientă la 
normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică și lexicală. Se 
realizează astfel negocierea informației și a relației cu interlocutorii, având în vedere principiul cooperării 
și al politeții. Pentru a se atinge aceste competenţe specifice limbii şi literaturii se proiectează anumite 
etape, asigurând desfăşurarea optimă a întregului proces instructiv-educativ, iar evaluarea iniţială rămâne 
o modalitate de intercunoaştere. Nu trebuie să fie un test scris sau oral, poate fi o activitate programată. 
Scopul de a diagnostica este acela de a descoperi anumite capacităţi cognitive, afective, de a identifica 
deficiențele sau a unor noţiuni deja stăpânite, care să constituie baza edificării noului conţinut de idei şi 
sentimente. Funcţia de predicţie presupune şi realizarea unor activităţi de remediere incluse în proiectarea 
conţinuturilor de învăţare, astfel încât să se asigure o anumită concordanţă între exigenţele programei 
şcolare şi nivelul real de pregătire al clasei. Bineînţeles că această evaluare nu poate clasifica definitiv 
elevii, dar conţinutul sarcinilor trebuie selectat astfel încât să surprindă elementele semnificative, necesare 
ca bază de plecare pentru procesul de învăţământ care se proiectează.  

Este necesar ca în primele zile ale clasei profesorii să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o 
societate școlară caracterizată prin comunicare, înţelegere și învățare.  

Primele informații utilizate pentru stabilirea evaluării diagnosticului elevilor provin din diverse surse: 
comunicarea informală, discuţii cu ceilalţi profesori, învăţători, comentariile altor colegi, evidența școlilor, 
discuțiile cu alţi factori implicaţi: părinţi, psiholog şcolar, logoped, utilizarea întrebărilor pentru a obţine 
cunoştinţe factuale sau informaţii legate de opiniile personale, bservațiile din sala de clasă, comentariile 
elevilor. Se ţine cont şi de individualizarea procesului educativ, elevul este îndrumat în funcţie de ritmul 
propriu de asimilare a noţiunilor şi de stilul de învăţare caracteristic.  



 

 

De aceea, chestionarul pentru identificarea stilurilor de învăţare şi chestionare pentru detectarea 
inteligenţei emoţionale sunt primele evaluări propuse clasei de elevi. Pentru acest tip de evaluare, accentul 
va cădea pe înţelegerea şi modalităţile proprii de valorificare a informaţiilor, pe deprinderile de învăţare. 

Un alt test iniţial cuprinde itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi, iar rezolvarea acestora confirm 
aptitudinile, deprinderile sau domeniul de inters al elevului. Se pot diferenţia elevii cu aptitudini lingvistice, 
logico-matematice, intra- şi interpersonale, naturaliste, muzical-ritmice, vizual-spaţiale, corporal-
kinestezice. O notare de tip holistic nu presupune asigurarea ununui feedback al erorilor şi nici al naturii 
lor. Se realizează o apreciere asupra răspunsului în totalitate şi încadrarea într-o categorie prestabilită. 
Pentru o evaluare de acest tip se stabilesc categoriile ce vor fi utilizate, încadrarea răspunsurilor ăn aceste 
categorii, recitirea lucrărilor pentru a face anumite comparaţii, reîncadrarea unora şi acordarea aceluiaşi 
punctaj celor din aceeaşi categorie. Programul de evaluare este clar și pentru că, fără aceast tip de evaluare, 
informațiile obținute nu pot fi sistematizate. 

De exemplu, la clasa a VII-a, evaluarea iniţială ar viza următoarele competenţe din Programă, pentru 
un test care porneşte de la un text narativ literar: 

 2.2. identificarea ideilor principale şi secundare prin punerea în relaţie diverselor părţi ale textului 
(utilizarea unor mesaje sau a unor enunţuri care să exprime opinia personal privitoare la text);  

2.3. prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte de diverse tipuri 
(relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea unor pasaje descriptive, exerciţii de utilizare a descrierii 
şi autodescrierii în scopul unei mai bune cunoaşteri);  

4.2. aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 
exprimarea corectă a intenţei communicative (transformarea unor forme gramaticale în altele, cerute de 
context sau impuse de sarcină; aplicarea în context noi şi autentice a achiziţiilor lingvistice). După citirea 
textului narativ oferit se trece la rezolvarea unor itemi obiectivi (de asociere), itemi semiobiectivi (cu 
răspuns scurt şi de completare), itemi subiectivi (redactarea unui text narativ personal) etc. baremul de 
corectare şi notare stabileşte cu exactitate punctajul fiecărui item, astfel încât elevul are posibilitatea unei 
autoevaluări, îşi conştientizează deficienţele sau percepe realul potenţial creative, cognitiv. Fiind construite 
din perspectiva verificării competenţelor dobândite anterior, evaluările iniţiale ar putea înregistra rezultate 
surprinzătoare şi tocmai din această cauză rămân doar predictive, nu clasifică clar elevii. Pot doar oferi 
informaţii asupra aptitudinilor şi atitudinilor elevilor.  

Pe lângă administrarea acestor probe scrise, necesare realizării anumitor statistici, există însă şi 
posibilitatea de evaluare inter- şi transdisciplinară!  

Metoda pălăriilor gânditoare facilitează exprimarea deschisă, sinceră a fiecăruia. Aceeaşi Mărie cu 
altă pălărie - expresie devenită cuvântul-cheie al abordărilor didactice moderne. Copilul poate folosi cu 
uşurinţă aceste „măşti”/”pălării”. Metoda pălăriilor gânditoare (Edward de Bono) stimulează creativitatea 
participanților și întruchipează șase posibilități de procesare a informațiilor, schimbarea pălăriilor oferind 
elevilor posibilitatea de a aborda o problemă altfel decât în maniera convențională. Aplicarea metodei la 
elevii din ciclul gimnazial impune existența a șase pălării/șepcuțe, fiecare având câte o culoare: albă, roșie, 
galbenă, verde, albastră și neagră. Elevii pot să își aleagă pălăriile, asumându-și un anumit rol, dar rolul li 
poate atribui și de către profesor. Rolurile se pot inversa și sunt definite de culoarea pălăriei, existând 
această posibilitate a unei instruiri diferenţiate, conform inteligenţei emoţionale caracteristică unui elev. 
Metoda permite atât activitatea pe grupe (elevii se împart în șase grupe, una pentru fiecare dintre pălării), 
cât și activitatea individuală (fiecare pălărie este purtată de către un copil).ca metodă de evaluare iniţială, 
itemii sunt structuraţi astfel încât să corespundă fiecărui tip de inteligenţă emoţională, iar diversitatea 
textelor literare şi nonliterare oferă această posibilitate a identificării fiecărui tip de competenţă sau 
inteligenţă emoţională. 

Dezavantajul folosirii acestei medode ar fi acela al consumului mare de timp şi alte resurse material, 
financiare.  

Pe de altă parte, proiectarea unui test initial sau de orice alt tip, prin care să poată fi verificate 
competenţele digitale, de folosire a TIC, de exemplu, realizarea unui blog, a unor benzi desenate sau a altor 
texte multimodale şi discontinueşi rezolvarea acestuia sub aceleaşi norme rămâne încă la stadiul de Proiect.  

Ca metodă de evaluare iniţială, proiectul foloseşte noțiunile interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate 
și transdisciplinaritate, intrinseci demersurilor de interpretare a unor texte artistice şi oferă o privire de 
ansamblu asupra colaborării dintre elevi, asupra spiritului de echipă, întrajutorare, dar şi asupra 



 

 

competenţenţlor fiecărui elev. Un astfel de proiect ar putea viza elemente de mitologie românească, 
identitate lingvistică şi naţională, sărbători, tradiţii specifice unor popoare etc. fiecare alev ar putea realiza 
o anumită sarcină de lucru corespunzătoare nivelului său cognitive, emoţional. Astfel, atât profesorul, cât 
și elevii sunt, în cele mai dese cazuri, nevoiți în cadrul lecţiilor de limbă şi literature română şă apeleze la 
conexiuni între diferite discipline, să transfere metode din diverse domenii ale cunoașterii în cel al literaturii 
și să le aplice în vederea interpretării textului artistic. 

Opera literară reprezintă un complex de sensuri și semnificații care se cer interpretate, clarificate și 
înțelese, de aceea, în demersul de descifrare a textului literar, se apelează la diverse discipline auxiliare: 
istorie, filozofie, psihologie, mitologie, semiotică, stilistică, poetică etc. astfel şi metodele de evaluare sunt 
diverse şi deosebit de creative. Depinde doar de disponibilitatea şi creativitatea factorilor educaţionali să 
stabilească metodele, tehnicile sau strategiile de predare-învăţare-evaluare pentru a asigura succesul 
fiecărui elev. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ADRIANA PĂTRAŞCU, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR ARGHEZI, NĂVODARI 
 
Evaluarea poate să aducă beneficii în progresul elevilor, dar îl face şi pe profesor să reflecteze asupra 

eficacităţii învăţării pe care el o face.  
Evaluarea este esenţială, principalele obiective ale sale sunt facilitarea învăţării elevilor şi ameliorarea 

învăţării. Profesorii pot emite judecăţi asupra progresului realizat de elevi plecând de la informaţia culeasă 
prin diferite instrumente de măsură. Această informaţie ajută la planificarea sau la modificarea programelor 
lor pedagogice. Evaluarea serveşte şi la informarea părinţilor cu privire la progresul sau regresul elevilor şi 
la luarea deciziilor .  

Profesorii îşi perfecţionează abilitatea de predare prin întrebările adresate, care pot ajuta la maniera 
de evaluare a progresului elevilor . Dacă ne punem tot timpul întrebări cu privire la adaptarea instrumentelor 
de evaluare nivelului elevilor sau dacă gama de informaţii culese de elevi a fost suficientă pentru a permite 
interpretarea şi evaluarea progresului, dacă rezultatele evaluării au fost transmise corect elevilor şi 
părinţilor, în acest mod putem fi capabili să ne îmbunătăţim metodele de evaluare.  

Importanţa evaluării ne obligă să stabilim principiile de orientare care constituie un cadru menit să 
ajute profesorii să planifice evaluarea elevilor. Evaluarea trebuie să constituie o activitate strict legată de 
conţinutul programei de studiu şi de metodele de învăţare. Evaluarea trebuie să fie ghidată de obiectivele 
prevăzute de programă. Instrumentele de măsurare trebuie să fie variate : fişe anecdotice, grile de observaţie 
, scări de apreciere, etc. Evaluarea trebuie să fie corectă şi echitabilă. Ea trebuie să se bazeze pe obiective 
care să ţină cont de situaţia copilului în familie, clasă, şcoală. Evaluarea trebuie să ajute elevii. Ea trebuie 
să le aducă o retroacţiune pozitivă şi să-i încurajeze să participe activ la propria lor învăţare. 

 În timpul evaluării , profesorii trebuie să lase la o parte toate prejudecăţile.  
Există trei tipuri mari de evaluare : evaluare iniţială sau predictivă, evaluare formativă, evaluare 

sumativă.  
1. Evaluarea iniţială sau predictivă sau diagnostic, cum se spune în limba franceză 
„ l’evaluation diagnostique” se aplică la începutul fiecărui ciclu de învăţământ, an de studiu, mai ales 

în privinţa limbilor străine. Are funcţie diagnostică şi prognostică. 
 Este destinată să furnizeze profesorului şi elevului informaţii despre nivelul de cunoştinţe al acestuia 

din urmă până la momentul respectiv , permiţând profesorului să vadă nivelul la care se situează elevul la 
momentul acela şi ce măsuri trebuie să se ia, pentru evoluţia elevului, să se repereze elevii cu lacune sau 
elevii dotaţi pentru limbi străine. 

2. Evaluarea formativă este destinată să furnizeze profesorului şi elevului informaţii despre 
progresul elevilor, ceea ce permite luarea de măsuri corective. Această evaluare se poate face în orice 
moment al lecţiei, chiar şi ca test de cinci minute, cum se practică în unele şcoli şi are funcţie de reglare, de 
remediere a lacunelor. Ea conştientizează elevul asupra a ceea ce trebuie să înveţe.  

3. Evaluarea sumativă furnizează profesorului informaţii despre randamentul elevului , se practică 
la sfârşitul unui capitol, semestru, an de studiu sau pentru a face trecerea de la nivelul A1 de competenţe la 
nivelul A2, în cazul limbii franceze.  

Evaluarea este rar strict formativă sau sumativă. Ne putem folosi de evaluarea sumativă cu scopuri 
formative pentru a lua decizii asupra schimbărilor pe care le aducem strategiilor pedagogice. De asemenea, 
evaluarea formativă poate ajuta profesorii să aibă judecăţi sumative asupra progresului elevilor. Evaluarea 
sumativă se poate concretiza prin teze, lucrări de final de capitol sau de unitate de învăţare. 

Este foarte important ca profesorii să explice clar elevilor obiectul evaluării. Metodele de evaluare 
sunt metodele care ajută elevii să şi să-şi dovedească nivelul de pregătire şi de stăpânire a competenţelor 
dobândite. Metodele tradiţionale se împart în metode de evaluare scrisă, practică şi orală. 

Metoda de evaluare orală este cea mai agreată de elevii noştri, deoarece se manifestă prin dialog 
profesor – elev ; în cazul unei nelămuriri, elevii cer lămuriri suplimentare , se pot chiar corecta imediat, 
profesorul poate cere motivarea răspunsurilor detaliată, informaţii suplimentare . Se poate evalua 
competenţa de înţelegere şi de exprimare orală la limba franceză. Elevii pot fi chestionaţi pe marginea unui 



 

 

text sau a unor probleme de gramatică, sau descrierea unei persoane, pornind de la o imagine, sau povestire 
a unui eveniment, folosind un lexic impus. Prin intermediul acestei metode, profesorul poate înţelege 
gândirea elevilor, în raport cu cunoştinţele, strategiile şi atitudinea lor. 

Metoda de evaluare scrisă comportă diferite forme: lucrări, teze, test, eseu , referat, chestionar, 
temă, portofoliu, proiect. Un avantaj al acestei metode este testarea simultan a unui număr mare de elevi, 
într-un timp scurt. Această metodă este mai obiectivă şi este folosită de majoritatea profesorilor, mai ales 
şi mai des la limba română şi matematică sau la materiile cu o oră pe săptămână. Dar, şi noi, profesorii de 
limba franceză, avem de verificat competenţele de înţelegere scrisă, la care avem itemi de completare , de 
asociere, de alegere multiplă, de producţie scrisă, cu itemi subiectivi, de aceea îmbrăţişăm mult această 
metodă de evaluare scrisă. O altă metodă de evaluare scrisă la limba franceză este eseul: liber sau structurat, 
folosit mai ales la examenele DELF, începând de la nivelul B1. Eseul liber dă aripi imaginaţiei elevului, iar 
eseul structurat este de două tipuri în limba franceză: l’essai d’opinion et l’essai pour et contre, eseu de 
opinie, în care să-ţi argumentezi părerea şi eseul pro şi contra în care elevul e sau nu de acord cu subiectul 
sau tema propusă şi argumentează pro sau contra, eseuri cu un anumit număr de paragrafe impus. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului este o metodă obiectivă şi economiseşte şi timp, dar se 
foloseşte mai ales în şcolile cu dotare şi la examenele DELF, de obţinere a certificatului internaţional a unui 
anumit nivel de competenţe, în cazul limbii franceze. 

Alte metode de evaluare modernă sunt: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului 
elevilor în timpul orei de curs, referatul, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 

Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul orei de curs aduce o serie 
de informaţii utile profesorului ; această metodă e de natură psihopedagogică, oferă informaţii utile, mai 
ales în cazul elevilor cu cerinţe speciale, cu situaţie familială delicată, având şi dezavantajul 
subiectivismului, în acelaşi timp. 

Autoevaluarea este un instrument care permite elevului să-şi aducă propria judecată sau apreciere 
asupra calităţii muncii sale, pornind de la nişte criterii de apreciere prestabilite de profesor ; această metodă 
îi responsabilizează pe elevi faţă de activitatea şcolară şi le favorizează capacitatea de autocunoaştere. 

Metodele de evaluare tradiţională îmbinate cu metodele de evaluare moderne duc la o imagine cât 
mai obiectivă a evaluării elevului şi la o imagine reală a acestuia. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI ROLUL EI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

 
PROF. PĂTRĂUȚĂ IOANA – LUCIA 

LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL“ SÂNTANA 
 
Componentă a procesului de învățământ, evaluarea 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 și 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 cunoscută și sub numele de evaluare predictivă identifică nivelul achiziţiilor 
iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, la începutul unui program de instruire 
– ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii în scopul asigurării 
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; Ioan Cerghit spunea că “este 
indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesare creării de premise favorabile 
unei noi învăţări”. Analiza strategiei de evaluare iniţială poate fi realizată la nivel conceptual, normativ şi 
metodologic. Cele trei perspective fixează dimensiunile generale ale acţiunii docimologice, angajată de 
strategia de evaluare iniţială, integrată în cadrul oricărei activităţi de instruire, organizată, planificată şi 
realizată pe termen scurt (lecţie etc.), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, 
treaptă/nivel de învăţământ). Evaluarea inițială oferă 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. Se 
urmărește 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. Astfel, dacă, urmare a acestei evaluări se constată faptul că unii dintre elevi au anumite carenţe, 
cadrul didactic care predă disciplina respectivă trebuie să încerce să organizeze înaintea de a începe noul 
curs, sau noul an de studiu etc., un așa numit modul de recuperare pentru întreaga clasă sau doar cu acei 
anumiţi elevi care au cerințe speciale.  

Evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina cunoștințele şi acele capacităţi 
care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea pentru formarea unor competenţe 
noi. Este importantă astfel detectarea acelui potenţial de instruire, acel potenţial de dezvoltare şi potenţialul 
de educare, deci acea zonă a unei dezvoltări viitoare, apropiate, a elevului. Toate acestea, pentru a putea 
stabili un punct de plecare care ar putea servi drept reper pentru evaluarea progresului şcolar. Acest tip de 
evaluare oferă elevului, dar mai ales cadrului didactic, o reală reprezentare a potenţialului de învăţare, dar 
şi a eventualelor lacune bineînțeles, lacune care ar trebui să fie completate, ori a unor aspecte care au nevoie 
să fie corectate, sau cel puțin îmbunătățite. 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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PORTOFOLIUL - MODALITATE ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR-PĂCURAR ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS/ ALBA 

 
Evaluarea privită în sensul cel mai larg are un rol deosebit în viaţa fiecărei fiinţe umane.Omul 

funcţionează sub semnul măsurii şi al comparaţiei cu alţii şi cu sine.În întreaga lui existenţă el este 
permanent evaluat şi la rândul lui evaluează pe cei cu care intră în contact.Evaluarea intervine în toate 
acţiunile umane.Valorizarea este un semn că lucrurile şi evenimentele nu ne rămân indiferente. 

Portofoliile sunt “colecţii ale muncii elevului care au un scop, se realizează prin colaborare şi au 
caracter reflexiv”. Iniţial portofoliul a fost utilizat pentru discipline ca limba maternă, arte, însă ulterior s-a 
exitins înspre matematică, ştiinţe şi alte discipline şcolare. 

Evaluarea prin utilizarea portofoliului se bazează pe eşantioane din munca elevilor în cadrul unei 
discipline şi acoperă o anumită perioadă de timp. 

Portofoliul, indiferent de disciplina la care este utilizat, are câteva caracteristici comune, cum sunt: 
• Permite evidenţierea muncii desfăşurate de-a lungul unei perioade de timp 
• Munca elevului este sprijinită de către cadrul didactic (adeseori, acesta specifică numărul şi tipul 

elementelor care intră în structura portofoliului) 
• Elevul selectează elementele portofoliului 
• Elevul motivează alegerea respectivelor elemente 
• Elevul alcătuieşte un sumar privind ceea ce a învăţat prin realizarea portofoliului 
• Permite elevului să colecteze eşantioane de produse care ilustrează nivelul actual atins în învăţare 
• Este monitorizat progresul elevului pe o perioadă mai lungă de timp 
• Oferă elevului posibilitatea de a observa progresul în propria învăţare prin colectarea produselor 

realizate 
• Elevul are posibilitatea de a alege ceea ce consideră că este important pentru propria lui învăţare 
• Sprijină elevul în autoevaluare 
• Demonstrează o varietate de abilităţi pe care le are elevul 
• Arată elevului că este important procesul, nu atât produsul 
• Permite cadrelor didactice să compare progresul elevului cu al colegilor săi 
• Poate fi utilizat pentru întrega clasă fără a fi acordată atenţia în mod special unui elev 
• Permite utilizarea unor abordări variate în predare-învăţare 
• Încurajează cadrele didactice să reflecteze asupra metodelor de predare 
• Sprijină colaborarea dintre cadrele didactice şi elevi.  
Pentru a elabora portofoliul este necesar să se respecte următoarele condiţii: 
• Este “deschis” la începutul anului şcolar 
• Materialele sunt puse într-o mapă şi pot fi organizate pe mai multe secţiuni, în funcţie de scopuri 
• Are un cuprins, iar materialele sunt datate 
• În alegerea mapelor se pot lua în considerare următoarele sugestii: 
• Poate fi aleasă sau creată de elev 
• Poate fi personalizată pentru fiecare elev 
• Este bine să fie alcătuită dintr-un material rezistent, pentru că este frecvent manipulată 
• Mapa să fie suficient de mare pentru a pune produse artistice, casete şi alte materiale 
• Mapa aparţine elevului şi este păstrată în locul în care doreşte el, având acces la ea ori de câte ori 

doreşte 
• Nu include doar cele mai bune produse realizate de elev 
• Nu este limitat numeric din punct de vedere al itemilor. 
Portofoliul poate să conţină următoarele tipuri de produse: 
• Eşantioane din materialele/produsele realizate de elev 
• Înregistrări audio în cazul în care copilul nu poate să scrie 
• Imagini 
• Fotografii 
• Înregistrări video 



 

 

• Grafice şi tabele care indică progresul elevului 
• Chestionare de atitudini, interese 
• Autoevaluări ale elevului 
• Eşantioane cu scrisul elevului 
• Postere 
• Interviuri 
• Observaţii ale cadrului didactic;  
• Articole din ziare şi reviste 
• Poveşti preferate. 
Înainte de introducerea metodei portofoliului cadrul didactic este invitat să reflecteze asupra 

următoarelor întrebări: 
• Care sunt scopurile şi obiectivele pe care doresc să le ating utilizând portofoliul? 
• Cum anume voi ilustra că acestea sunt atinse? Care sunt sarcinile de lucru? Câte eşantioane sunt 

necesare? Cum anume vor reflecta elevii asupra muncii lor? 
• Cum anume voi monitoriza modul de elaborare a portofoliului? Unde le voi depozita? Sub ce formă? 
• Care sunt standardele după care le evaluez? 
• Cum anume le explic elevilor metoda? 
În ceea ce priveşte scopurile, portofoliul poate să vizeze obiective cu caracter general sau cu caracter 

specific. Spre exemplu, un obiectiv general ar putea fi dezvoltarea abilităţilor implicate în gândirea critică; 
obiectivele specifice sunt formulate în raport cu fiecare obiect de studiu. 

Cadrul didactic trebuie să aprecieze timpul necesar pentru elaborarea portofoliului, să ofere sprijin 
elevilor în alcătuirea acestora şi să planifice sesiuni de prezentare a portofoliilor. Portofoliile pot fi 
completate săptămânal sau lunar . 

Un aspect important îl constituie evaluarea muncii elevului în urma elaborării portofoliului, iar 
evaluarea acestuia nu este o sarcină tocmai uşoară. Cadrul didactic poate să evalueze unele materiale din 
portofoliu sau portofoliul în ansamblul său. Procedura presupune identificarea unor criterii de evaluare, cu 
caracter descriptiv, asemănători descriptorilor de performanţă care stau la baza acordării calificativelor sau 
notelor. Aceşti descriptori pot fi însoţiţi de scoruri, pe o scală elaborată de cadrul didactic. Spre exemplu, 
în statul Vermont (SUA) au fost identificate şapte criterii de evaluare însoţite de o scală pentru a evalua 
capacitatea elevilor de rezolvare a problemelor şi aspecte legate de comunicare, şi anume: măsura 
înţelegerii sarcinii, aplicarea strategiei, luarea deciziilor, verificarea soluţiei, realizarea de conexiuni între 
informaţii, utilizarea limbajului matematic şi utilizarea efectivă a reprezentărilor matematice. Scala care 
însoţeşte fiecare dintre aceste criterii conţine şase trepte, adică “nu a înţeles”, “a înţeles parţial”, “ a înţeles”, 
“a generalizat”, “ a aplicat”, “a extins” . 

Unii autori sugerează ca elevii să-şi elaboreze propriile criterii de evaluare. Deşi copiii cu dizabilităţi 
intelectuale întâmpină dificultăţi la nivel metacognitiv, ei pot elabora astfel de criterii în activităţi de grup 
în care sunt implicaţi copii cu nivele diferite ale funcţionării cognitive. Este încurajată auto- monitorizarea 
procesului de elaborare a portofoliului prin întrebări de tipul: De ce am ales acest material? Cum anume 
am progresat de la o lună la alta? Ce s-a schimbat în structura portofoliului? Ce mai am de făcut mai 
departe? 

Cadrul didactic poate să vină în sprijinul elevului adresându-i întrebări clarificatoare: Care produs îţi 
place cel mai mult? De ce ai organizat portofoliul în acest fel? Ce urmează să faci în continuare? 

Portofoliile pot să furnizeze indicatori pentru monitorizarea progresului elevului cu dizabilităţi 
cognitive în diferite domenii, venind astfel în sprijinul cadrelor didactice. 

Portofoliul este utilizat eficient atunci când oferă elevului sentimentul că produsele conţinute îi 
aparţin, când responsabilizează elevul, când pune accent pe comunicare, elaborare de idei şi creare de 
conexiuni între idei (mai ales în proiectele transdisciplinare) și include produse din activităţile extraşcolare. 

Bibliografie:  
BARNA, ANDREI, CURS DE PEDAGOGIE, ED. LOGOS, GALAŢI, 2001 
STOICA, ADRIAN, EVALUAREA CURENTĂ ŞI EXAMENELE, GHID PENTRU PROFESORI, 

ED. PROGNOSIS, BUCUREŞTI, 2001 



 

 

IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE 
 

PROFESOR, PALADE MĂDĂLINA-ANA 
 
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 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 îndeplineste o funcție pedagogică prioritar predictivă. în mod analogic, testele de 
cunostințe elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 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. 
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. 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. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. PALADE MANUELA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „M. SADOVEANU”, BACĂU 

 
 Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
 Evaluarea inițială se realizeaza la începutul anului școlar cu scopul de a stabili nivelul de pregătire 

al preșcolarilor, potențialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. Prin evaluarea inițială se 
identifică volumul de cunoștințe de care dispun copiii, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, nivelul 
dezvoltării competențelor și abilităților, care reprezintă atingerea sau nu a obiectivelor stabilite anterior și 
ajută cadrul didactic de a le fixa pe cele pentru noul an școlar, pentru reușita viitoarei activități didactice. 
Datele obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva 
adecvării acestuia la posibilitățile reale ale preșcolarilor. 

 Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. Îndeplinește funcția 
de diagnosticare evidențiind dacă copiii au nivelul de achiziții și abilități necesare parcurgerii noilor 
obiective propuse necesare nivelului de vârstă și pregătirii pentru școală, precum si o functie predictiva, 
oferind informații cu privire la condițiile în care copiii vor putea rezolva sarcinile de învățare propuse în 
noul an școlar.Datele oferite de evaluarea inițială conturează trei direcții principale pe care trebuie să se 
acționeze în planificare pentru etapa activității didactice : proiectarea activității viitoare din perspectiva 
adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun preșcolarii pentru realizarea sarcinilor; conceperea 
modului de organizare și desfășurare a programului de instruire; aprecierea necesității de a iniția un program 
de recuperarea pentru întreaga grupă, când se constată rămâneri în urmă care ar putea împiedica 
desfășurarea eficientă a activității; adoptarea unor activități de recuperare individuale pentru anumiți copii. 

 Nu trebuie să fie un test, poate fi o activitate programată. Cel mai important este , faptul că programul 
de evaluare este clar și informațiile obținute nu pot fi sistematizate fără ea. Poate fi realizată individual sau 
în grup, în funcție de dorința de a avea o viziune globală sau particulară asupra copiilor.  

METODE DE EVALUARE 
I. In categoria metodele tradiționale sunt incluse: probele orale, probele scrise, probele practice. 
1.Probele orale (chestionarea/examinarea orală) reprezintă metoda de evaluare cel mai frecvent 

folosită în activitatea instructiv-educativă. Se realizează printr-o conversație între educatoare și preșcolari, 
prin care se urmărește a se obține informații cu privire la volumul (cantitatea) și calitatea achizițiilor , dar 
și a comportamentelor însușite. Conversația poate fi individuală, frontală sau combinată. Se recomandă a 
fi utilizate mai ales în cazul disciplinelor care au ca obiectiv formarea unor capacități și abilități dificile de 
surprins prin intermediul altor metode de evaluare. Exemplu, capacitatea de comunicare verbală. 
Desfășurându-se sub forma unei comunicări directe, probele orale de evaluare prezintă o serie de avantaje: 

 - permit o verificare directă pe fondul unei comunicări verbale și nonverbale, semantica și 
ectosemantică. Pe aceasta cale se pot evalua unele aspecte ale comportamentului afectiv-atitudinal; 

 - oferă posibilitatea unei evaluări flexibile, adaptată particularităților individuale, prin stabilirea 
tipului de întrebări și a gradului de dificultate a acestora în funcție de calitatea răspunsurilor oferite de copii; 

 - permit cunoașterea posibilităților de exprimare ale copiilor și siguranța cu care operează cu 
noțiunile asimilate, priceperea cu care elaborează un răspuns la o întrebare anume; abilitatea de a formula 
o propoziție , de a respecta logica în rezolvarea unei situații problemă; 

 - realizează un feed-back prompt, rapid, ce permite corectarea răspunsurilor, restructurarea activității 
de predare-învățare în etapa următoare; 

· favorizează dezvoltarea capacității de exprimare a copiilor. 
 Pentru a crește valoarea și eficiența probelor orale se impune respectarea câtorva cerințe 

metodologice: 
 - acordarea unei ponderi sporite întrebărilor care-i determină pe preșcolari să efectueze comparații, 

clasificări, să evidențieze relații cauzale, să explice. să exemplifice, să facă generalizări; 
 - antrenarea copiilor în corectarea sau completarea răspunsurilor date de preșcolarii chestionați; 

  



 

 

2. Probele scrise îmbracă forma fișei de lucru cu sarcini clare 1-2 la nivelul I și 3-4 nivelul al II-lea 
pentru o unitate de învățare. 

 Verifică în ce măsură obiectivele unității de învățare au fost îndeplinite și însușite conținuturile. 
Oferă informații privind calitatea demersului didactic și efectele sale exprimate în nivelul de pregătire al 
preșcolarilor. 

 Evaluarea prin probe scrise prezintă o serie de avantaje care contribuie la eficientizarea procesului 
de instruire și creșterea gradului de obiectivitate în apreciere: permite evaluarea unui număr mare de copii 
într-un timp relativ scurt, reducând astfel timpul alocat verificării în favoarea predării și învățării; face 
posibilă evaluarea tuturor preșcolarilor cu privire la asimilarea aceluiași conținut, ceea ce permite 
compararea rezultatelor; asigură condiții pentru o apreciere cu grad ridicat de obiectivitate, pe baza unor 
criterii anterior stabilite; oferă copiilor posibilitatea de a rezolva sarcina în mod independent, în ritm 
propriu, demonstrând astfel achizițiile pe care le au; diminuează stările emoționale care pot influența 
negativ performanțele celor mai timizi sau cu alte probleme emoționale; 

3.Probele practice se folosesc pentru a evalua : capacitatea de a aplica anumite cunoștinte teoretice în 
rezolvarea unor probleme practice, gradul de formare a unor priceperi și deprinderi. Se aplică în special 
atunci când se urmărește evaluarea conținutului practic, dar oferă și informații cu privire la însușirea 
conținutului conceptual. Reprezintă o modalitate importantă de dezvoltare a unor competențe generale și 
specifice, aplicative. Aprecierea în cadrul acestor probe are un grad ridicat de obiectivitate, prin faptul că 
se finalizează într-o serie de produse ce pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. 

 Pentru ca evaluarea prin probe practice sa fie eficientă se impune respectarea unor cerințe: stabilirea 
probelor practice relevante în raport cu obiectivul de evaluat; precizarea clară a sarcinilor; asigurarea 
materialelor necesare; stabilirea criteriilor de evaluare (itemii) și a cunoașterii modului de realizare de către 
copii; 

 II.În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: observarea sistematică a 
activității și comportamentului copiilor; investigația; portofoliul; autoevaluarea. 

 Observarea sistematică a activității și comportamentului preșcolarilor. În activitatea pe care o 
desfășoară zilnic la grupă, educatoarea obține informații relevante asupra performanțelor copiilor din 
perspectiva: 1) capacității lor de acțiune și reacționare; 2) a competențelor și abilităților de care dispun. 
Permite cunoașterea unor performanțe mai greu cuantificabile, dar foarte importante pentru aprecierea 
randamentului școlar și a conduitei morale ; 3) trăsături de personalitate. 

 Pentru ca metoda să conducă la obținerea unor informații cu adevarăt relevante, utile actului 
evaluativ, este important modul în care acestea sunt înregistrate și prelucrate prin : fișa de evaluare; fișa de 
progres ; 

 Acestea pot fi utilizate atât pentru evaluarea procesului, cât și a produselor realizate de copii; prezintă 
avantajul, că permit surprinderea obiectivelor ce vizează comportamente ale domeniului cognitiv, ale 
domeniului afectiv și psihomotor. 

1) Fișa de evaluare este un instrument în care cadrul didactic consemnează date factuale cu privire la 
comportamentul sau modul de acțiune al preșcolarului (fapte deosebite, probleme de natură 
comportamentală, aptitudini generale sau specifice etc.), pe care le prelucrează și le interpretează. 

Exemplu:1. Munca în echipă îl stimulează; 2.Iși asumă cu plăcere responsabilitățile ce îi sunt 
încredințate în cadrul echipei; etc. 

 Important este , ca educatoarea să redacteze enunțurile care să îi permită obținerea informației 
necesare pentru formularea unei concluzii pertinente cu privire la atitudinea pe care o are copilul. 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 preșcolarii și ce comportamente vom forma. 
Este important să fie clar ceea ce dorim să evaluam și apoi să proiectăm, instrumentele care ne permit cel 
mai bine să știm ce vrem să știm. 

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. 



 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PROF. PALCĂU OTILIA-GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, BRAŞOV 

 
Astăzi, evaluarea şcolară este concepută ca parte integrantă a procesului de învăţare, ceea ce conduce 

la distanţarea sa de verificarea tradiţională a cunoştinţelor. Ea trebuie să se centreze pe procesele mentale 
ale elevului, să favorizeze autoreglarea, autoreflecţia şi să înlocuiască acea concepţie bazată pe control, 
examinare si sancţionare. 

Caracteristica esenţială a evaluării ar trebui să fie abordarea acesteia, aşadar, în termeni de proces, nu 
de produs. 

Metodologia evalării rezultatelor şcolare cuprinde mai multe forme şi metode care sunt grupate în 
literatura de specialitate în diverse moduri. De exemplu, după criteriul istoric, metodele tradiţionale de 
evaluare sunt: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe practice, testul docimologic. Pe de 
altă parte, printre metodele moderne, alternative si complementare de evaluare se numără: observarea 
sistematică a comportamentului elevului, portofoliul, investigaţia, proiectul, autoevaluarea. Fiecare dintre 
aceste metode este recomandabilă pentru evaluarea unor tipuri de rezultate şcolare şi trebuie adaptată 
contextului în care este utilizată cu referire la vârsta elevilor, obiectivele urmărite, natura conţinuturilor 
verificate, tipul de decizii ce urmează a fi luate, etc. 

Instrumentul de evaluare este la fel de important ca şi conţinutul la care se referă. Dar ce fel de 
instrumente pot fi folosite sau ce tehnici de evaluare se impun obiectivelor urmărite sunt întrebări la care 
trebuie să răspundem înaintea stabilirii formelor de evaluare. 

Construirea instrumentelor de evaluare eficiente impune respectarea câtorva condiţii precum: 
- identificarea sarcinilor de lucru care corespund comportamentelor specifice disciplinei; 
- sarcinile de lucru trebuie să solicitre formarea unor competenţe transdisciplinare; 
- construirea unei fişe de lucru care să indice ceea ce aşteptăm de la elev; 
- determinarea modalităţilor concrete de evaluare; 
- construirea instrumentelor şi stabilirea modului în care se va realiza comunicarea cu elevii privind 

procesul şi produsul învăţării. 
 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: PALCONI LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ADAM MULLER GUTTENBRUNN “ ZĂBRANI, 

JUDEȚUL ARAD 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

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

 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul 
acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile 
cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se 
pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

 Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. ,,Este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de ,,acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise ,,cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare.  

 Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală, investigaţia, chestionarul, testele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât 

profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce 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 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. 
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*Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
*Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNV. PALI-KIS IRINA-EVA 
ȘCOALA GIM. “SIMION BĂRNUȚIU”, ZALĂU 

 
Evaluarea reprezintă un act didactic complex, integrat în procesul de învăţământ, ce urmăreşte 

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

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui an școlar, identifică nivelul achiziţiilor şcolarilor 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 
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 elevi mai conştienţi şi îi motivează să se 
implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare.  

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 reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea constă într-o 
judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit standardelor și criteriilor 
precise, cu scopul de a lua decizii. 

Evaluarea ca activitate cuprinde trei etape principale: 
• măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emițându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare. 
În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea inițială este un proces decizional care 
servește să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor 
a grupului. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate: 
• se face la începutul cursului. 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul. 
• este indicator. 
• servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul și grupul de elevi. 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului și a elevului. 
• permite ajustarea strategiilor de predare. 
• permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventive și compensatorii pentru dezvoltare 

personală, contextul familiei, istoria învățării și, după caz, curriculum, să cunoască aspectele pozitive 
înainte de a începe învățarea și adaptarea la ele. 



 

 

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. 

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 INIŢIALĂ LA MATEMATICĂ 
LA ÎNCEPUTUL CLASEI A VIII-A 

 
REFERAT REALIZAT DE PROF. DELIA PANĂ, 
SCOALA GIMNAZIALĂ A. ODEANU, LUGOJ 

 
 Evaluarea rezultatelor este etapa finală a procesului instructiv şi se realizează atât pe parcursul 

procesului de învăţământ cât şi în finalul acestuia. Evitarea erorilor în notare este imposibilă, dar se încearcă 
o limitare a acestora în noul sistem de învăţământ. 

 Evaluarea eficientă este necesară atât evaluatorului cât şi elevilor şi părinţilor astfel apreciindu-se 
nivelul la care au fost realizate competenţele, cantitatea şi calitatea informaţiilor însuşite, progresul realizat, 
dificultăţile întâmpinate, dar şi unele modalităţi de perfecţionare a învăţării. În sensul cel mai larg, evaluarea 
se concentrează asupra eficienţei sistemului de învăţământ, considerat ca subsistem al sistemului social. Ea 
se pronunţă asupra funcţionalităţii sistemului supraordonat şi cel subordonat, învăţământul, prin prisma 
felului în care acesta din urmă raspunde exigenţelor şi aşteptărilor celui dintâi. 

 Evaluarea este strict legată de măsurare. Operaţii complementare, prima presupune stabilirea 
condiţiilor necesare efectuării măsurării, iar a doua oferă suport matematic evaluării. O dată încheiat 
procesul de evaluare urmează notarea. Forma principală prin care se realizează măsurarea în procesul de 
învăţământ este nota – apreciere sintetică ce traduce evaluarea unei performanţe în domeniul 
învăţământului. Este adevărat că nu toate performanţele pot fi măsurate, dar în limita posibilităţilor trebuie 
să convertim performanţele în expresii cantitative. Din păcate nu se poate elimina subiectivitatea în notare, 
datorată atât profesorului cât şi elevului. Evaluarea poate fi corectă sau incorectă nu numai sub raportul 
adevărului sau corectitudinii logice, dar şi sub aspect etic. Subiectivismul profesorului este adesea pus în 
discuţie şi nu arareori el este invocat drept cauză a multor dezechilibre ce se produc la nivelul procesului 
educaţional. 

 Evaluarea trebuie abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile 
de predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de învăţământ şi timpul 
şcolar.  

 Se cunoaşte faptul că la orice început de an şcolar , elevul vine din vacanţă având unele lacune ce 
trebuie imediat identificate de profesor şi remediate. Testul de evaluare iniţială este administrat înaintea 
oricărei intervenţii educaţionale şi are ca scop tocmai sesizarea rapidă şi obiectivă a tuturor lipsurilor 
referitoare la cunoştinţele matematice ale elevilor unei clase. Elevii sunt puşi să probeze ce achiziţii au 
dobândit ca urmare a parcurgerii materiei claselor anterioare şi la ce nivel se situează acestea. La clasa a 
opta considerăm necesare cunoaşterea şi efectuarea corectă de calcule cu numere reale şi calcul algebric, 
determinarea folosind metode adecvate a unor lungimi de segmente dar şi să utilizeze proprietăţi calitative 
şi metrice ale figurilor geometrice în rezolvarea unor probleme. În vederea prezentării unei rezolvării 
complete a unei probleme, elevul trebuie să identifice şi să structureze etapele unui raţionament matematic 
dar şi să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, utilizând modalităţi variate de exprimare. 

 Testul de evaluare iniţială a fost aplicat unui număr de 28 de elevi. S-a dorit verificarea cunoştinţelor 
acumulate de-a lungul claselor anterioare cu precădere clasa a VII-a. Media notelor clasei a fost 5,96. Se 
consideră necesar să se reactualizeze noţiuni studiate anterior la geometrie,să se efectueze la momentul 
oportun, frontal, un număr mai mare de exerciţii de dificultate medie privind calculele cu numere reale şi 
calculele cu numere reale exprimate prin litere şi eventual elevii să primească teme suplimentare şi să se 
insiste în rezolvarea de probleme ce presupun transpunerea de enunţuri în limbaj matematic. 
  



 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru o oră . 
I. (30 puncte) Pe foaie, scrieţi rezultatul corect lângă numărul din faţa exerciţiului. 

1. Rezultatul calculului 16 9+ =….. 
2. Dând factor comun în expresia 8x+12y obţinem…… 
3. Ecuaţia 2x+1 = 7 are ca soluţie x = ……. 
4. Un triunghi dreptunghic are lungimile catetelor de 3cm şi 4 cm. Lungimea ipotenuzei este de 

…….cm. 
5. „ Se numesc drepte paralele două drepte care se află în acelaşi plan şi …………..” 
6. Copiaţi desenul alăturat şi completaţi pentru a obţine un cub. 
 
 
 
 
II. (10 puncte) Pe foaie, scrieţi varianta corectă lângă numărul din faţa exerciţiului.  
 Dintre cele trei variante de răspuns, scrise la fiecare cerinţă, doar una este corectă.  

7. A) ( )2
3 2 = 6 B) ( )2

3 2 = 18 C) ( )2
3 2 = 36 

8. A) (x+3y)2 = x2+3y2 B) (x+3y)2 = x2+(3y)2 C) (x+3y)2 = x2+2 ⋅ x ⋅ 3y+(3y) 2 
III. (5 puncte) Pe foaie, scrieţi alături de fiecare litera din coloana din stânga, cifra 

corespunzătoare din coloana din dreapta. 
9. Faceţi asocierile corecte : 
 A. formula ariei pătratului 1. L ⋅ l 
 B. formula ariei triunghiului echilateral 2. 

2
b h⋅  

 C. formula ariei dreptunghiului 3. l2 

 D. formula ariei discului 4.
2 3
4

l
 

 E. formula ariei triunghiului oarecare 5. 2Rπ  
IV. (45 puncte) Pe foaia de examen, scrieţi rezolvările complete. 
 10. Calculaţi : ( )6 8 8 2 10 32 : 2 2− + =  

 11. Aduceţi la o formă mai simplă expresia: ( ) ( ) ( )( )22 3 23 4 2 5 : 2 1 1y x y y y y x x+ + ⋅ − − − +  
 12. Dacă două cărţi costă împreună 84 de lei şi una este cu 12 lei mai scumpă , aflaţi cât costă fiecare 

carte. 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ 
CLASA A V-A 

 
PROF. PANDURU RAMONA MARIA, 

LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS TIMIȘOARA 
 
 Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului disciplinelor de specialitate. Acest tip de evaluare oferă atât elevului, cât și 
profesorului, o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate 
sau a unor aspecte ce necesită corectare. Evaluarea inițială nu-și propune aprecierea performanțelor globale 
ale elevilor și nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la baremul de evaluare. 

Testul iniţial are în vedere verificarea nivelului de pregatire al elevilor. Prin acest test s-au verificat 
concepte operationale precum: timp verbal, ordinea cuvintelor .Au fost totodata verificate cunostintele 
gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor, la anumite puncte, de a alege formele corecte ale verbelor în 
contexte diferite, prin indicarea elevilor de a pune verbe la timpul Prezent Simplu sau Continuu, sau de a 
redacta forma negative a unui verb. 

Testul a vizat de asemenea si capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin cerinţa de a 
elabora propozitii pornind de la anumite întrebări date şi de a redacta un dialog. 

În elaborarea testelor inițiale au fost luate în calcul, ca instrumente de evaluare, mai multe tipuri de 
itemi și anume subiecte care conțin itemi de completare, de alegere, de transformare, cu răspuns scurt, care 
vizează probleme de vocabular și gramatică. 

 Au fost propuse cateva obiective operaţionale astfel  
O1 - să ofere informaţii despre sine despre activităţi şi evenimente; 
 O2 - să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect; 
 O3 – să utilizeze corect timpurile verbale învăţate; 
 O4 – să folosească corect formele verbale; 
 O5 - să redacteze un dialog. 
S-au observat lacune in folosirea timpurilor verbale, elevii neștiind cum să le formeze și când să le 

folosească. Acest lucru se datorează faptului că în clasele I-IV elevii nu și au putut însuși timpurile verbale. 
S-a observat de asemenea ca unii elevii întâmpină probleme la formularea propozitiilor în limba 

Engleză și la redactarea unor paragrafe. 
În ceea ce priveste limba, cele mai multe dificultati sau greseli întâmpinate sunt: 
 Vocabular destul de redus la cei mai multi dintre copii 
 Nerecunoasterea unor cuvinte sau sintagme din limba Engleza 
 Imposibilitatea exprimării logice în limba engleză 
 Necunoasterea folosirii unor reguli de conjugare a verbelor in limba Engleza ( de exemplu 

folosirea auxiliarului TO BE in formarea Presentului continuu), sau folosirea verbului auxiliar TO DO la 
formarea negativului la Present Simple. 

Astfel, în urma rezultatelor nemulțumitoare, se vor lua următoarele măsuri: 
• Elaborarea unor tabele cu timpurile verbale pentru a se clarifica regulile la afirmativ, negativ și 

interogativ; 
• Elaborarea de propoziții și fraze pentru ca elevii sa-și îmbunatățească vocabularul; 
• Elaborarea de exerciții pe diferite teme- Casa mea, familia, școala și obiectele școlare,timp liber, 

etc.; 
• Sporirea orelor în care elevii să practice scrierea; 
• Exersarea unor dialoguri între elevi în clasă și apoi redactarea acestora; 
Modalități concrete de remediere: 
Recapitularea noțiunilor care ar fi trebuit să fie însușite în anii precedenți 
Exerciții de transformare a verbelor 
Lecturarea și ascultarea unor texte diverse pentru a înțelege o frază 
Fișe de lucru diferențiate 
Îmbogățirea vocabularului prin învățarea de noi cuvinte și repetarea celor cunoscute 



 

 

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 
http://scoalaluciangrigorescu.ro/wp-content/uploads/2015/05/5.-Raport-Teste-IniTiale.pdf 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. PANTAZI GABRIELA ANDREIA 
GRĂDINIȚA PEȘTIȘORUL DE AUR, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
Evaluarea este reprezentată de un ansamblu sau un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare 

la măsurarea rezultatelor școlare, aprecierea acestora și a procesului didactic; este o componentă a 
procesului de învățământ.  

Evaluarea procesului de învățământ este o componentă care încheie actul didactic și creează condiții 
pentru ameliorarea acestuia în etapele următoare. Actul evaluării reprezintă un proces continuu de apreciere 
a calității, a importanței sau a utilității activității de predare-învățare și, în funcție de concluzii, trebuie să 
adopte deciziile ameliorative corespunzătoare. Din perspectiva modernă, acțiunea de predare-învățare se 
prezintă ca o continuitate, o ajustare, o concepție care se petrece în timp, dând astfel posibilitatea reluării, 
refacerii procesului. Atât predarea, cât și învățarea constituie activități de bază ale procesului de învățământ.  

S-au desprins mai multe teze în evoluția teoriei evaluării, după cum urmează: extinderea acțiunilor 
evaluative de la măsurarea și aprecierea rezultatelor la evaluarea procesului care a condus la aceste 
rezultate, conceperea unor modalități mai eficiente de integrare a acțiunilor evaluative în activitatea 
didactică. 

Evaluarea este un act de cunoaștere specifică a unor fenomene sau rezultate pentru ameliorarea lor, 
pentru a influența situația și a o regla. Astfel, sunt adunate date necesare pentru fundamentarea unor decizii 
de îmbunătățire. Evaluarea presupune prelucrarea calitativă și cantitativă a informațiilor obținute, fiind 
produs un efect anticipativ privind evoluția activității sistemului45. 

Evaluarea școlară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite intenții. Scopul 
evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. Nu este vorba numai 
de a stabili o judecată asupra randamentului școlar, ci și de a institui acțiuni precise pentru a adapta 
necontenit strategiile educative la particularitățile actului didactic, la cele ale elevilor, la condițiile 
economice instituționale existente etc.  

Evaluarea procesului didactic îndeplinește mai multe funcții: măsurarea și aprecierea rezultatelor 
obținute, diagnosticarea activității didactice, adică cunoașterea factorilor și a împrejurărilor care au condus 
la aceste rezultate, și prognosticarea, care se bazează pe informațiile constatate și are rolul de a stabili modul 
de desfășurare a activităților didactice viitoare. 

Dincolo de aceste funcții generale, evaluarea se referă și la alte funcții specifice care privesc atât 
elevii, cât și profesorii: evaluarea, în cazul elevilor, clarifică și consolidează cunoștințele însușite. 
Evaluările rezultatelor obținute de elevi pot avea efecte pozitive care să stimuleze învățarea, iar prin 
evaluările sistematice, elevii se pot raporta singuri la obiectivele propuse. Pentru profesori, cunoașterea 
rezultatelor obținute de elevi este necesară în orice moment pentru buna desfășurare a etapelor de învățare. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unei activități de instruire, scopul acesteia fiind de a stabili 
care este nivelul de pregătire al preșcolarilor în momentul evaluării. În funcție de această evaluare, 
educatoarea își poate stabili activitățile ulterioare, care să vină în ajutorul copilului și în completarea 
lacunelor descoperite la momentul evaluării. 

Evaluarea este eficientă dacă evaluatorul cunoaște ceea ce trebuie să evalueze. Rolul important în 
acest proces îl are stabilirea cu cât mai multă rigoare a obiectivelor ce trebuie realizate, dar și stabilirea și 
folosirea unor tehnici și instrumente bune de evaluare. Aceste tehnici și instrumente trebuie diversificate în 
funcție de anumiți factori și condiții: nivelul de pregătire al grupei, vârsta elevilor și profilul psihologic al 
grupei, dar și al fiecărui copil în parte. 

De asemenea, cunoașterea rezultatelor obținute și aprecierea obiectivă a acestora permit evaluării să 
orienteze și să corecteze procesele de instruire. Acțiunea de orientare se exprimă în faptul că informațiile 
oferite de verificare servesc drept ghid în adoptarea unor moduri adecvate de lucru. Rolul corectiv se 
manifestă în legătură cu necesitatea ca procesul didactic să dobândească un caracter dinamic, astfel încât 
să poată fi supus unei verificări și unei reglări permanente, ce permit reconsiderarea strategiilor folosite și 
adecvarea lor la situațiile ce apar pe parcursul demersului. 

 
45 Radu, I.T., „Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactică și Pedagogică, 2000 



 

 

 



 

 

METODE MODERNE 
UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA MATEMATICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PANȚU DENISA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA 
 
 În ultimele decenii educaţia a dobândit noi conţinuturi, acoperind o arie lărgită şi noi finalităţi, bazate 

pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelate cu inovaţia şi reforma din învăţământ. 
Astfel, rolul şcolii a devenit mult mai complex, îndepărtându-se de esenţa lui primară, formală, de 
transmitere de cunoştinţe şi orientându-se activ spre formarea de atitudini şi comportamente, spre 
dezvoltarea de capacităţi. 

 Dezideratele de modernizare şi perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţia sporirii 
caracterului activ-participativ al metodei de învăţare, pe aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter 
formativ în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, care să-l implice pe copil direct în procesul de 
învăţare, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou,dezvoltarea gândirii, reuşind să aducă o însemnată 
contribuţie la dezvoltarea întregului său potenţial. 

Calitatea metodologică este un aspect ce ţine de oportunitate, dozaj, combinatorică între metode sau 
ipostaze ale metodelor. A spune că o metodă este mai bună ca alta fără a ţine cont de contextul în care 
metoda respectivă este eficientă, constituie o afirmaţie lipsită de sens. 

 Metodologia didactică formează un sistem coerent, realizat prin stratificarea şi corelarea mai multor 
metode, atât pe axa evoluţiei, cât şi pe plan sincronic, metode care se corelează şi se completează reciproc. 
Încadrarea unei metode într-o anumită clasă nu este definitivă, ci relativă. 

O metodă se defineşte prin predominanta unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se pot 
metamorfoza astfel încat metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă complementară sau chiar contrară. Astfel, 
o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în care secvenţele procedurale care le 
compun îngăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. 

 O metodă de succes implică împletirea celor două modele ( clasic și modern ). 
Toate situațiile și nu numai metodele active propriu-zise în care elevii sunt puși și care îi scot pe 

aceștia din ipostaza de obiect al formării și-i transformă în subiecți activi, coparticipanți la propria formare, 
reprezintă forme de învățare activă. 

Metodele active necesită o pregatire atentă: ele nu sunt eficiente decât în condițiile respectării 
regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor metode provine din faptul că ele pot motiva și elevii 
care au dificultăți în rezolvarea problemelor matematice. 

Matematica este prezentă în activitățile noastre zilnice, în procent mai mare sau mai mic, reprezintă 
temelia, baza pentru mai multe științe, iar pentru elevi un început de drum.Încă din clasele mici ale 
învăţământului primar, se impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judecăţii matematice la elevi, 
astfel încât matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea 
raţionamentului, învățării experențiale, creativităţii, muncii independente și în echipă. 

Jocul rămâne una din strategiile de bază pentru abordarea activităţii didactice, premisa în reușita 
matematică.  

Exemplu de activitate desfăşurată cu elevii pe baza aplicării metodelor de învăţare activ-participative:  
JOCUL MATEMATIC 
Jocul matematic poate fi sub formă de rebus, probleme cu conținut haios, dezlegarea unor puzzle, etc. 
 Cunoscând locul pe care jocul îl ocupă în viaţa copilului – unul preferat – se înţelege eficienţa 

folosirii lui în procesul instructiv-educativ. 
 Folosind jocul:  
 Elevul învaţă de plăcere cu un minim de efort; 
 Elevul devine interesat de activitatea pe care o desfăşoară; 
 Îi facem pe elevii timizi să devină mai volubili; 
 Copilul nu este constrâns, ci este motivat intrinsec; 
 Elevul îşi reglementează comportamentul; 
 Elevul iese din egocentrismul său şi învaţă să colaboreze. 

  



 

 

EXEMPLE: 
1. Caută vecinii !  
 Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere”. 
 Sarcina didactică este “să găsească numărul mai mare sau mai mic cu o unitate decât numărul dat”. 
2. Rezolvă repede și bine! 
Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de calcul cu cele patru operaţii”. 
Sarcina didactică este “să efectueze exerciţii de adunare, scădere,înmulţire, împărţire”. 
 
Utilizarea acestor metode antrenează elevii într-o continuă participare şi colaborare, creşte motivarea 

intrinsecă deoarece li se solicită să descopere fapte, să aducă argumente pro şi contra. Lucrul în echipă 
dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi şi sunt eliminate motivele de stres iar emoţiile se atenuează. 

 Pot susţine cu convingere că beneficiarii învăţământului centrat pe elev sunt elevii deoarece, aşa cum 
spune “crezul instruirii active”: “Ce aud-uit; Ce aud şi văd - îmi amintesc puţin; Ce aud, văd şi întreb - 
încep să înţeleg; Ce aud, văd, întreb şi exersez - îmi însuşesc şi deprind; Ceea ce pun în practică -învăţ cu 
adevărat”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 1. DUMITRU, VIOREL- GEORGE, DUMITRU, ALEXANDRINA - „Matematica pentru ciclul 

primar – Teste. Logică.Perspicacitate. Joc”, Editura All, Bucureşti, 1997. 
 2. PETRICĂ, ION - „Matematică – Probleme pentru clasele I – IV”, Editura Petrion, Bucureşti, 

1996. 
 3. SARIVAN, LIGIA coord. – ”Predarea interactivă centrată pe elev”, Educaţia 2000+, Bucureşti, 

2005 
 
 



 

 

ABORDARI TEORETICE SI PRACTICE IN PREDAREA LITERATURII 
INTR-O LIMBA STRAINA 

 
AUTOR PROFESOR: PARAIPAN MIRELA DANIELA 

COLEGIUL NATIONAL ‘MIHAI EMINESCU’ 
BUZAU 

 
Orientarea actuala din metodologia de predare a limbii straine se indreapta spre dezvoltarea de tehnici 

care necesita implicarea actiae a elevilor in procesul de invatare si evaluare. Lingvisti si profesori sunt 
interesati de cum elevii observa, inteleg, interpreteaza, interrelationeaza si utilizeaza orice material pentru 
a invata. Abordarea de tip traditional, centrata pe profesor, implica o analiza literara stereotipa ce 
presupunea cativa pasi de urmat: prezentarea bio-bibliografica a autorului, lectura textului, traducerea, un 
chestionar si, ca sarcina scrisa, asa numita analiza literara sau caracterizarea personajului principal. 

Treptat, a devenit evident faptul ca o asemenea abordare reducea elevii la simple recipiente de 
cunostinte, creativitatea lor fiind substantial redusa, centrandu-se mai mult pe acumularea de informatii 
despre literature si nu a literaturii. Aceasta era metoda prezentarii, care se bazeaza pe transmiterea de 
informatii elevului doar in scopul unui examen sau testari. In acest tip traditional de predare, elevul este 
evaluat printr-o lunga serie de intrebari, teste grila si tabele. Aceasta metoda se centreaza constant pe detalii 
care pot fi sau nu semnificative in evaluarea unei intregi opere literare si, in plus, consuma mult timp (time 
consuming), riscand sa devina o prelegere, evaluarea rareori relationand textul cu experienta mai vasta a 
elevului din afara clasei. Asemenea metode sunt aplicabile de obicei pe termen scurt, iar textul studiat este 
uitat destul de repede. 

O posibila alternativa moderna la abordarea mai traditionala centrata pe professor este aceea centrata 
pe elev, in care profesorul nu este eliminat, iar elevii lasati sa faca totul singuri. Aceasta permite elevilor o 
mai vasta explorare a textului literar, stimuland dezvoltarea propriilor lor raspunsuri si sensibilitati. Ii 
incurajeaza sa elaboreze propriile lor judecati si sa -si dezvolte tehnici personale care sa poata fi aplicate 
unei game mai largi de texte., in loc ca pur si simplu sa accepte pasiv judecatile de valoare ale profesorului. 
In acest caz, rolul instructorului/ educatorului, este acela de a decide asupra procesului care este cel mai 
potrivit de a face textul cat mai accesibil, fara sa incerce sa impuna propria interpretare a textului ca fiind 
cea corecta. Totusi, este responsabilitatea profesorului de a se asigura ca interpretarile care sunt emise sunt 
viabile. 

Principalele posibile principii ale abordarii centrate pe elev sunt urmatoarele: este de tip explorator, 
este simpla, este centrata pe text si utilizeaza o gama limitata de termeni tehnici. Prin urmare, se pot ivi 
cateva probleme, intre care faptul ca s-ar putea sa fie deficienta in coerenta si organizare. De aceea este 
foarte important ca profesorul sa sugereze ‘cadrul’ potrivit in care elevii pot discuta si, astfel, evita 
momentele de hiatus cauzate de generozitatea sarcinii date sau de limitarea competentei lingvistice a 
elevului. 

In invatarea de acest gen, centrata pe elev, implicarea acestuia devine un puternic factor motivant, 
aceasta realizandu -se prin lucrul pe perechi sau grupe. Relatia stabilita cu ceilalti elevi si cu profesorul 
permite elevului sa socializeze, sa devina mai deschis, mai comunicativ si mai sigur de sine. 

Lucrul in echipe este , in general, considerat pasibil de a creea un mediu conversational prietenos care 
ofera fiecaruia in parte posibilitatea de a vorbi detasat despre reactiile propria vizavi de un text dat si, astfel, 
se poate realiza o comprehensiune colectiva a textului. Echipelor li se cere sa desemneze un purtator de 
cuvant propriu care sa ghideze demersurile colegilor, precum si cineva care sa consemneze ceea ce se spune, 
pentru a raporta apoi unei alte echipe sau intregii clase. Acest tip de activitate cu sarcini divizate poate fi in 
mod special fructuos in a ajuta elevul sa-si gaseasca singur propria cale spre ceea ce reprezinta, de obicei, 
o experienta personala si privata intensa, aceea de a se familiariza cu universul unui autor, de a penetra si 
lua stapanire asupra universului fictional al acestuia. In acest tip de activitate, pe echipe, se poate aplica 
metoda proiectului ca instrument de evaluare. 

Exista opinia general acceptata conform careia activitatile communicative utilizate cu success in 
predarea unei limbi straine sunt, de asemenea, potrivite si pentru ora de literatura, putand fi evaluate si prin: 
completare de texte lacunare, intrebari cu variante de raspuns multiple, enunturi de tip Adevarat/ Fals, joc 



 

 

de rol, improvizatii, chestionare, dezbateri. Practicate in mod regulat, acestea dezvolta nivelul lor de citit si 
scris, oferind profesorului posibilitatea de a se concentra asupra deficientelor, a carentelor pe care acestia 
le sesizeaza in domeniul altor competente, precum conversatia si intelegerea unui text audiat. In acelasi 
timp, acest ‘transfer’ asigura interactiunea dintre limba si literatura. 

Prin urmare, principalul rol al profesorului in acest tip comunicativ de predare si evaluare se 
presupune a creea o atmosfera propice in sala de clasa, potrivita pentru scopurile didactice. Atitudinea 
profesorului ar trebui sa fie deschisa, prietenoasa, incurajanta si sa ofere sprijin. Relatia dintre acesta si 
elevi ar trebui sa implice respect reciproc, intelegere si generozitate. Profesorul ar trebui sa vada in elevii 
sai niste potentiali pateneri in activitatea didactica. Oricum , ramane totusi intrebarea cu privire la care este 
cea mai potrivita abordare in predarea si evaluarea textelor literare, intrebare ridicata de catre Brumfit: ‘ 
Este literature ‘captata/prinsa din zbor’ sau ‘predata’?’ 

In abordarea traditionala de predare si evaluare, profesorul avea expectanta ca elevii sai sa 
‘prinda/capteze’ abilitatea de a citi si interpreta un text, sa surprinda intelesul intr-un mod aproape intuitiv. 
De fapt, rolul profesorului este acela de a creea conditiile unei invatari de success si, in subsidiar, de a 
evalua prin metode modern de tip comunicativ menite sa masoare competente si meta competente, precum 
abilitatea de designer ( reconstructie sau creare de ceva nou pe baza unor cunostinte anterior accumulate), 
de antreprenor (oportunitatea de auto propulsare informationala prin evaluari). 

In concluzie, chiar daca cele doua abordari, cea de tip traditional, centrata pe profesor, si cea 
comunicativa, centrata pe elev, sunt diferite, nu inseamna ca se exclud reciproc. Exista , cu certitudine, un 
continuum intre cei doi poli care evident ca permite un melanj al acestora. De exemplu, nevoile pe termen 
scurt de pregatire pentru evaluare, care ar putea necesita cunostinte despre literatura (fapte, date, abilitatea 
de a identifica anumiti tropi),ar trebui sincronizate cu evaluarile pe termen lung, continui. Unele evaluari 
pot implica ambele obiective in acelasi timp: intrebari in context care necesita cunostinte despre literatura, 
precum si intrebari mai generale ce implica un raspuns de ansamblu la un text dat. 

 



 

 

“METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR” 

 
PARASCHIV GEORGIANA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 53, CONSTANŢA 
 
Evaluarea urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin o raportare la normele de 

grup. Se acordă o atenţie sporită evalării sub cele trei forme: iniţială, continua şi sumativă la nivelul 
învăţământului preşcolar ca acţiune de cunoaştere a individualităţii şi comportamentului cognitiv, 
comunicativ şi social al copiilor de 3-6 ani, cuprinşi în procesul de educaţie.  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căruia, educatoarea oferă preşcolarilor posibilitatea 
de a demnonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit. 

Teoria şi practica evaluării au evidenţiat mai multe metode: metode tradiţionale şi metode 
complementare. 

Metodele tadiţionale 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 şi privesc rezultatele obţinute pe o perioada mai 
îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea unor competenţe şi schimbări în planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. (Gh. Tomşa) 

Prin faptul că oferă posibilitatea copilului de a arăta ce ştie, dar mai ales ce ştie să facă, metodele 
alternative de evaluare au valoare formativă. Astfel că, 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 / 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) 

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 preşcolari, concomitant cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării cel de ameliorare şi 
corectare mai mult, decât de sancţionare. 
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METODE ȘI TEHNICI ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PARASCHIV VASILICA 
 
Motto: „…nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 

evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…” (Genevieve Meyer) 
 Evaluarea este obiect al docimologiei. Dokime provine din limba greacă și înseamnă probă, iar 

dokimastes – examinator, docimastica este tehnica examenelor, iar docimologia reprezintă rolul jucat de 
evaluare în educația școlară. Într-o sinonimie relativă, a evalua face trimitere și la alte verbe, cum ar fi: a 
cântări, a estima, a măsura, a constata, a valoriza, a observa etc. Ea reprezintă o componentă esențială a 
procesului de învățământ, alături de predare și învățare. Predarea, învățarea și evaluarea formează triada 
activităților didactice esențiale, indispensabile formării și modelării personalității elevilor (Mogonea, 2014, 
p. 141). 

 Definită în termeni de proces, evaluarea presupune ,,constatarea și aprecierea rezultatelor în care se 
reflectă obiectivele propuse și eficiența acțiunii didactice  

( metodologice, organizarea instruirii, tact pedagogic)” (Macavei, 1997, p. 458). 
 Având un rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, evaluarea este permanentă în orice 

domeniu de activitate umană. Învăţământul este un domeniu central şi de maximă importanţă socială, arie 
în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat. 

 Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv 
educativă. Ea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii paşi:  

 stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice; 
 proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor; 
 măsurarea rezultatelor aplicării programului. 
 Etimologic, „a evalua” înseamnă a formula o judecată de valoare, în funcţie de anumite criterii 

stabilite, cu privire la un lucru şi priorităţile acestuia. A emite o judecată de valoare presupune a te raporta 
la valori, ceea ce înseamnă că evaluarea este orientată spre valori. Analiza conceptului de evaluare îmbină 
perspectiva sociologică, realizată în termeni de sistem, cu cea pedagogică, angajată la nivelul procesului de 
învăţământ. Ea vizează situaţiile instituţiilor, precum şi a ,,actorilor educaţiei” implicaţi în proiectarea şi 
realizarea procesului de învăţământ care reflectă calitatea sistemului sau a unei părţi a sistemului 
educaţional. 

 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 o măsură şi apreciere, 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 înţeles calitativ. 

 În ştiinţele umane, în activităţile în care este implicat omul, aprecierea se face prin probe sau teste. 
Cu ele se măsoară, iar rezultatele se raportează la etalon. În funcţie de rezultatul acestor 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, privind atitudinilor lor. 

 Evaluarea are trei momente esenţiale: evaluarea premiselor, a proceselor şi a rezultatelor.  
 Evaluarea premiselor urmăreşte să conştientizeze punctul de pornire; numai în raport cu el are sens 

să se înceapă o reformă. Acest tip de evaluare iniţială (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 fără să-i fie necesar). 

 Diagnoza (aprecierea iniţială) ne arată pe scurt, două lucruri: care este starea de pregătire pentru 
activitatea ce trebuie depusă și care ar trebui să fie căile cele mai eficiente în acţiune, ținând seama de ceea 



 

 

ce se urmăreşte. Diagnoză iniţială face orice cadru didactic în clasă, dar nu este făcută 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. 

 Evaluarea procesului reprezintă a doua preocupare majoră a evaluării. Procesul de învăţământ se 
desfăşoară pe o lungă durată de timp, la fel și 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 desfăşurat 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 copiilor, probele sistematice elaborate. Fidelitatea este o condiţie 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 acceleraţi sau nu? 
 ce schimbări ar trebui introduse pentru a ajunge mai uşor la scop? (Mogonea, 2014, p. 142). 
 Evaluarea finală este un fel de bilanţ al întregii activităţi. Aceasta evaluare ar trebui să ne spună dacă 

obiectivul urmărit a fost atins şi în ce măsură, deoarece sfârşitul unui proces este, întotdeauna, începutul 
altuia. Evaluarea finală este parte componentă a unei evaluări iniţiale. 

 Măsurarea rezultatelor învăţării este o operaţie distinctă faţă de utilizarea metodelor de verificare şi 
totodată o componentă a evaluării. Efectuarea măsurătorilor presupune ca instrumentele de evaluare să 
întrunească anumite calităţi – validitatea, fidelitatea, obiectivitatea, aplicabilitatea şi exactitatea – pentru a 
fi relevante, atât pentru evaluator, cât şi pentru evaluaţi. De asemenea, măsurarea vizează anumite limite 
cantitative maxime şi minime, concretizate în bareme raportate la capacităţile şi atitudinile consemnate în 
obiectivele operaţionale ale lecţiei. 

 Se apreciază, astfel, că un instrument de evaluare este necesar, dar nu suficient pentru validitate; 
testul poate măsura şi altceva decât a fost destinat să măsoare.  

 Evaluarea rezultatelor constituie un moment necesar şi central al procesului pedagogic. Ea face ca 
acest proces să devină „un demers în spirală” în sensul că se realizează o reglare continuă, o ameliorare 
permanentă în desfăşurarea lui (Radu, 1993, p.  

 Strategiile de evaluare reprezintă căi concrete de proiectare și realizare a evaluării. 
 Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic cât și elevului cunoasrerea gradului și măsurii în 

care au fost îndeplinite finalitățile propuse. Procesele de predare și învățare depind de corectitudinea și 
promptitudinea cu care se realizează actele de evaluare (Oprea, 2006, p. 233). 

 Evaluarea permite să ne pronumțăm „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” afirma Etienne Brunswic (Radu, 2000, p. 148). 

 Evaluarea inițială 
 Evaluarea iniţială se realizeaza la ,,începutul unui program de instruire–ciclu de învăţământ, an 

şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii” (Radu, 2007, p. 117). 
 În raport de funcţia îndeplinită, aceea 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 repezintă premisa reuşitei pedagogice în orice activitate de instruire. 
 Funcţia generală, de diagnoză şi prognoză, este realizată, în evaluarea inițială, în sens pozitiv, în 

măsura proiectării unor obiective care constituie cunoaşterea stadiului atins în învăţare la grupa de 
preșcolari, la începutul unei activităţi, determinată temporal la nivel de activitate/ capitol, modul de studiu, 
semestru şcolar, an sau treaptă de învăţământ etc. Se are în vedere cunoaşterea obiectivă a stadiului real 
atins în învăţare la grupă, exprimat în termeni de conţinuturi, deprinderi, strategii cognitive de bază şi 
competenţe dobândite în timp, la un nivel adecvat, în raport de activitate, disciplină şi treapta de învăţământ 
respectivă şi de vârsta preșcolară 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 (activitate etc), mediu (capitol, modul de studiu, semestru şcolar) şi lung (an şcolar, treaptă/ 
nivel de învăţământ). 

 La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială. 

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

 Evaluarea inițială îndeplineste :  
 funcţia diagnostică;  
 funcţia prognostică/predictivă. 
 Funcţia diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele, 

deprinderile, strategiile cognitive de bază şi posedă capacităţile necesare angajării acestora cu şanse de 
reuşită într-un nou program, reuşită susţinută în plan atitudinal (afectiv, motivaţional, caracterial–superior) 

 Această funcție implică evidenţierea calităţii procesului de învăţământ realizat anterior, care trebuie 
perfecţionată și confirmată pe o linie ascendentă sau remediată prin conceperea unei subsecvenţe de 
recuperare. 

 Funcţia prognostică/predictivă – vizează acţiunile profesorului realizate în raport de diagnoza 
stabilită; aceste acţiuni sunt 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 copiilor, 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 (activitate/capitol, semestru, an şcolar, treaptă 
de învăţământ), care reprezintă premise (pre-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe. 

 Rezultatele evaluării iniţiale sunt interpretate pedagogic nu în termeni de performanţe certificate 
(prin note, calificative etc), ci pentru cunoaşterea potenţialului de învăţare al preșcolarilor, a resurselor lor 
cognitive şi noncognitive „necesare integrării în activitatea care urmează.” (Radu, 2007, p.152). 

 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și stabilește nivelul de pregătire 
a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, construind o condiție hotărâtoare pentru reușita 
activităților următoare, deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil. 

 Evaluarea trebuie considerată o componemtă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, și o etapă 
anterioară, precum și una viitoare. 

 Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secventelor de învățare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preșcolarilor, dar și pentru a permite educatoarei să-și evalueze strategia didactică 
folosită. 

Printre avantajele evaluării inițiale, amintim: 
• oferă educatoarei și preșcolarilor o reprezentare cât mai exactă a situației existente; 
• pe baza informațiilor obținute se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual un 

program de recuperare. 
Ca dezavantaje ale evaluării inițiale se pot enumera următoarele: 
• nu permite o apreciere globală a performanțelor preșcolarilor și nici realizarea unei ierarhii; 
• nu poate să determine cauzele existenței lacunelor în sistemul cognitiv al preșcolarilor. 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
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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  
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FIZICĂ ARMONIOASĂ ȘI ÎNDEMÂNĂRII COPILULUI PRESCOLAR ÎN TENIS 

 
PROF. DR. PASCU NICOLAE 

 
Сând о persоană exeсută сu uşurinţă о mişсare nоuă, ea va fi соnsiderată mai îndemânatiсă deсât alta, 

сăreia îi trebuie un timp mai îndelungat pentru a ajunge la aсelaşi rezultat. Exeсuția mișсării este rezultatul 
соlabоrării reсiprосe între diferiți mușсhi şi grupe musсulare, în sensul unei asосieri armоniоase: părţile 
сооrdоnării unei mişсări сe pоt fi stabilite оbieсtiv sunt: suссesiunea în timp a duratei şi a gradului de 
соmplexitate.  

 Dezvoltarea îndemânării, în cadrul lecţiei de educație și în antrenament, trebuie programată în prima 
parte a lecției, sau antrenamentului în momentul când organismul se afla în stare optimă de realizare a 
eforturilor fizice şi psihice, dar şi în a doua verigă tematică, atunci când se învaţă, consolidează, sau 
perfecţionează deprinderi motrice, cu condiţia ca efortul din prima parte tematică să nu fi fost unul intens. 

Îndemânarea are о соntribuţie uniсă şi semnifiсativă: ea jоaсă unul din rоlurile сele mai impоrtante 
în dezvоltarea tоtală a individului. Prinсipalul оbieсtiv al dezvоltării îndemânării este de a соntribui la 
dezvоltarea сapaсităţii соpilului de a efeсtua aсte şi aсţiuni mоtriсe сu grad superiоr de сооrdоnare în 
соndiţii de efiсienţă şi сu un соnsum minim energetiс şi nervоs.  

Imaginaţia șсоlarului miс este înсă neсritiсă şi insufiсient оrganizată. În prосesul învăţământului, 
sub influenţa сunоştinţelоr dоbândite şi prin leсtură, se dezvоltă imaginaţia reprоduсtivă 

 
 Îndemânаreа eduсаbilă în аnumite limite vа аveа rоlul de а diminuа risсurile ассidentărilоr în timpul 

exeсuţiilоr şi un preсis rоl în dezvоltаreа саpасităţii de înаlte perfоrmаnţă. 
 Prin jocuri dinamice, de orice fel, atât în timpul orelor de educație fizica cât și în timpul liber, 

dezvoltăm foarte mult îndemânarea și abilitatea copiilor de toate vârstele. Аvând un соnţinut extrem de 
bоgаt de соmpоnente, jocurile dinamice îndeplinesc un rоl esenţiаl în dezvоltаreа fiziсă аrmоniоаsă şi 
impliсit în аtingereа оbieсtivelоr de instruire şi соmpetiţiоnаle. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII INIȚIALE 
 

GRĂDINIȚA NR.21 /BACĂU 
PROF.ÎNV.PREȘC.: PASCU TUDORIȚA 

 
Preșcolaritatea sau vârsta de aur a copilăriei înregistrează progrese mari în ceea ce privește sporirea 

autonomiei copiilor în plan practic (deprinderi igienice, alimentare, de manevrare a obiectelor), dar și în 
dezvoltarea proceselor psihice complexe care asigură noi caracteristici comportamentale: anticipare, 
organizare, reglare voluntară.  

În grădiniţă evaluarea este o acţiune de cunoaştere a copilului şi urmăreşte progresul acestuia în raport 
cu el însuşi.  

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.  

Este realizată de către cadrele didactice sub forma unor teste sau a unor aplicaţii, pentru a identifica 
nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru a determina, în funcţie de profilul grupei, 
ritmul desfăşurării activităţilor, în baza căruia îşi proiectează planificarea săptămânală şi semestrială. 

Cele trei funcţii generale specifice evaluării inițiale sunt: 
 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 copilului obţinerea performanţei; 
 funcţia de reglare si perfecţionare continuă a metodologiei instruirii pe baza informaţiilor obţinute 

din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate. 
Importanţa evaluării inițiale constă în faptul că:  
 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 copilului;  

 educatorul identifică modul cum s-a adaptat copilul la mediul grădiniţei, îl orientează şi îl sprijină 
în activitatea de învăţare;  

 iar părintele 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. 

 Această formă de evaluare determină:  
 o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia viitoarele progrese ale 

preşcolarilor; 
 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); 
 permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică folosită. 
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 preșcolarilor supuse unor asemenea acte.  

Educatoarea utilizează metode precum:  
 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. 
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 acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 

privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este 
cunoscut faptul că „este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare, 
prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la 
intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVӐȚӐMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PӐSULӐ SVETLANA KAROLINA, 

 ȘCOALA GIMNAZIALӐ DENTA 
 
 În limbaj pedagogic cuvȃntul „evaluare“ are o utilizare recentӑ ṣi reprezintӑ un element important al 

procesului de învӑțare. Evaluarea constituie un punct esențial într-o serie de activitӑți didactice, rezultate în 
urma unui proces de învӑțare. 

 Dupӑ perioada de studiu, evaluarea poate fi: 
-formativӑ (continuӑ, diagnosticӑ, corectivӑ); 
-sumativӑ (finalӑ, normativӑ); 
-inițialӑ (predictivӑ), efectuatӑ la începutul intrӑrii copiilor în ṣcoalӑ, la început de an ṣcolar, de 

semestru sau ciclu de învӑțare. 
 Evaluarea presupune colectarea de informații, interpretarea, aprecierea performanțelor ṣi notarea. 
 Aprecierile valorice au rolul de diagnozӑ, control, reglare, prognozicӑ, selecție educativӑ, socialӑ. 
 Principalele metode de evaluare acceptate sunt: 
-probe orale (expunerea elevului, conversația frontalӑ, chestionarea oralӑ); 
-probele scrise (teme pentru acasӑ, lucrӑri de control, rezolvare de teste, exerciții independente în 

clasӑ); 
-evaluarea prin lucrӑri practice (redactarea de bilete, scrisori, cӑrți poṣtale); 
-evaluarea prin metode alternative (observarea sistematicӑ a elevilor, investigația, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea). 
 O etapӑ obligatorie în activitatea de învӑțare o constituie evaluarea inițialӑ, pentru a stabili dacӑ elevii 

au pregӑtirea necesarӑ pentru studiul noilor discipline. 
 Testele inițiale sunt folosite în scopul realizӑrii unei evaluӑri inițiale, fiind administrate la începutul 

unui program de instruire. Ele oferӑ învӑțӑtorului date clare cu privire la nivelul anterior de cunoṣtințe ṣi de 
capacitatea lor de învӑțare, pe baza cӑrora este alcӑtuit viitorul program de instruire ṣi o reprezentare a 
lacunelor ce trebuie completate sau a unor aspecte ce trebuie corectate în cadrul unor programe de 
recuperare. 

 Evaluarea inițialӑ nu îṣi propune o apreciere globalӑ a elevilor, fapt pentru care se limiteazӑ la bareme 
de evaluare. 

 Calificativele obținute la evaluarea inițialӑ nu se trec în catalog, astfel încȃt elevii nu vor considera 
evaluarea inițialӑ ca pe o evaluare propriu-zisӑ ci un exercițiu de învӑțare. 

 Un specialist în domeniu (R. Ausubel), referindu-se la importanța acestei forme de evaluare preciza: 
„ Ceea ce influențeazӑ cel mai mult învӑțarea sunt cunoṣtințele pe care elevul le posedӑ la plecare. 
Asigurați-vӑ de ceea ce el ṣtie ṣi instruiți-l în consecințӑ.“ Deci, performanțele viitoare ale elevilor depind 
ṣi de capacitatea de învațare, elementul pe baza cӑruia va trebui sӑ alcӑtuim programul de instruire. În acest 
scop, probele inițiale de evaluare orale, scrise sau practice sunt de un real folos. 

 
Bibliografie: 
1. Stoica, Marin, Pedagogie ṣcolarӑ, Ed. Gheorghe Cȃrțu-Alexandru, Craiova 1995; 
2. Cucoṣ, Constantin , Pedagogie , Ed. a II-a, Ed. Polirom, Iaṣi, 2002; 
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IMPORTANȚA EVALUĂRILOR INIȚIALE 
 

PROF. PĂTRAȘCU LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFANTUL ANDREI” 

BUCUREȘTI 
 
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). 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. 

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.  
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TESTELE INIȚIALE AA- REZULTATE ȘI IMPLICAȚII 
 

PROF. MEDA NEGRILĂ 
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA” 

CLUJ-NAPOCA 
 
Testele de evaluare inițială trebuie să conducă tatla optimizarea întregului proces desfasurat în școală 

iar cunoasterea rezultatelor,a criteriilor de evaluare îi face pe elevi mai constienți și îi motivează să se 
implice în sarcina. Evaluarea eficientă trebuie să fie urmată de o dezvoltare.Pentru a spori eficientă evaluarii 
trebuie să mutam accentul pe stimularea capacității de autoevaluare.Activitățile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectivele nevoilor de formare ale celui educat. 

Evaluarea inițială identifică nivelul informațiilor inițiale ale elevilor în termeni de 
cunostinte,competente și abilități în scopul asigurarii atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
urmatoare. Evaluarea inițială poate fi concepute prin mai multe modalități: hartă conceptual, investigația, 
chestionarul, testele. 

Evaluarea inițială are avantaje și dezavantaje:oferă atat profesorului cât și elevului posibilitatea de a 
avea o imagine cât mai exactă a situației existente.Pe baza informațiilor evaluarii inițiale se planifică 
demersul didactic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare,dar nu permite o apreciere 
globala a performantelor elevului și nici realizarea unei ierarhii. 

Testele inițiale au rolul de a regla permanent și a forma în spiritual unor decizii realiste atat cu privire 
la curriculum cât și la resursele umane implicate. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele 
scontate, e nevoie să se țina seama de tratarea diferențiată a elevilor,de selecția riguroasa a conținutului 
invățăa rii, de metodele utilizate și procedeele didactice care antrenează cel mai mult capacitațile 
intelectuale. Acest tip de evaluare oferă elevului și profesorului o reprezentare a potentialului de 
învățare,dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau 
imbunatățire. 

Evaluare inițială nu isi propune aprecierea performantelor globale ale elevilor și nici ierarhizarea 
lor.Scopul este de a I determina pe elevi să fie receptivi și să inteleaga importantă evaluarii școlare,,si să 
trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse. 

Fiind anuntăți de la inceput că notele de la testele inițiale nu se trec în catalog, elevii au ocazia de a 
se concentra în mod special asupra rezolvarii cu success a subiectelor fără a consideră că este o evaluare 
propriu zisa, ci un exercițiu util activității de învățare, adică să rezolve corect subiectele, să se încadreze în 
timpul de lucru. 

Testul inițial ales la clasa a-IX-a pregatit a urmărit stabilirea nivelului de pregatire a elevilor la 
incepultul clasei.Acest test presupune un nivel mediu de dificultate și nu depășeste sfera conținuturilor 
reactualizate la orele de curs. 

Din analiza testelor s- a observat că majoritatea elevilor : 
- au recunoscut unele fenomene fizice,marimi fizice și unități de masura; 
- au identificat în activitatea practică fenomene studiate din domeniile: mecanică, căldură, electri-

citate, optică; 
- au identificat unele caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora; 
Ca aspecte negative, s-a observat că elevii întâmpină probleme în rezolvarea exercițiilor care 

utilizează multiplii și submultiplii unităților de masură cât și în rezolvarea problemelor cu caracter științific. 
Nu s-au evidențiat elevi cu potential aptitudinal pentru olimpidele școlare, dar vor fi antrenați în rezolvarea 
unor exerciții cu un grad de dificultate mai ridicat. Ca măsuri de remediere, am stabilit un plan de acțiune 
pentru următoarea perioadă 

-activitățile vor fi stabilite în funcție de deficientele constatate în urma testului inițial; 
-învățarea centrată pe elev și pe stilurile de învățare ale elevilor; 
-adecvarea strategiei didactice la particularitățile clasei și chiar a fiecarui elev; 
-alternarea formelor de activitate; 
-utilizarea metodelor moderne în procesul de predare-învățare; 
-existentă portofoliului fiecarui elev; 
-recapitularea esalonată pe parcursul semestrului I a noțiunilor de baza, atât prin teorie cât și prin 



 

 

rezolvarea de probleme; 
-teme de portofoliu pe perioade cât mai lungi 
-teme zilnice și verificarea periodică a lor; 
-sa fie stabilite sancțiuni pentru tema neefectuată; 
-se va urmări progresul/regresul înregistrat de elevi; 
-evaluarea continua și periodică a tuturor elevilor prin fișe de evaluare care urmaresc mai multe 

categoriide itemi:subiectivi,obiectivi,semiobiectivi; 
-lucru diferențiat și pregatirea suplimentară diferențiată pentru elevii cu dificultăți de învatare; 
-lucrul individual pentru a avea dexteritate în utilizarea unor noțiuni și formule des întalnite sau 

utilizarea algoritmilor; 
-muncă susținuta,studiu constant și crearea obisnuintei de a rezolva temele; 
-sa urmărim exprimarea verbala a elevului (la tabla) și non-verbală (la ședințele cu părinții) de 

progresul /regresul înregistrat de copiii lor. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. INV. PRESCOLAR NIOMATI MARIETA 
 
 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 
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). 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), 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 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 3 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 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. 
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. Angajarea în învăţare 
şi un minim de rezultate sunt satisfăcătoare. Se tinde însă spre performanţe maxime, spre curba rezultatelor 
în formă de ’’J’’, spre aplicaţii, transfer. Educatoarea va fi tolerantă în manifestările de egocentrism, 
subiectivism, faţă de supraaprecierea rezultatelor proprii sau ale prietenilor. Prezentarea obiectivelor şi 
criteriilor de apreciere a realizării acestora îl ajută pe preşcolar să preia unele criterii de apreciere. Este util 
şi necesar să verbalizeze aceste criterii. Nota este exclusă în calificarea copiilor preşcolari. Se folosesc 
calificative în limbaj comun (foarte bine, bine), stimulente materiale sau simbolice pentru recompensare 
sau sancţionare, cu grija de a da o tentă optimistă evaluării, care se face în raport cu rezultatele anterioare, 
cu ale celorlalţi copii din grup, nu doar cu obiectivele propuse. 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 4 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. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN 
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

INVATAMANT PRESCOLAR 
 

PROF. INV. PRESC. OLARIU VIORICA 
GRADINITA LUNCA, VF. CAMPULUI, BOTOSANI 

 
 Actul educational din invatamantul romanesc cunoaste, in ultimul timp, o permanenta tendinta de 

cautare si transformare, in mod deosebit sub aspectul continutului, metodologiei si al strategiilor didactice. 
Tinzand spre o societate libera si democratica invatamantul trebuie sa fie deschis, flexibil, incepand cu cel 
prescolar, care asigura copiilor conditiile necesare dezvoltarii normale, intrucat tine seama de ritmul de 
dezvoltare al fiecaruia, de nevoile afective si de activitatea fundamentala a acestei varste – jocul.  

 Gradinita constituie prima experienta de viata a copilului in societate. Aceasta institutie il asaza intr-
un cadru nou prin dimensiunile si continutul sau. Aici copilul face cunostinta cu activitati si obiecte care-I 
stimuleaza gustul pentru investigatie si actiune, il provoaca sa se expr sa invete ime si ii propune, incipient, 
angajarea in relatiile sociale de grup. 

 Jocul, ocupand cea mai mare parte a timpului de veghe al copilului prescolar, este considerat 
activitatea findamentala a cestuia si, fara indoiala, ca tipul de activitate care imbina in mod judicious jocul 
cu invatarea la varsta prescolara este jocul didactic.Prin elementele de joc care le contine, prin faptul ca 
imbina elementul distractiv cu cel educative, elemental de surpriza cu cel de asteptare, jocul didactic da 
posibilitatea copilului sa asimileze ceea ce este nou, fara sa constientizeze efortul si astfel sa invete jucandu-
se. 

 Jocul didactic constituie si un mod placut de verificare si consolidare de cunostinte. Astfel de jocuri 
didactice am initiat dupa activitati de observare care au avut ca tematica anotimpurile, animalele domestic 
si salbatice, meseriile, etc .Pentru aceste teme am conceput jocuri didactice care sa respecte metodologia 
organizarii si desfasurarii jocului didactic. In jocurile didactice propuse am pornit de le idea valorificarii 
comportamentului creativ punand accent pe invatarea prin actiune, care sa-i faciliteze copilului folosirea 
cunostintelor invatate in activitatile din gradinita atunci cand parcurge situatii concrete de viata. 

 Prin jocurile didactice de cunostere a mediului se consolideaza si sistematizeaza bagajul de 
cunostinte dobandit in activitatile de observare, se optimizeaza capacitatea de a aplica cele invatate in 
situatii informationale noi, se eficientizeaza comunicarea orala si gandirea logica si creste capacitatea de 
relationare copil-adult, copil-copil. Fiecare joc didactic a avut ca aplicabilitate o fisa de evaluare continand 
mai multe secvente care au fost punctate corespunzator. 

1. ,,In livada” – joc didactic desfasurat in cadrul tematicii TOAMNA care a avut ca obiectiv 
verificarea si sistematizarea cunostintelor despre fructele de toamna; - 2 secvente  

a)-coloreaza fructele care se coc toamna 
 b)- coloreaza marul pe care ai voie sa-l mananci  
Am urmarit urmatoarele aspect:- nu se coloreaza ciresele – 1 punct  
 -nu se coloreaza bananele – 1 punct 
 -nu se coloreaza marul cazut jos – 1 punct 
 3 puncte - C.A.; 2 puncte- C.D. 1punct – NS. 
 2. ,,In padure” – joc didactic desfasurat in cadrul temei ,,Animale salbatice” – fisa de evaluare 

,,incercuieste animalul care corespunde criteriului dat (hrana) – 2 secvente  
 a)- animale ierbivore – nu se incercuieste lupul si vulpea – 2 puncte 
 b)- animale carnivore – nu se incercuieste cerbul, veverita ,iepurasul – 3 puncte 
 5 puncte – C.A. 3 puncte – C.D. 1 punct – NS.  
 Utilizarea unei game variate de jocuri didactice, alese cu discernamant, in functiile de conditiile 

concrete ale fiecarei grupe de copii, in functie de scopul si sarcina didactica propusa, duce cu certitudine la 
formarea unor deprinderi trainice, proprii invatarii si implicit la un progres evident al proceselor psihice, al 
nivelului intelectual al copiilor. Ele imprima activitatii didactice un caracter dinamic si atragator, induce o 
stare de bucurie si de destindere care previne monotonia si oboseala, fortifica energiile intelectuale si fizice 
ale copiilor. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA ISTORIE 
 

PROF. PĂTRU GABRIELA 
 
 1.Evaluarea – componentă a procesului de învățământ 
 Evaluarea este – dupa cum considera Ausubel – „punctul final intr-o succesiune de evenimente”, 

care cuprinde urmatorii „pasi”:  
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor; 
• Proiectarea si executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
• Masurarea rezultatelor aplicarii programului. 
 Conceperea si desfasurarea procesului de invatamant presupun realizarea mai multor actiuni si 

operatii care pot fi grupate si ordonate astfel: 
Secventa 1: 
- stabilirea scopurilor si obiectivelor; 
- organizarea si desfasurarea activitatii pentru realizarea obiectivelor; 
- evaluarea rezultatelor si a procesului desfasurat. 
Secventa 2: 
- adoptarea deciziilor de ameliorare a activitatii in secventa urmatoare. 
 Ca urmare, problematica pe care o genereaza actiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei 

educatiei sau mai exact teoria evaluarii, ca sistem de conceptii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic. Evaluarea este o componenta a procesului didactic, 
orice activitate, mai ales cea de instructie si educatie care este atat de complexa si cu atat de numeroase 
implicatii social, economice, pedagogice se impune sa fie evaluata. Progresul in orice aspect al activitatii 
umane se bazeaza pe o masurare cat mai exacta posibil a acestora. 

 Sesizarea neajunsurilor unui proces este menita sa stimuleze preocupari si incercari de ameliorare a 
acestora, pentru realizarea acestui act intr-un mod in care sa nu inhibe pe cei controlati, ci sa-i stimuleze la 
o activitate mai rational organizata si mai sustinut realizata. 

 „Evaluarea apare ca o componenta a actului pedagogic de instruire si educare a elevilor, cat si a 
oricarei strategii de organizare si conducere a invatamantului in ansamblu”.  

 Intelegerea deplina a naturii acestui proces si a locului sau in ansamblul activitatii de invatamant face 
insa necesara precizarea scopului urmarit, a functiilor ce le indeplineste, a conditiilor de realizare si a rolului 
sau in corelatie cu multiple laturi ale activitatii de instructie si educatie. 

 Scopul actului de evaluare este intotdeauna de a se constata in mod obiectiv efectele unei actiuni 
pedagogice si de a aprecia aceste rezultate in perspectiva obiectivelor stabilite. Aceasta functie se exprima 
in masurarea si descrierea concreta a starii existente, a rezultatelor obtinute. Ea furnizeaza datele si 
informatiile necesare pentru adoptarea masurilor de ameliorare a activitatii. O buna masurare si apreciere a 
rezultatelor si a proceselor incheiate poate sa aduca contributii semnificative la imbunatatirea activitatii. 

 Actul de evaluare poate fi definit ca fiind, „ procesul menit sa masoare si sa aprecieze valoarea 
rezultatelor sistemului de educatie sau a unei parti a acestuia, a conditiilor si a operatiilor folosite in 
desfasurarea activitatii, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, in vederea luarii deciziilor 
privind ameliorarea activitatii in etapele urmatoare”.  

 Importanta si rolul evaluarii implica cu necesitate regandirea, transformarea, punerea pe baze noi si 
flexibilitatea demersului evaluativ si in invatamantul preuniversitar. „Reforma in domeniul evaluarii 
rezultatelor scolare ale elevilor trebuie sa se produca in sensul crearii unui sistem complet nou de evaluare, 
bazat pe criterii unitare, la nivel national, de apreciere a performantelor elevilor si nu in sensul revizuirii 
si imbunatatirii sistemului national”. 

 „Evaluarea constituie o activitate de corelare, organizare si interpretare a datelor obtinute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare in scopul emiterii unei judecati de valoare asupra rezultatelor 
masurarii si adoptarea unei decizii educationale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea 
si aprecierea rezultatelor. 

 In conceptia autorului mentionat, evaluarea: a) constituie o activitate de colectare, organizare si 
interpretare a datelor obtinute prin intermediul instrumentelor de evaluare; b) in scopul emiterii unei 



 

 

judecati de valoare asupra rezultatelor masurarii si adoptarea unei decizii educationale, fundamentate pe 
concluziile desprinse din interpretarea si aprecierea rezultatelor. 

 „In procesul de evaluare intra intotdeauna doua componente: masura si raportarea la un etalon sau 
la un standard, in functie de care masura capata o anumita semnificatie”.. Ioan Jinga defineste evaluarea 
fiind un proces complex de comparare a rezultatelor instructiv – educative cu obiectivele planificate 
(evaluarea calitatii) cu resursele utilizate – (evaluarea eficientei) – sau a rezultatelor anterioare – (evaluarea 
procesului)  

 I.T. Radu intelege prin evaluare acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate si interpretate 
informatiile prinvind starea si functionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obtine, activitate ce conduce 
la aprecierea acestora pe baza unor criterii si prin care este influentata evolutia sistemului. La finalul unei 
evaluari trebuie sa se schimbe ceva atat in evaluarea profesorului, a elevului, cat si in procesul de instruire 
ca atare.  

2. Evaluarea la istorie 
 Evaluarea are numeroase definiții și vizează numeroase aspecte, pe care îmi propun să le evidențiez 

în acest studiu. Scopul studiului este de a arăta importanța evaluării inițiale, cu referire și exemple pentru 
clasa a V-a. 

 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. 

Procesul de evaluare are mai multe caracteristici, dintre care voi menționa următoarele: 
• Evaluarea școlară urmărește progresul elevului 
• Evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ 
• Pentru a evalua corect, profesorul trebuie să fie neutru și obiectiv, pe cât posibil 
• A evalua un elev înseamnă a-i transmite inițial informații utile 
• Evaluarea trebuie să-l ajute pe elev deoarece o să fie evaluat toată viața 
• Evaluarea trebuie să se adreseze unei ființe în devenire, care n-a încheiat procesul de dezvoltare, 

deci un trebuie să-l sperie pe elev 
 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.Ei bine, în practica educațională se disting trei strategii de evaluare: 
evaluarea inițială, evaluarea sumativă și evaluarea formativă. Evaluarea inițială sau „răul necesar” este 
diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în procesul de învățare. Ea se realizează la începutul unui 
program de instruire și este menită să stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condițiile 
în care aceștia se pot integra în activitatea care urmează. 

 Obiectivele acestei evaluări privesc cunoașterea capacităților generale de învățare ale elevilor, a 
faptului că aceștia stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținuturilor programului care 
urmează. Ea se realizează în special prin probe scrise, probe care îndeplinesc o funcție predictivă, indicând 
condițiile prin care elevii vor putea asimila conținuturile noului program de instruire. Evaluarea inițială este 
importantă deoarece este o modalitate de cunoaștere a elevilor nu numai prin prisma nivelului de cunoștințe 
deținute de aceștia sau abilități pe care le au ci și prin faptul că poți afla, la nivel 0, cum scriu, citesc sau 
gândesc. 

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

Testul inițial aplicat elevilor clasei a V-a mi-a arătat întotdeauna în ce proporție elevii pot: 



 

 

• defini termeni istorici, deci pot stăpâni limbajul; 
• lucra cu elemente de cronologie; 
• face distincție între arme și unelte și între ocupații; 
• citi și înțelege un text istoric; 
• realiza propoziții sau fraze cu conținut istoric; 
• scrie corect, incorect sau deloc. 
Toate aceste elemente mă ajută să creionez o imagine a clasei, pe baza căreia, în viitor, îmi adaptez 

metodele și strategiile. 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR :VELICAN ADRIANA 
PROF.ÎNV.PRIMAR :PĂTRU INA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOȚĂȚEI 

LOCALITATEA MOȚĂȚEI / DOLJ 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 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 (Șebu, Metodica). 

 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  

 Pentru ca 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 LA CLASA I– INSTRUMENT IMPORTANT 
DE CREARE A PREMISELOR FAVORABILE UNEI NOI ÎNVĂȚĂRI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PĂTULEA ANA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”FĂNUȘ NEAGU” BRĂILA 
 
EVALUAREA INIŢIALĂ integrează demersurile sau operaţiile specifice oricărui act apreciativ în 

intervalul temporal ce poate fi numit generic „începutul”, „debutul”, ”introducerea” unui program de 
instruire. Din punctul de vedere al duratei de timp în care se produce, evaluarea iniţială poate „consuma” 
de la intervale cuprinse între câteva minute, până la câteva ore, săptămâni sau chiar un an, după cum 
programul de instruire este, respectiv, fie lecţia, fie semestrul, anul şcolar sau un ciclu de învăţământ (cf. 
I.T.Radu, 2000). 

La clasa I, la disciplina Comunicare în limba română, am folosit ca metodă de evaluare inițială testul, 
cuprinzând diferite tipuri de itemi.  

Competențele specifice pe care le-am urmărit în formularea obiectivelor testului au fost următoarele: 
 1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar; 
 1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din prop.; 
3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar; 
 3.2. Identificarea semnificației unor imagini care prezintă întâmplari, fenomene, evenimente 

familiar; 
4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate; 
 4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare. 
Itemii formulați au fost cu alegere multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. 
1.Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile şi reprezintă-le grafic în casete după model. 
2.Colorează cerculeţul corespunzător sunetului reprezentat de litera din casetă: 

 
3.Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită: 

 
Evaluarea inițială “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesară 

creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 
În formularea obiectivelor am fost 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. 

Performanțele obținute de elevi au fost exprimate la nivelul realizării competenței respective: realizat, 
în curs de realizare sau nerealizat.  

Evaluarea iniţială a identificat nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 



 

 

următoare. Rezultatele obținute de elevi mi-au oferit posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente: potențialul de învățare, lacunele ce trebuie completate și remediate. 

Elevii clasei I A au dovedit că posedă un bagaj solid de cunoştinţe din clasa pregătitoare, reuşind să 
realizeze în mare măsură cerinţele itemilor de la evaluarea iniţială. Ei au fost capabili să identifice informaţii 
variate dintr-un mesaj scurt rostit clar şi rar, au reuşit să despartă corect în silabe cuvintele date şi să 
reprezinte grafic silabele. Nouă copii au întâmpinat dificultăţi la stabilirea poziţiei unui sunet dat într-un 
cuvânt. Au asociat corect cuvântul dat cu imaginea, dar şase copii nu au reuşit să identifice cuvintele 
formate din trei silabe. 

Un item la care copiii au mai întâmpinat dificultăţi a fost cel la care au avut de scris denumirea 
obiectelor desenate şi de reprezentat cu ajutorul cerculeţelor silabele, dar şi reprezentarea grafică a unei 
propoziţii, opt copii reuşind acest lucru doar parţial. Toţi elevii au reuşit să scrie semnele grafice după 
model, încadrându-le corect pe liniatura de tip I. 

Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale am planificat demersul pedagogic imediat următor pentru 

perioada abecedară și anumite măsuri remediale pentru copii care nu au realizat anumite obiective. 
Se va insista în continuare pe formarea auzului fonematic, mai ales la elevii care au probleme în această 
sferă. Se va exersa despărţirea cuvintelor în silabe permanent, în contexte variate, precum şi formarea 
capacităţii de a desprinde informaţii esenţiale din mesaje orale. În privinţa scrierii, accentul se va pune pe 
scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână, mai puţin folosită fiind de acum încolo scrierea cu litere de 
tipar. 

Scopul evaluării inițiale a fost cu atât mai bine atins, cu cât am reușit să-i determin pe elevi să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării , pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor , să 
le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un 
exercițiu util activității de învățare, elevii s-au putut concentra asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei au reflectat faptul că ei au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. PAUL ELENA ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TĂRIAN, JUD. BIHOR 

 
Societatea contemporană, caracterizată printr-o dezvoltare accelerată şi printr-un ritm galopant al 

progresului, generate şi de amploarea fenomenului globalizării,este dominată de tendinţa creşterii 
permanente a standardelor de performanţă, astfel încât evaluarea reprezintă un proces indispensabil în toate 
sistemele şi domeniile de activitate.  

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 iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). Evaluarea iniţială nu îşi 
propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare 
cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 
cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia 
soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu 
vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a 
subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare 
(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei 
lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.  

În concluzie, o acțiune de evaluare eficace trebuie s fie în mod necesar continuu și complet. 
Recunoaterea 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 i complex, perfect integrat activității didactice. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. PAUN ANISOARA 
ŞCOALA GIMNAZIAKA BUCINISU, JUD. OLT 

 
 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 TRADIŢIONALE ŞI METODE ALTERNATIVE PENTRU 
REALIZAREA EVALUĂRII INIŢIALE 

 
PROFESOR PĂUN IONELA 

 
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. Funcţia diagnostică, 

vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele şi posedă capacităţile necesare angajării 
lor cu şanse de reuşită într-un nou program. În acest fel pot fi identificate lacunele, golurile pe care elevii 
le au în pregătire, resursele pe care le au ca volum de informaţii, dar mai ales în ceea ce priveşte capacităţile 
de învăţare momentane şi de perspectivă, conceptele principale, pe care elevii le stăpânesc, cu ajutorul 
cărora vor putea asimila conţinuturile noi şi fondul de reprezentări, care să favorizeze înţelegerea acestora, 
posibilităţile reale ale clasei şi ale fiecarui elev, ţinând seama de capacitatea de a lucra independent, 
abilităţile necesare pentru însuşirea cunoştinţelor în plan teoretic şi aplicarea lor, deficienţele şi dificultăţile 
reale care apar în activitatea de învăţare. Funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile prealabile 
desfăşurării noului program, care permit anticiparea rezultatelor.  

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.” Cadrul didactic trebuie să stăpânească o varietate 
de metode de evaluare, pe care le va aplica în funcție de particularitățile clasei de elevi, de scopul și 
obiectivele evaluării, de specificul conținuturilor supuse aprecierii. 

Printre metodele tradiționale de evaluare folosite în învățământul gimnazial, se numără probele scrise 
şi probele practice. Probele practice se pot realiza în deosebi la disciplinele din anumite arii curriculare: 
ştiinţe, tehnologie, informatică şi TIC. Elaborarea unei probe scrise presupune stabilirea obiectivelor 
evaluării, a conținutului verificat, construirea itemilor/ cerințelor, stabilirea unei grile de corectare, 
construirea unui barem de notare. Apoi, va fi ales un moment favorabil în care se va realiza evaluarea, prin 
anunțarea elevilor și aplicarea probei. 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 mai obiectivă. Elevilor le 
oferă posibilitatea de a lucra în ritmul lor propriu, în mod liber, dovedind capacitatea de sinteză a 
cunoștințelor. Sunt planificate din timp, cuprind conținuturi din materia parcursă, fiind pregătite prin lecții 
de recapitulare și sistematizare. Probele de evaluare scrisă sunt preferate de majoritatea cadrelor didactice, 
constituind instrumente valide, apte să măsoare cu precizie și obiectivitate performanțele elevilor. 

Metodele alternative sau complementare nu le înlocuiesc pe cele tradiționale, ci au rolul de a se 
împleti cu acestea, astfel încât evaluarea rezultatelor să fie optimă. Dintre metodele complementare de 
evaluare fac parte portofoliul şi proiectul.  

Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai amplă care începe în clasă, prin definirea și înțelegera 
sarcinii de lucru, eventual prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, pe parcursul unei durate de 
timp și se încheie tot în clasă, prin prezentarea în fața colegilor a unui raport asupra rezultatelor obținute și, 
dacă este cazul, a produsului realizat. 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. Proiectul presupune și 
încurajează transferul de cunoștințe, deprinderi, capacități, facilitează și solicită abordările interdisciplinare, 
și consolidarea abilităților sociale ale elevilor. Este deosebit de util atunci când profesorul urmărește 
accentuarea caracterului practic /aplicativ al învățării și apropierea între discursul teoretic și experiența de 
viață a elevilor. 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. 

Portofoliul reprezintă o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor școlare și a progreselor 
înregistrate de elevi, deoarece reunește un ansamblu de activități (teme, proiecte, probe scrise etc.) realizate 
de elev de-a lungul unui perioade mai lungi de timp (an școlar). Portofoliu de evaluare (cuprinde: obiective, 
strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate etc.). 

În concluzie, evaluarea iniţială este bine să fie realizată pentru a putea determina cunoştintele şi acele 
capacităţi care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi şi de asemenea pentru formarea unor 



 

 

competenţe noi. 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. 
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STRATEGIA DE EVALUARE INIŢIALĂ 
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LICEUL TEHNOLOGIC ,,LORIN SĂLĂGEANʻʻ 

DROBETA –TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI 
 

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). 

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; B) 
Funcţia prognostică/predictivă. 

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

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

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

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la unmoment 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 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 
Aceasta se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul depregătire a 

preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoarepentru reuşita 
activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialulfiecărui 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 adecvatde 
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 cepermite 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, anşcolar, 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 multeunităţi de studiu.  

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 
asupra elevilor. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 Orice act educațional presupune ca, pe lângă componentele de predare și de învățare, să cuprindă și 

componenta de evaluare. De cele mai multe ori evaluarea este receptată drept punctul final al procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea inițială însă, este absolut necesară în momentul începerii unui astfel de 
proces. 

Știut este faptul că evaluarea inițială are drept scop indicarea nivelului de pregătire al elevilor în 
vederea elaborări unui plan de acțiune care să țină cont de nevoile acestora. Pentru a identifica cât mai clar 
și obiectiv nevoile, potențialul de învățare al elevilor, este nevoie de o serie de tehnici și metode care să fie 
puse în practică.  

În primul rând, considerăm absolut necesară clarificarea scopului evaluării inițiale. Elevul are nevoie 
să cunoască că aceasta nu are rol de control, ci are rol de diagnoză și de prognoză, și că profesorul nu îl 
poate ajuta în mod real, decât descoperindu-i atât punctele tari, cât și punctele slabe. Pe de altă parte, este 
indcată schimbarea mentalității elevilor în ceea ce privește perceperea procesului de evaluare. Acesta este 
văzut ca un factor de stres, ca o etapă în care au cel mai mult de învățat sau recapitulat, într-un cuvânt 
evaluarea este receptată drept o povară. În momentul în care profesorul reușește să îl facă pe elev să vadă 
acest proces ca o etapă ce încununează eforturile lui de învățare, ca o celebrare a muncii sale, ca o ocazie 
de a demonstra ce a învățat, evaluarea va oferi o mai mare flexibiltate și o mai mare implicare din partea 
acestora, atât profesori, cât și elevi. 

Evaluarea inițială aplicată în prezent se bazează exclusiv pe testul de evaluare, ce reprezintă o probă 
scrisă pe baza căreia profesorul ar trebui să facă o analiză de ansamblu a potențialului elevilor. O evaluare 
orală, în cazul disciplinelor limba și literatura română sau limbile străine, ar oferi informații în plus privind 
competențele de comunicare pe care le-au dobândit elevii. 

Realizarea unei hărți conceptuale poate fi o alternativă la mult utilizatul test inițial, mult mai 
stimulativă și mai atractivă pentru elevi, în cazul disciplinelor științifice. 

O altă modalitate de realizare a evaluării inițiale o poate reprezenta investigația. Prin etapele ei, 
documentarea, stabilirea scopului, experimentarea, investigația pune elevul în fața unei probleme, studiază 
cu atenție datele și realitățile cauzale, reușind să găsească cea mai bună soluție. 

În concluzie, profesorul trebuie să diversifice metodele de evaluare pentru ca elevii să devină mai 
implicați și mai conștienți de importanța rezultatelor lor, care vor deveni astfel mai relevante. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, ÎNTRE NECESITATE, OBLIGATIVITATE ȘI 
RUTINĂ 

 
PAVĂL DANUSIA 

PROFESOR DE BIOLOGIE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN”, GALAȚI 

 
La fiecare început de an școlar, cadrele didactice au obligația de a aplica elevilor din învățământul 

preuniversitar teste de evaluare inițială la toate disciplinele, pentru a-și face o imagine asupra cunoștințelor 
și competențelor dobândite de aceștia în anii anteriori, asupra eventualelor lacune ce trebuie completate, 
precum și asupra unor aspecte ce trebuie corectate sau îmbunătățite. Rezultatele testelor inițiale trebuie apoi 
analizate și, pe baza lor, se stabilesc măsurile de remediere a neajunsurilor constatate. 

Rezultatele evaluării inițiale, în opinia mea, pot constitui un reper pentru profesor în vederea 
organiării activității la fiecare clasă în parte, în anul școlar respectiv, dar nu reflectă neapărat (așa cum am 
constatat din experiența de la catedră) adevăratul nivel și potențial al elevilor. S-a dovedit adesea că, 
numeroși elevi care obținuseră la testul inițial note relativ scăzute, pe parcursul anului școlar s-au remarcat 
prin rezultate bune și foarte bune la orele de biologie. Explicația situației ar putea consta fie în influența 
stării emoționale, inevitabilă, în timpul testării (ce a determinat rezultatele modeste la aceasta), fie în 
motivarea ulterioară a elevului de către rezultatul obținut la testarea inițială și dorința elevului de a arăta că 
poate mai mult, de a se autodepăși, fie în gradul de atractivitate al orelor de la această disciplină. Uneori, 
dimpotrivă, elevi care au obținut note bune la testele inițiale, ulterior nu au reușit să-și mențină nivelul 
ridicat așteptat.  

Aplicăm testul inițial în primul rând la clasele de început de ciclu gimnazial, dar adesea și la celelalte 
clase, sau la început de capitol sau semestru, pentru a folosi rezultatele la îmbunătățirea permanentă a 
activității noastre și nu pentru a realiza o ierarhizare a elevilor. 

Testul pe care l-am aplicat și anul acesta a fost structurat, conform recomandărilor, în două părți: una 
cu itemi obiectivi și o a doua parte cu itemi de tip semiobiectiv și/sau subiectiv. Obiectivele testului au fost 
bine stabilite, astfel încât să fie relevante pentru competențele ce se urmăresc a fi formate/dezvoltate la 
disciplina predată.  

Dacă itemii obiectivi, de tip grilă, nu au pus în general probleme elevilor în rezolvarea lor, rezolvarea 
itemilor subiectivi a constituit o adevărată provocare pentru foarte mulți dintre elevi (nu doar anul acesta, 
ci în fiecare an). Aș îndrăzni să afirm că acest fapt apare ca urmare a obiectivizării excesive a evaluărilor 
în ultimii ani, a tendinței generale de a evalua doar pe baza testelor de tip grilă (din motive lesne de înțeles 
și binecunoscute), ceea ce influențează negativ capacitatea de exprimare liberă și cursivă a elevilor, de 
formulare a unor idei pe baza gândirii logice și a cunoștințelor asimilate. 

Faptul că rezultatele evaluării inițiale nu se consemnează în catalog, poate avea două consecințe, 
oarecum opuse: pe de o parte, elevii se concentrează liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor 
propuși, nefiind constrânși de necesitatea/dorința de obținere a unei note mari, iar pe de altă parte, există 
riscul ca ei să nu acorde importanța cuvenită rezolvării testului și să-l trateze cu superficialitate, caz în care, 
rezultatul obținut nu va fi relevant. 

În opinia mea, evidențierea reușitelor elevilor la testele inițiale poate determina creșterea încrederii 
elevilor în forțele proprii și precum și un anumit grad de competitivitate în cadrul colectivului de elevi.  

Consider totodată că rolul aplicării evaluării inițiale capătă valoare reală doar prin raportare la 
evaluarea sumativă, care va evidenția eficiența măsurilor de remediere stabilite și aplicate în urma analizării 
rezultatelor de la evaluarea inițială.  

Concluzionând, evaluarea inițială este necesară pentru realizarea unui demers instructiv-educativ 
eficient, însă, pentru a-și atinge scopul, nu trebuie să devină o simplă rutină. Prin modul în care este 
concepută, trebuie să determine elevul să fie conștient că învățarea nu se face doar pentru notă, ci pentru 
sine, pentru a se dezvolta, a cunoaște, a descoperi și a înțelege lucrurile, procesele și fenomenele din jurul 
său. 

 



 

 

SUCCESUL ELEVULUI INTRE DEZIDERAT SI REALIZARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PAVĂL MIHAIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE SĂVINESCU” 

LOCALITATEA CRĂCĂOANI, JUDEȚUL NEAMȚ 
 
,,Succesul la învățătură este dependent nu numai de nivelul dezvoltării intelectuale – arată Chicev – 

ci, într-o însemnată măsură și de natura trăsăturilor de personalitate ale elevilor, ceea ce impune necesitatea 
cunoașterii și a influentării pozitive a acestor trăsături”. 

Pornind de la acest citat, observăm că succesul școlar nu este un indiciu al coeficientului inteligenței 
generale a elevului, deoarece capacitatea sa de adaptare depinde de inteligența lui școlară. Aceasta se 
formează pe parcursul școlarizării și este condiționată de gradul de organizare a întregii sale personalități. 
Pentru a putea influența pozitiv activitatea de învățare a elevului, cadrul didactic trebuie să cunoască factorii 
care influentează actul învățării la fiecare individ, printre care: capacitățile și interesele cognitive ale 
elevului, nivelul de aspirație al acestuia, sentimentul succesului/insuccesului, capacitatea de 
autoevaluare/autoestimare. Particularizând acești factori la fiecare individ, se va putea dezvolta elevilor o 
motivație intrinsecă a învățării. De aceea, la fiecare început de drum (ciclu școlar, an școlar, unitate de 
învățare, chiar la predarea unor conținuturi) este nevoie să își pună câteva întrebări: 

• Care este nivelul cunoștințelor elevilor? 
• Care este potențialul lor de învățare? 
• Ce lacune au? 
• Elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile de studiu? 
• Ce punct de reper are profesorul în evaluarea progresului școlar? 
Răspunsul la aceste întrebări îl află în urma aplicării evaluării inițiale.Aceasta îndeplinește trei funcții 

generale:  
 Funcția descriptivă- ,,Tu (elevul) acum știi ...” 
 Funcția diagnostică- ,,Aceasta se datorează faptului că...”  
 Funcția prognostică- ,,Dar, ai putea să...” 
Ausubel afirma: ,,...ceea ce influențează cel mai mult în învățare sunt cunoștințele pe care elevul le 

posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință!” 
 Așadar, evaluarea este un mijloc de formare a elevului și permite observarea competențelor acestuia 

în evoluție. Fiecare test de evaluare inițială trebuie să fie urmat de o analiză la nivelul clasei/individului, 
analiză care trebuie să încurajeze aspectele pozitive, reușitele elevului cu scopul de a dezvolta încrederea 
în forțele proprii, stima față de sine și a cataliza noi energii de învățare. ,,Tu acum știi să faci... este o 
descriere constatativă a ceea ce elevul a reușit, o măsură a ceea ce el știe. Urmează punerea în evidență a 
lacunelor, dar în aceeași maniră care să nu-l deranjeze pe elev, ci mai mult să-l determine să își 
conștientizeze lipsurile(,,Aceasta se datorează faptului că...”). Se evidențiază clar ce trebuie și cum 
trebuie învățat, inducându-le, în același timp, și un stil de învățare. Astfel se produc efecte globale pozitive 
în plan formativ-educativ . Din perspectiva profesorului evaluarea inițială îi oferă acestuia posibilitatea de 
a culege informații despre activitatea realizată și așteptările pedagogice, despre cunoașterea acțiunilor 
reușite versus punctelor critice. Se pot identifica și cauzele eventualelor blocaje ale elevului. Acum este 
momentul ca să decidă o strategie de ameliorare/recuperare/ refacere a noțiunilor fundamentale pentru unii 
elevi. Cea de a treia funcție (prognostică- ,,Ai putea să...”) conduce la schimbări atât în activitatea elevului, 
cât și a profesorului. Pentru cadrul didactic, evaluarea inițială constituie un punct de control/autocontrol 
asupra activității desfășurate, sugerează căi de perfecționare a stilului de predare-învățare. Elevul își 
formează o motivație puternică față de învățare, o atitudine pozitivă față de școală- mijlocul eficient de 
asigurare a succesului și de prevenire a insuccesului școlar. Își va forma capacități de autoevaluare, de 
precizare clară a intereselor pentru învățătură.  

Sintetizând cele relatate mai sus, putem concluziona faptul că, prin rolul său, evaluarea inițială 
contribuie la transformarea noțiunii de ,,succes” din deziderat în realizare, numai dacă elevul ajunge la 
această formă de autoevaluare/autoînțelegere/autocontrol, o conștientizare a nivelului său de pregătire în 
raport cu programa școlară. Evaluarea inițială este o punte de legătură între o stare precedentă și una 



 

 

viitoare; prin ea realizăm o ,,omogenizare” a fondului de cunoștințe și abilități, indispensabile unui nou 
parcurs. 

 ,,Pune în evidență caracteristicile diferențiale ale elevilor și posibilitățile de a acționa în direcția 
realizării competențelor generale și specifice ale fiecărei discipline.”(Ioan Cerghit-2002).  

Activitatea de evaluare cu toate formele sale-inițială, formativă și sumativă- în decursul anilor a trecut 
prin mai multe stadii: de la evaluarea ,,comparativă” la stadiul de evaluare prin obiective/,,criterială”, apoi 
la evaluarea ,,corectivă”/,,diferențială și, în prezent, se tinde spre o evaluare ,,conștientizată”/ ,,formatoare”. 
Asistăm la o tranziție de la evaluarea văzută ca un instrument de măsură și control(Charles Hadji- 
evaluare=măsurare), la un demers centrat pe învățarea de către elev, luând în considerație procesele 
cognitive ale acestuia, reglarea/autoreglarea activității cognitive. 

In urma aplicării testelor de evaluare inițială la clasa mea, am conceput o fișă de monitorizare a 
evoluției activității de învățare a elevilor, pe o foaie A4. Iată structura ei: 

Nume elev____________________ 
1.Puncte tari___________________________________________________________________ 
2.Puncte slabe_________________________________________________________________ 
3.Măsuri de dezvoltare/ameliorare__________________________________________________ 
 

Calificativul/Testul Test 
initial 

Test1 Test 2 Test3 Test4 Test5 Test 
sumativ 

Oservații 

Foarte bine    x  x x Se observă 
un progres Bine  x x  x   

Suficient x       
Insuficient        

 
La puncte tari voi descrie funcția costatativă -,,Acum stii.....”.La puncte slabe voi consemna factorii 

care au declansat scaderea calificativului-,,Aceasta se datorează faptului că...”. La măsuri voi pune in 
evidență funcția prognostică. Din unirea calificativelor obținute de la TI până la TS se obține graficul de 
progres /regres al elevului. 
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EVALUARE INIŢIALĂ – CONTROL ȘI CUNOAȘTERE 
 

PROFESOR PĂVĂLUȚĂ MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 

 
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 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. 

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. 

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. 

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. 



 

 

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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EVALUAREA- PROIECTAREA MATRICEI DE SPECIFICAȚII ȘI 
SCHEMEI DE NOTARE 

 
PROF. PAVEL ELENA GABRIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA 

 
Evaluarea, alături de predare-învăţare-cercetare, reprezintă componenta centrală a procesului de 

învăţământ, dar şi decisivă privind funcţionalitatea sistemului didactic. Evaluarea este şi un mijloc de 
bază de realizare a feedback-ului, care oferă informaţiile de autoreglare necesare pentru luarea deciziilor 
de ameliorare/dezvoltare a sistemului de învăţământ. Din această definiţie deducem că: a) evaluarea este 
un proces, o activitate etapizată, desfăşurată în timp; b) este o componentă indispensabilă a procesului de 
învăţământ; c) ea nu se rezumă la notarea elevilor, ci vizează domenii şi probleme mult mai complexe; d) 
ea implică măsurări, comparaţii, aprecieri care permit adoptarea unor decizii menite să îmbunătăţească 
procesul educaţional.  

 Evaluarea este un demers didactic prin care se delimitează, se identifică şi se furnizează informaţiile 
despre randamentul academic, ca temei pentru luarea deciziilor ulterioare. Procesul evaluării presupune 
următoarele acţiuni relativ distincte: măsurarea, aprecierea, valorificarea, adoptarea măsurilor 
ameliorative/valorizare/decizie. În domeniul educaţiei, evaluarea reprezintă un act psihopedagogic 
complex, de stabilire a relevanţei şi a valorii rezultatelor academice/performanţelor prin raportarea acestora 
la un sistem de criterii prestabilite. 

 Matricea de specificaţii este un procedeu indispensabil testului sumativ, care ne oferă certitudinea 
că testul măsoară finalităţile educaţionale definite în curriculum şi are o bună validitate de conţinut. Ea 
determină corelaţia dintre nivelurile cognitive, specificate 43 în itemii testului (itemii testului reflectă 
finalităţile de evaluat) şi ponderea elementelor de conţinut.  

 Cum construim şi cum completăm o matrice? Pornind de la definiţie, matricea de specificaţii 
determină corelaţia dintre nivelurile cognitive, specificate în itemii testului şi ponderea elementelor de 
conţinut. Astfel, în coloane sunt specificate nivelurile cognitive (nivelurile cognitive reflectă tipurile de 
comportamente), iar pe rânduri sunt enumerate elementele de conţinut care vor fi testate. Se determină 
tipurile de comportamente care vor fi testate. În acest caz se utilizează o taxonomie a competenţelor care 
reflectă finalităţile curriculare. 

 În cazul testelor sumative poate fi utilizată taxonomia descriptorilor de la Dublin, adaptată la nivel 
de: cunoaștere şi înţelegere, aplicare (operare cu entităţi de cunoaștere), integrare.  

Se identifică elementele de conţinut care vor fi testate. În acest scop, întreg conţinutul propus pentru 
testare se împarte în unităţi logice de conţinut, numite convenţional C1, C2, C3. Se determină ponderea 
(%) nivelurilor cognitive (tipurilor de comportament) şi se notează în ultimul rând al matricei şi ponderea 
elementelor de conţinut, care se notează în ultima coloană a matricei. În determinarea ponderii tipurilor de 
comportament se ţine cont de componentele competenţei: cunoaştere, aplicare, integrare. De exemplu, 
ponderea nivelurilor cognitive reflectate în matricea de specificaţii a unui test sumativ pentru 
studenţi poate fi: cunoaştere şi înţelegere – 30 %, aplicare – 45 %, integrare – 25%. Ponderea 
elementelor de conţinut poate fi determinată calitativ sau cantitativ. Aspectul calitativ presupune stabilirea 
ponderii fiecărui element de conţinut, ce depinde de funcţionalitatea acestuia în activitatea profesională. 
Aspectul cantitativ presupune stabilirea ponderii fiecărui element de conţinut în funcţie de numărul de 
subiecte din fiecare element de conţinut. De exemplu, dacă numărul total de subiecte este egal cu 12, 
iar primul element de conţinut are 3 subiecte, al doilea – 5 şi al treilea – 4, atunci ponderea primului 
element de conţinut este de: 12 subiecte ---------------------- 100% 3 subiecte ----------------------- X% X 
= (3 x 100) : 12 X = 25%. Deci, C1 constituie 25%, C2 – 42% şi C3 – 33%. Se completează celulele 
matricei prin calcularea ponderii fiecărui element de conţinut pentru fiecare nivel cognitiv din matrice. În 
acest scop se înmulţeşte ponderea (%) 44 totală a elementului de conţinut cu ponderea (%) totală 



 

 

corespunzătoare fiecărui nivel cognitiv şi se împarte la 100%. De exemplu, pentru C1, C2 şi C3: C1= 
(25% x 30% ) : 100% = 8% - cunoaştere şi înţelegere C1= (25% x 45% ) : 100% = 11% - aplicare 
C1= (25% x 25% ) : 100% = 6% - integrare C2= (42% x 30% ) : 100% = 13% - cunoaştere şi 
înţelegere C2= (42% x 45% ) : 100% = 19% - aplicare C2= (42% x 25% ) : 100% = 10% - integrare 
C3= (33% x 30% ) : 100% = 10% - cunoaştere şi înţelegere C3= (33% x 45% ) : 100% = 15% - 
aplicare C3= (33% x 25% ) : 100% = 8% - integrare. Se completează matricea cu numărul de itemi. 
Pentru aceasta se stabileşte numărul total de itemi ai testului (de exemplu, testul conţine 14 itemi). Pentru 
a indica numărul de itemi în fiecare celulă se înmulţeşte numărul total de itemi cu ponderea procentelor din 
celulă şi se împarte la 100%. De exemplu, numărul de itemi care testează integrarea pentru C 1 este: 
X = (14 itemi x 100%) : 8% X = 1 item Tabelul 1. Matricea de specificaţii [2] Niveluri cognitive 
Elemente de conţinut Cunoaştere şi înţelegere Aplicare Integrare Total (%) Subiectul 1 8% 1 item 
11% 1 item 6% 1 item 25% 3 itemi Subiectul 2 13% 2 itemi 19% 3 itemi 10% 1 item 42% 6 itemi 
Subiectul 3 10% 2 itemi 15% 2 itemi 8% 1 item 33% 5 itemi Total (%) 30% 5 itemi 45% 6 itemi 25% 
3 itemi 100 % 14 itemi NB Se completează toate celulele matricei de specificaţii. Ponderea (%) şi itemii 
se prezintă sub formă de numere întregi.  

 Procesul de proiectare a testului se încheie cu elaborarea schemei de notare, pe baza căreia vor fi 
corectate şi notate testele elevilor. Schema de notare include două aspecte: baremul de notare şi scala de 
notare . Baremul de notare reflectă punctajul acordat itemilor din test. De obicei, se acordă 2 puncte pentru 
fiecare acţiune logică. În cazul ideal testul are 100 puncte. Scala de notare reflectă convertirea punctelor în 
notă. Există mai multe modalităţi de convertire a punctelor în notă. 

 Unii cercetători propun acordarea notelor de 10 şi 9 atunci când raportul dintre ceea ce s-a cerut şi 
ceea ce a prezentat studentul este de 1 : (1-0,9); notele de 8 şi 7 se acordă atunci, când raportul este de 1 : 
(0,7 – 0,6); notele de 6 şi 5 se acordă atunci când raportul este de 1 : (0,6 – 0,5). Astfel, dacă testul are 100 
de puncte, atunci scala de notare va fi următoarea: punctaj [30-39,99] [40-49,99] [50-59,99] [60-69,99] [70-
79,99] [80-89,99] [90-100] Notă 4 5 6 7 8 9 10. 

 Respectarea rigorilor în procesul de elaborare a testelor sumative, şi anume: proiectarea matricei de 
specificaţii, formularea finalităţilor de evaluat, respectarea regulilor de elaborare a itemilor, elaborarea 
schemei de notare, presupune asigurarea caracteristicilor testului şi evaluarea obiectivă a achiziţiilor 
studenţilor. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

GRUPA MICĂ ,,FLUTURAȘII” 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PAVEL EVDOCHIA 

 
Evaluarea initiala la grupa mică ,,FLUTURAȘII” 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.  

 În cadrul evaluării inițiale am urmărit: 
●Dezvoltarea intelectuală – exprimarea, cunoștințe despre mediu (culori, animale, obiecte), 

cunoștințe ce permit ințelegerea pozițiilor spațiale, cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltare al 
simțurilor (gust, văz, auz). 

●Dezvoltarea fizică ,a sănătății și igienei personale:–înălțime, greutate, echilibru, indică diferite părți 
ale corpului, execută mișcări simple la comandă,folosește șervețelul etc. 

●Dezvoltare artistică – ține creionul, desenează linii (chiar și mâzgălituri), colorează, cântă. 
●Dezvoltare socio-emoțională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viata al gradiniței, 

participarea, stabilitatea si autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistentă la efort. 
Pentru a aduna cât mai multe informații despre copii, evaluarea s-a desfășurat după aplicarea 

chestionarelor părinților. 
 Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse si au fost selectate ținând cont de vârsta mică și de 

numărul de copii, grupa fiind formată din 18 copii de trei ani,neavând pricepri si 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 si pentru a crea acea legatură atât de importantă între gradiniță si 
familie.  

2.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. 

I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI A COMUNICARII-15 puncte 
1. Dezoltarea limbajului si a comunicarii-15 puncte 
●Comportamente urmarite:-discuta cu colegii si educatoarea ,primeste mesaje, îndeplineste 

instructiuni simple,știe să se prezinte;denumeste 4-5 jucarii si formulează o propozitie simplă despre o 
jucarie denumita,răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune. 

●Probe aplicate 
ADP-,Bine ati venit la gradinita” 
ALA-Biblioteca-,,Spune-i papusii cum te cheama” 
ADE-Domeniul limba si comunicare-,,Ce știi despre jucaria ta!” 
 -,,Ascultă si repetă ce spun eu!”-joc exercitiu 
II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOTIONALA-15 puncte 
 1. Dezvoltare sociala-5 puncte 
●Comportamente urmarite: 
-manifesta un comportament civilizat in relatiile cu cei din jur; utilizeaza formulele Te rog si 

Multumesc; 
-incearca sa se autoserveasca in situatii simple care impun acest lucru (masa, spalator, dormitor); 
-reuseste sa astepte intr-o situatie data; 
-se joaca impreuna cu alti copii; 
-stie sa salute cand vine si cand pleaca de la gradinita. 
●Probe aplicate 
ADP-,,Un baiat si o fetita merg frumos prin gradinita”, ,,Cum salut?”, ,,Cum spun multumesc?” 
ALA-Joc de rol-,,De-a gradinita (socializare) ”,  
ADE-Domeniul om si societate-,,Copiii la gradinita”joc didactic 
 2. Dezvoltare emotionala-10 puncte 
●Comportamente urmarite: 
-se prezinta pe sine; 



 

 

-raspunde la intrebari privind identitatea personala; 
●Probe aplicate 
ADP-,,Cine sunt eu, cine esti tu?” 
ALA-Stiinta-,,Spune ce face păpușa?” 
 -Joc de rol-,,De-a familia” 
ADE-Domeniul limba si comunicare-,,Ghici cine a venit la gradinita?” 
III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVA-15 puncte 
1. Dezvoltarea gandirii logice si rezolvarea de probleme-5P 
●Comportamente urmarite: 
-observă obiectele din sala de grupa; 
-recunoaste, numeste obiectele indicate; 
-separa jucariile de alte obiecte; 
-construieste dupa model o figura simpla. 
●Probe aplicate 
ADP-,,Jucariile m-au asteptat”, ,,Plimbăm păpușa”  
ALA-Stiinta-,,Ce trebuie sa faci atunci cand?” 
 -Joc de masa-,,Alege jucariile care iti plac cel mai mult!” 
 -Constructii-,,Ce stii să faci din cuburi?” 
ADE-Domeniul stiinta-,,Alege numai jucariile”, ,,Ce stii să spui despre?” 
 2.Cunostinte si deprinderi elementare matematice, cunoasterea si intelegerea lumii- 10P  
●Comportamente urmarite: 
-descopera elemente componente ale mediului inconjurator prin antrenarea organelor de simt; 
-plasează obiecte in 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 .......!” 
ALA-Stiinta-,,Unde este ursuletul? Dar papusa?”, ,,Ce gust are zaharul, dar sarea ?” 
 -Joc de masă-,,Așează la locul potrivit” 
ADE-Domeniul stiinta-,,Ce are papusa, ai si tu?”-joc exercițiu 
IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICA, SANĂTATE SI IGIENĂ PERSONALĂ-15 puncte 
 1. Dezvoltare fizica-10 puncte 
●Comportamente urmarite: 
-îsi coordonează mișcările cu ritmul solicitat de educatoare (intinde, ridică mainile si bate din palme); 
-merge sau aleargă în direcția indicată de educatoare; 
-poate să stea intr-un picior 3 secunde. 
●Probe aplicate 
ADP-,,Câte unul după mine!”, ,,Batem palmele!” 
ALA-Jocuri distractive-,,Cine sosește primul?”, ,,Copilasi, veniti la mine!”, ,,Aleargă după 

iepuraș!” 
ADE-Domeniul psiho-motric-,,Ne miscăm si ne jucăm” 
2. Sanatate si igiena personala-5 puncte 
●Comportamente urmarite:  
-respectă regulile de igienă personală si colectivă; 
-recunoaște obiectele de uz personal si cunoaște modul de intrebuințare a acestora. 
●Probe aplicate 
ADP-,,Mă pregătesc să merg la gradinită” 
ALA-Joc de rol-,,Ce imi place la tine?” 
 -Arta-,,Batista parfumată”-auditie muzicala 
ADE-Domeniul om si societate-,,Arata-mi ce stii sa faci cu!” (obiecte de uz personal)-joc didactic 

  



 

 

V. DOMENIUL CAPACITATI SI ATITUDINI DE INVATARE-15 puncte 
(Curiozitate si interes. Initiativa. Persistenta în activitate. Creativitate.) 
●Comportamente urmarite: 
-participă la activitățile de învățare și la cele de joc atât în calitate de vorbitor cât si în calitate de 

ascultator; 
-acompaniază cântecele cu bătai din palme sau jucării sonore (toba, clopotel); 
-ascultă cu atenție si interes cantece pentru copii si poate să reproduca corect un cantec simplu 

(înălțimea sunetelor), dupa modelul educatoarei; 
-poate să țină corect creionul în mână; 
-se ,,joacă” cu plastilina. 
●Probe aplicate 
ADP-,,Trezeste-te cand strigăm cucuriguuu!” 
ALA-Stiinta-,,Ce culoare are creionul tau?” 
 -Arta-,,Strângem plastilina in pumn” 
ADE-Domeniul estetic si creativ-,,Cântă ca mine!”, ,,Ne jucăm cu creionul pe hartie”  
 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  
Rezultatele evaluarii inițiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 

elaborarea unei planificări a activităților instructiv-educative care să țină cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile si deprinderile de bază, 
necesare integrării active în activitatea educațională din învățământul preșcolar. 

 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.  

 Rezultatele evaluarii inițiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
elaborarea unei planificari a activităților instructiv-educative care să țină cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile si deprinderile de bază, 
necesare integrării active în activitatea educațională din învățământul preșcolar. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROFESOR PAVEL MIHAI COSMIN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, JUD. MEHEDINȚI 

 
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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EVALUAREA INIŢIALA IN INVATAMANTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR PAVEL ONCEL ELIZA VALENTINA 
SCOALA GIMNAZIALA „INV. CLEMENTA BESCHEA” CAPATANESTI 

 
Se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de invatamant, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol si chiar al unei lecţii). Ea este impusa de faptul ca la începutul unei activităţi de 
instruire, oricare ar fi dimensiunea acesteia, exista o oarecare eterogenitate in rândul elevilor in ceea ce 
priveşte cunoştinţele, abilităţile, in general a posibilităţilor de invatare a noilor conţinuturi. 

In consecinţa, apare necesitatea anticipării procesului de formare prin cunoaşterea pregătirii 
anterioare a elevilor, a nevoilor de invatare, ca si de creare a premiselor necesare pentru asimilarea noilor 
conţinuturi. Evaluarea iniţiala constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de instruire, fiind 
menita sa ofere posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare al elevilor la începutul unei activităţi, de a 
şti daca sunt apţi sa se integreze cu şanse de reuşita in noul program de instruire, daca vor putea înţelege 
conţinutul ce va fi predat.  

Evaluarea iniţiala devine necesara la începutul unui ciclu de invatamant, an şcolar sau după o 
întrerupere de mai mare durata a activităţii, după cum poate fi necesara si pe parcursul derulării programului, 
la începutul unor capitole ca si ale fiecărei lecţii. In toate cazurile, ea premerge activităţii in care sunt 
angajaţi elevii. 

Este „ iniţiala " in sensul ca „ face intrarea in ... articulând starea precedenta cu starea viitoare 
". Rolul ei este de a permite atât profesorului cat si elevului sa-si formeze o reprezentare cat mai corecta 
posibil asupra situaţiei existente si asupra cerinţelor cărora urmează sa le răspundă.. 

Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din mai multe circumstanţe reale, printre care pot fi 
evocate: 

• existenta unei eterogenităţi in ceea ce priveşte pregătirea elevilor , mai ales după o întrerupere mai 
mare de activitate , situaţie in care ea poate sugera nevoia unor programe de recuperare sau a desfăşurării 
unui invatamant diferenţiat, cel puţin pe durata unei perioade in care ecartul dintre elevi, sub raportul 
pregătirii, poate fi atenuat; 

• asigurarea „ continuităţii " in asimilarea unui ansamblu de cunoştinţe si in formarea unor 
capacităţi, când ceea ce urmează a fi invatat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 

• nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţilor de invatare ale elevilor.  
FUNCŢII ALE EVALUĂRII INIŢIALE. In concordanta cu fenomenele care o fac necesara, 

evaluarea iniţiala realizează doua funcţii: 
a. Funcţia diagnostica . Vizează cunoaşterea măsurii in care subiecţii stăpânesc cunoştinţele si 

poseda capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşita intr-un nou program: 
- ceea ce ştiu, identificarea lacunelor m pregătire; 
- determinarea a ceea ce sunt capabili sa invete (abilitaţi, capacităţi), cunoscând ca „însuşirea de 

cunoştinţe este un proces in cadrul căruia fiecare noua capacitate se construieşte pe o fundaţie asigurata de 
capacităţile anterior invatate"; 

- stăpânirea conceptelor principale cu ajutorul cărora vor putea asimila conţinuturile noi si fondul de 
reprezentări care sa favorizeze înţelegerea acestora; 

b. Funcţia prognostica. Se exprima in faptul ca sugerează profesorului condiţiile probabile ale 
desfăşuram noului program si ii permite anticiparea rezultatelor. Mai exact, pornind de la datele evaluării 
se pot stabili: obiectivele programului următor, demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de 
invatare ale elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare. 

CONDIŢIILE REALIZĂRII EVALUĂRII INIŢIALE: 
− Schimbarea mentalităţii după care realizarea ei constituie o risipa de timp sau o utilizare 

neraţionala a acestuia si înţelegerea faptului ca, dimpotrivă, este util „sa ştii sa pierzi timp pentru a câştiga"; 
− Capacitatea de a gestiona raţional timpul de invatamant; 
− Înţelegerea evaluării iniţiale nu ca simplu test de pornire , de inventariere , ci ca demers care 

insoteste activitatea pe o durata mai mare de timp. Deşi locul ei este la începutul activităţii, evaluarea 
iniţiala nu reprezintă numai o acţiune prealabila unui demers didactic, ci constituie un moment al activităţii, 
făcând parte integranta din aceasta. De aici, necesitatea de a fi realizat nu ca scop in sine, ci astfel incat sa-si 



 

 

îndeplinească rosturile de prefigurare a activităţii in continuare, orientând-o si facand-o mai eficace. Ea nu 
determina eficacitatea activităţii, dar o condiţionează, oferind datele necesare dezvoltării gândirii 
previzionale pe care se bazează anticiparea activităţii, constând in proiectarea acţiunilor menite sa conducă 
la realizarea obiectivelor urmărite. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. PEIA ANA, C.S.E.I 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 
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,vformativă 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).  

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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EVALUAREA INIŢIALĂ MODALITATE DE APRECIERE A STARTULUI 
DE PREGĂTIRE A COPIILOR 

 
PROF. PELE MIHAELA ANA 

LICEUL ORTODOX ,,EP.ROMAN CIOROGARIU,, 
STRUCTURA GPP NR 23 ORADEA 

 
Evaluarea iniţială este unul dintre primele demersuri pe care le face orice cadru didactic, indiferent 

de nivelul de educaţie la care predă. 
La început de an şcolar,se realizează evaluările iniţiale cu scopul de a şti care este nivelul de 

cunoştinţe al copiilor,care sunt deprinderile acestora,ce ştiu şi ce nu ştiu,ce abilităţi au,care sunt domeniile 
în care excelează,şi nu în ultimul rând,unde există lacune,ce nu ştiu copiii,cum abordează aceştia cerinţele 
şi cum rezolvă sarcinile primate,cum se raportează la grădiniţă,la colegi ,la doamnele educatoare şi mai ales 
cum reuşesc să se integreze în acest organism viu care este grădiniţa. 

Fiecare an vine cu o nouă provocare,cu alte generaţii,cu alte varste ale preşcolarilor,cu alt bagaj de 
cunoştinţe,cu alt vocabular,cu altă raportare la cei din jur,cu aspecte pozitive şi altele negative,cu bune,cu 
rele,toate la un loc şi întrepătrunse unele cu altele. 

Datoria noastră de dascăli este de a vedea în fiecare dintre copii potenţialul acestora de a progresa, de 
a acumula noutăţile,de a se adapta la situaţii noi ,neprevăzute ,urgent ,nemaiîntâlnite ,cu oameni noi şi cu 
colegi noi,cu surprize plăcute şi interesante. 

Orice evaluare iniţială porneşte de la un plan, de la studierea aprofundată a curriculumului şi de la 
identificarea comportamentelor şi atitudinilor pe care le au copii în raport cu lumea înconjurătoare ,de la 
ceeace ştiu sau ar trebui să ştie ,combinând particularităţile de vârstă ale preşcolarilor cu specificul mediului 
în care trăiesc. 

Itemii de evaluare, activităţile didactice desfăşurate cu copiii ,toate trebuie să fie în strâsă legătură 
unele cu alteeele ,în urban evaluăm un anumit tip de comportament ,în rural alt tip de comportament ,dar 
există în acelaşi timp o linie general valabilă pentru toti. 

De cele mai multe ori aceste evaluări iniţiale se fac sub formă de joc, antrenând toţi copii dar urmărind 
şi comportamentul individual al fiecăruia ,se fac sub formă orală ,sub forma unor lucrări practice ,concursuri 
,activităţi interactive ,jocuri didactice etc. 

Ca şi o constantă a activităţilor de evaluare iniţială derulate în grădiniţa de copii este cea de observare 
a comportamentelor copiilor ,consemnarea celor observate în caietul de observaţii asupra copiilor ,urmând 
apoi ca toate acestea să fie centralizate în fişele de progres ale copilului înainte de intrarea în ciclul primar. 

La finalul perioadei de evaluare iniţială se face un raport asupra activităţii evaluate,se identifică acele 
carenţe care există,se face un bilanţ,o analiză SWOT cu puncte tari şi puncte slabe ,acest raport fiind punctul 
de plecare în planificarea activităţilor viitoare . 

Orice cadru didactic a învăţat că atunci când vrei să faci un plan de activitate trebuie să ţii cont de 
nivelul de vârstă al copiilor,de mediul din care provin,cunoştinţele acumulate anterior ,gradul de acomodare 
la programul grădiniţei ,etc. 

În orice construcţie ,de orice tip ar fi aceasta ,că este materială sau la nivel de idei ,se ţine cont de 
fundament ,de baza de sprijin ,care trebuie să fie trainică şi solidă,să ofere certitudini şi garanţia trăiniciei, 
altfel orice nivel superior ataşat îşi va pierde echilibrul şi mai devreme sau mai târziu va cădea. 

Fie ca fiecare dascăl-cadru didactic –din ţara aceasta să ţină cont de toate instrumentele care-i pot fi 
folositoare şi să muncească în aşa fel de parcă el ar fi centrul Universului.Recunoştinţa vine de cele mai 
multe ori mult după realizarea lucrului bine făcut ,dar sigur există cineva care vede.  



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
EDUCATOARE: PENA MARIA 

GRADINITA NR.1 VARASTI,JUDETUL GIURGIU 
 
 Copilul este o fiinta cu o,, lume proprie”,o fiinta activa,cu o mentalitate proprie ireductibila la logica 

adultului. 
 Polivalent dotata,aceasta fiinta se afla intr-o permanenta schimbare.Pentru a-l putea influenta 

optional educatoarea trebuie sa ,,redescopere”mereu copilul in dinamica ipostazelor inedite ale 
individualitatii lui in devenire,sub toate aspectele,trebuie sa invete sa observe,sa evalueze copilul,deoarece 
acestea sunt repere esentiale in activitatea didactica. 

Primul pas care trebuie realizat in acest sens,la intrarea copilului in gradinita este evaluarea initiala 
urmata apoi de evaluarea formativa(continua)si evaluarea sumativa(finala).Subliniind rolul si importanta 
deosebita a evaluarii Ausubel sustine: 

,,daca as vrea sa reduc toata psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: 
Cea ce influenteaza mai mult invatarea sunt cunostintele pe care le poseda la plecare.Asigurati-va de 

ceea ce el stie si instruiti-l in consecinta”(R.Ausbel) 
 Evaluarea initiala se realizeaza la inceputul anului scolar si are rolul de a stabili nivelul de cunostinte, 

capacitatile de invatare ale copilului.Concluziile desprinse in urma evaluarii initiale contribuie la realizarea 
predictiei,stabilirea coordonatelor esentiale pentru activitatea viitoare a obiectivelor,strategiilor didactice 
ce vor fi utilizate in activitatea de invatare,ritmul de parcurgere al continuturilor dar si stabilirea unor masuri 
ameliorative pentru copiii cu lacune care necesita sprijin prin programe de recuperare.Deci evaluarea 
initiala reprezinta premise pentru eficienta procesului de invatamant prescolar viitor si se va oglindi in 
planificarea semestriala.  

 Evaluarea initiala vizeaza:domeniul psihomotor(capacitati,aptitudini,deprinderi), 
domeniul socio-afectiv(atitudini),domeniul cognitive(cunostinte)si identifica nivelul de achizitii 

initiale ale copiilor in termini de cunostinte,competente,abilitati in scopul realizarii obiectivelor pentru 
etapa urmatoare. 

Evaluarea initiala se poate realiza prin probe orale,scrise(fise individuale) sau probe practice iar 
metodele,tehnicile pe care le utilizam trebuie sa fie atractive,stimulative si eficiente.Datele obtinute ajuta 
la conturarea activitatii didactice in trei planuri:stabilirea modului de predare a noului continut al 
programei,organizarea unui program de recuperare,daca este cazul si realzarea unor masuri de sprijinire a 
prescolarilor. 

 Evaluarea continua este mijlocul de prevenire a situatiilor de esec si este parte integranta a procesului 
de prerdare-invatare si presupune evaluare tuturor copiilor in raport cu continuturile diferitelor categorii de 
activitati considerate esentiale de educatoare. 

 Evaluarea sumativa se realizeaza prin verificari la sfarsitul semestrelor, al anului scolar sau la finalul 
frecventarii gradinitei. 

 In procesul instructiv-educativ evaluarea are un rol esential intrucat constituie o modalitate obiectiva 
de punere in evidenta a progresului si randamentului prescolar si reprezinta un mod de reglare si autoreglare 
a activitatilor de invatare. 

 
Bibliografie 
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METODA R.A.I. (RĂSPUNDE – ARUNCĂ – INTEROGHEAZĂ) 
 

PROF. PENTEA-POP RODICA 
 
 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. 
Pot fi sugerate următoarele întrebări: 

 - Ce ştii despre ....................................? 
 - Care sunt ideile principale ale lecţiei .................?  
- Despre ce ai învăţat în lecţia ........................?  
- Care este importanţa faptului că ...................?  
- Cum justifici faptul că .................................. ?  
- Care crezi că sunt consecinţele faptului ..................? 
 - Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată...................?  
- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .........................? 
 - Cum consideri că ar fi mai avantajos să....... sau să...................?  
- Ce ţi s-a părut mai interesant...............................? 
 - De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 
 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. 

 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.  

Cadrul didactic supraveghează desfăşurarea jocului şi în final lămureşte problemele la care nu s-au 
găsit soluţii.  

Avantaje:  
- 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. 

 Dezavantaj:  
Mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup care ar cădea ar distrage atenţia celorlalte 

grupuri. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ –RĂUL NECESAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PEPENE MARIANA IRINA 
ȘCOALA GIMN.”GALA GALACTION”,DIDEȘTI,JUD. TELEORMAN 

 
 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. 

 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 promovează 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 
unitară asupra dezvoltării personalitãtii elevului.Copilul este o fiintă activă, cu o lume proprie.Pentru a-l 
putea influenta optimal,învatatoarea are menirea sã redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor 
inedite ale individualitătii sale.Acceptând termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un 
proces,un instrument,un „barometru”de măsurare a gradului de pregãtire psihică 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 evaluării.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 initială,pe parcursul procesului –evaluare continuă/formativă,la 
finalul unui proces –evaluare sumativă/cumulativă. 

 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. 

 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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Evaluarea este actul didactic complex prin care se evidențiază cantitatea cunoștințelor și abilităților 

dobândite, valoarea (nivelul, performanța și eficiența acestora) la un moment dat, modul de valorificare a 
informației științifice în condițiile unei prestații orale, scrise sau practice. 

Fiind o componentă a spiralei educaționale, evaluarea este la fel de importantă ca predarea și învățarea 
deținând o pondere semnificativă în strategia perfecționării învățământului. 

Evaluarea inițială are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de pregătire a elevilor la începutul anului 
școlar, la începutul unui cilcu de învățământ, de obicei la clase nou formate în care elevii provin de la școli 
diferite, la clasele în care activitatea didactică este preluată de alțI profesori, în vederea organizării adecvate 
a predării, pentru susținerea unui proces formativ sau pentru recuperarea pe grupe distincte sau cu anumiți 
elevi.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 fiecăruia 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 acestor informaţii dobândite 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 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. 

Evaluarea inițială se realizează cu ajutorul testelor elaborate de profesor și îmbină diferite tipuri de 
itemi ( de completare , cu alegere duală sau multiplă, de tip eseu structurat etc.) pentru a acoperi toate 
operațiile gândirii de cunoaștere,înțelegere, aplicare , analiză, sinteză și evaluare.Testele de evaluare trebuie 
să prezinte următoarele caracteristici:validitate, fidelitate, obiectivitate ; aplicabilitate. Acestea se 
administrează fiecărui elev , trebuie redactat intr-un format prietenos și evitate erorile de scriere. 

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 deînvăţare, 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.Sunt însă situații in care elevii analizează superficial 
testele , iar rezultatele nu reflectă nivelul cunoștințelor deținute de elevi. 

In concluzie, rezultatele testelor inițiale au caracter orientativ, iar adevăratul beneficiu constă în 
determinarea elevilor de a cunoaște nivelul cunoștințelor deținute și rolul acestora în dezvoltare psihică și 
progresul școlar. 
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Asistăm astăzi la o schimbare de viziune asupra educației și învățării, la modificări majore la nivelul 

sistemului de învățămant în general și al procesului instructiv-educativ în special. Învățarea tradițională 
este înlocuită de învățarea bazată pe elev și pe sarcină, cadrul didactic asumându-și rolul de ghid și având 
o misiune importantă, și anume: adaptarea procesului de învățare la nevoile și specificul elevilor, 
proiectarea procesului conform noutăților apărute în domeniul didacticii, alegerea metodelor, tehnicilor și 
instrumentelor potrivite. Asistăm astăzi la o schimbare de viziune asupra educației și învățării: educaţia 
trebuie să urmărească formarea de actori sociali, capabili să răspundă cerințelor unei societăți într-o 
continuă schimbare, iar învățarea trebuie să fie inovativă, participativă și anticipativă.  

Toate aceste modificări se manifestă și în domeniul evaluării școlare aceasta fiind considerată parte 
integrantă a procesului de învățare. Astfel, evaluarea școlară trebuie să fie dinamică, centrată pe elev și pe 
procesele mentale ale acestuia și să favorizeze reglarea și autoreglarea. 

„A evalua înseamnă a emite judecăți de valoare despre procesul și produsul învățării elevului, pe baza 
unor criterii calitative prestabilite”46 evaluarea constând în măsurarea,cu ajutorul unor criterii, a gradului 
de atingere a obiectivelor stabilite. 

„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).47  

Există mai multe tipuri de evaluare, stabilite în funcție anumite criterii de clasificare și modele 
taxonomice. În funcție de modul în care se integrează în desfăşurarea procesului educativ, putem identifica 
trei tipuri de evaluare: 

- evaluare iniţială; 
- evaluare formativă; 
- evaluarea sumativă; 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul procesului instructiv-educativ (la începutul unui ciclu, an 

școlar, semestru), pentru a stabili nivelul la care se situează elevii, fiind un demers de evaluare predictivă 
și îndeplinind funcția de diagnoză şi de prognoză. Scopul acesteia este identificarea nivelului achiziţiilor 
iniţiale ale elevilor în vederea asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. 

Acest tip de evaluare poate fi realizat prin hărți conceptuale; investigaţii; chestionare sau teste. 
Evaluarea iniţială prezintă mai multe avantaje, precum: 
- oferă o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (a nivelului de cunoștințe, competențe, abilități);  
-  stă la baza demersul pedagogic imediat următor, a planului remedial, a măsurilor ce trebuie luate pentru a 

completa eventualele lacune; 
Pornind de la faptul că evaluarea inițială este o modalitate de a cunoaște publicul căruia i se adresează 

și de a realiza un plan de acțiune, pentru un cadru didactic, acest tip de evaluare este indispensabil deoarece 
reprezintă premisa reuşitei pedagogice. Astfel, cadrul didactic poate avea o viziune de ansamblu asupra 
nivelului de cunoștințe,competențe sau abilități atins de elevi, poate propune planuri de susținere (remediale 
sau pentru performanță) pertinente, poate proiecta un întreg demers pedagogic pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor, intereselor și cerințelor elevilor. 

Dar testarea inițială nu prezintă avantaje doar pentru profesori ci și pentru elevi. Aceștia au ocazia să 
își verifice cunoștințele, să se situeze la un anumit nivel de competență, să își identifice punctele tari și 
lacunele, să proiecteze, alături de cadrele didactice, un parcurs pedagogic care să îi avantejeze, să înţeleagă 
importanţa evaluării şcolare, să își asume responsabilitatea propriului parcurs educațional. 

 
46 Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., Pînișoară, I.O., Pregătirea psihopedagogică, Polirom, București, 2008, p. 308. 
47 http://stiintasiinginerie.ro/ 
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În calitate de profesor,pot spune că testarea inițială este foarte importantă deoarece pot să îmi fac o 
imagine, nu numai despre nivelul de competență al elevilor, cât și despre modul în care gândesc, se 
manifestă , se pot autoevalua, sunt conștienți de propriul parcurs, sunt motivați să învețe. 

Pentru a realiza testarea inițială la limba franceză, am ales de câțiva ani, un test care îmipermite să 
verific mai multe competențe conform Cadrului European de Referință pentru Limbile Străine: competența 
de înțelegere a unui mesaj scris, competența de producere de mesaje scrise. Pentru a nu neglija celelalte 
competențe: înțelegerea mesajului oral și producerea de mesaje orale, testarea continuă și prin observația 
sistematică la clasă a nivelului de achiziție a acestor două competențe. Astfel, testarea inițială este un 
demers ce se întinde pe o perioadă mai lungă, primele două-trei săptămâni la începutul ciclului/ anului 
școlar/semestrului și este un procedeu mai complex decât simpla aplicare a unui test de verificare a 
cunoștințelor. 

Testarea inițială este asemeni începutului unei povești ai cărei personaje suntem noi, profesorii și 
elevii. Este partea de incipit, în care aflăm personajele și contextul în care se va desfășura povestea. Dacă 
suntem bine informați de la început de elementele contextuale, putem scrie o poveste interesantă, cu un 
final fericit. Testarea inițială este A B C-ul fără de care demersul pedagogic nu ar exista sau ar fi anevoios 
și dificil de realizat. 
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O evaluare iniţială este mai mult decât 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 anului şcolar, în momentul iniţierii unui program de 

instruire, şi are rolul de a stabili nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, de fapt de a cunoaşte 
capacităţile de învăţare ale copiilor. 

Evaluarea iniţială realizează 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 copilului obţinerea 

performanţei; 
 Funcţia de reglare si perfecţionare continuă a metodologiei instruirii pe baza informaţiilor obţinute 

din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate. 
În raport de funcţia îndeplinită (de diagnoză şi de prognoză), evaluarea inițială se afirmă şi sub 

denumirea prescurtată de evaluare predictivă. 
În contextul procesului de învăţământ, efectuarea unei evaluări iniţiale constituie o premise a 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 activitate, capitol, 
modul de studiu, semestru şcolar, an sau treaptă de învăţământ, etc.  

Cunoaşterea obiectivă a stadiului real atins în dezvoltare de grupa de preșcoalri, 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 preșcolară şi psihologică. 

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt. 
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.  

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).  

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare, la îndemânarea educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a ușura achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma și 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.  

Evaluarea preșcolarilor nu este facilă, permițând doar prognoze pe termen scurt, însă 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. 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. 
Evaluarea inițială nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor 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.  

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 inițială oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât 
mai exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare. Atenția este necasar să fie 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 încercat să aleg 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”.  

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.  

Realizarea obiectivului principal al educației preșcolare, acela de a permite fiecărui copil să-și urmeze 
drumul său personal de creștere și dezvoltare, impune tratarea lui diferențiată și individualizată. Eficiența 
instruirii constituie dezideratul oricărui dascăl. Pentru ca această dorință să fie realizabilă, educatoarea are 
posibilitatea să opteze pentru una sau mai multe din soluțiile pedagogice care pot optimiza actul didactic: 
diferențierea și individualizarea instruirii în secvența de dirijare a învățării în cadrul unei activități comune; 
programe compensatorii de recuperare incluse în etapa jocului și a activităților liber-creative.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PETEA VOICHIŢA-ADRIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALǍ PETROS 
COM. BARU, JUD. HUNEDOARA 

 
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. 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. 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. 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 pregǎtirea 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 iniţială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se ţină seama de 
următoarele: tratarea diferenţiată a elevilor; selecţia riguroasă a conţinutului învăţǎrii; 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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ, COMPONENTĂ IMPORTANTĂ 
A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, PETRACHE GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, VOLUNTARI 
 
 Evaluarea inițială este o componentă importantă a procesului de învățământ. Este cea care oferă 

cadrului didactic, elevilor și părinților o reprezentare a ceea ce știe elevul, a lacunelor ce trebuie „umplute”, 
dar și a aspectelor ce trebuie corectate și îmbunătățite. 

 Evaluarea inițială urmărește să stabilească nivelul de la care se pleacă în procesul de formare pe o 
anumită etapă, an de învățământ, ciclu de învățământ, ciclu curricular etc. Rezultatele evaluării inițiale sunt 
puncte de plecare în procesul de învățământ și devin și nivel de comparare a evaluărilor în activitățile 
ulterioare. Dacă profesorul și elevul știu de unde pleacă și unde trebuie să ajungă, sunt bine motivați pentru 
efortul pe care trebuie să-l depună. 

 Pentru că rezultatele evaluării inițiale nu se notează în catalog, este important să reușim să-i 
determinăm pe elevi să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor, să fie receptivi și să înțeleagă importanța 
evaluării. Trebuie să le trezim motivația și dorința de a soluționa sarcinile date. 

 La evaluarea predictivă, elevii se pot concentra asupra itemilor propuși fără emoții pentru ca 
rezultatele să reflecte obiectiv dacă au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

 Consider că învățarea este influențată de competențele pe care elevul le are la începutul unei etape 
din viața lui. Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea inițială, cadrele didactice își planifică demersul 
pedagogic și stabilește programul de remediere. 

 Evaluarea inițială ne oferă posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente. 
Arată potențialul de învățare al fiecărui elev, lacunele care trebuie completate, dar mai ales ce măsuri trebuie 
luate pentru remedierea problemelor sesizate. 

 Ceea ce este important este că evaluarea predictivă nu are un rol de control, de erarhizare a elevilor, 
ci ne ajută să reușim să înțelegem dacă elevul are competențe necesare procesului educațional.  

 Cadrele didactice, plecând de la diagnoza stabilită, pot interveni pentru alegerea, realizarea și 
dezvoltarea corectă a obiectivelor următoarei lecții, a conținuturilor, metodelor eficiente de predare-
învățare-evaluare, a modurilor și formelor optime de organizare a activităților. 

 Cadrul didactic, evaluând nivelul de pregătire al elevului, va adopta cele mai potrivite măsuri în 
direcția ameliorării acestei pregătiri, prin motivarea elevului spre a învăța. El trebuie să cunoască faptul că 
succesul activității este determinat, în cea mai mare parte, de natura și calitățile relațiilor sale cu elevii 
clasei. Folosirea corectă și eficientă a metodelor presupune dirijarea activității mentale a elevilor și poate 
cel mai dificil este faptul că întrebările trebuie să urmeze o anumită succesiune care este decisivă în 
realizarea unui adevărat dialog cu elevii. 

 Atunci când dorim evaluări în diferite momente ale procesului de predare-învățare, devine deosebit 
de important să alegem cu grijă itemii, să avem criterii clare, evidente, să fim obiectivi. 

 Evaluarea implică o seamă de judecăți de valoare. Pe baza lor se iau decizii importante care să 
conducă la obținerea unor rezultate superioare. 

 În concluzie, evaluarea inițială este foarte importantă pentru a construi un demers didactic riguros și 
eficace. 

 
  



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA PREȘCOLARI 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”TOLDI”, SALONTA 
PETRAN-BALAZS NATALIA 

 
În activitatea instructiv-educativă la grădiniță evaluarea inițială a preșcolarilor are o importanță 

maximă, deoarece rezultatele obținute aici ne ghidează în tot anul școlar. Planificarea activităților pe 
săptămâni, planificarea anuală, planificare a consilierii copiilor, le putem întocmi doar după rezultatele 
evaluăriilor inițiale.  

Evaluarea inițială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 
începutul unui program de instruire. Ea realizează în primul rând funcția de constatare, permițând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale dar, și 
funcția de predicție, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obținerea performanței. 

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 preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficiență variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. 

Dintre metodele de evaluare eu voi scrie despre preferata mea, evaluarea orală. 
Evaluarea 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 vizual, 
- verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire. 
Evaluarea orală 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 un dezavantaj, consumă mult timp. 
Important este ca la evaluare inițială, fiecare educatoare să-și aleagă metode și tehnici de evaluare 

potrivite și să le adapteze nivelului individual de vârstă ale copilului.  
 
 
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. PETRE MIRELA , G.P.N.NR. 1 LUGOJ 
 
 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. 

 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. 

În 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. 

 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 concordanţă cu coordonatele reformei evaluării sunt evidenţiate câteva direcţii de perfecţionare / 
optimizare a metodologiei de evaluare , şi anume: (Dumitriu Gheorghe, Dumitriu Constanţa, 
Psihopedagogie , 2003, p. 361) : 

 - înlocuirea probelor de evaluare "clasice" cu teste de evaluare ce asigură un grad sporit de 
obiectivitate privind cunoştinţele, priceperi1e, capacităţile intelectuale ale elevilor; 

 - modificarea raportului dintre evaluare sumativă care inventariază, selectează, ierarhizează şi 
evaluarea formativă ce valorifică)a maximum potenţialul intelectual al elevilor; 

 - stabilirea unui echilibru între probele orale şi scrise şi integrarea sistematică a evaluării iniţiale, 
formative şi sumative în procesul de învăţământ;   

 - promovarea metodelor alternative ce realizează o "evaluare autentică" (portofoliul, proiectul, 
investigaţia); 

 Evaluarea initialã (predictivã) 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 

 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. 

 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 . 

 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.Evaluarea 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”. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF ÎNV.PREȘCOLAR PETRE RODICA 
G.P.P”RAZĂ DE SOARE ”URZICENI-IALOMIȚA 

 
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. 

După funcţiile pe care le îndeplineşte în optimizarea parametrilor generali ai dezvoltării copilului, 
formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

Evaluare iniţială- realizată la începutul unui demers didactic,este importantă pentru cunoașterea nivelului de 
cunoștințe ,priceperi și deprinderi ale copiilor ,gradul de formare a unor comportamente. 

Evaluarea inițială este centrată pe copil și caracteristicile sale 

Evluare continuă (formativă, de progres)- se aplică pe tot parcursul desfăşurării procesului de 
învăţământ, realizându-se prin verificări sistematice.  

Evaluarea continuă oferă 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. 

Evaluare sumativă (cumulativă)-furnizează informații care stabilesc: 
-dacă au fost realizate obiectivele din curriculum la final de grupă sau pe o secvență; 
-dobândirea unor competențe; 
-diferențierea copiilor; 
-eficiența prestației cadrelor didactice 
Evaluare asumativa incheie o perioadă de învățare și confirmă o achiziție a preșcolarului 

Sistemul metodologic al evaluării performanţelor copiilor cuprinde mai multe forme de verificare, 
metode şi procedee de evaluare: 

-Observarea directă a activităţii şi comportamentului preşcolarilor (este proprie evaluării curente); 
-Verificarea orală, care vizează cantitatea şi calitatea cunoştinţelor şi deprinderilor în raport cu 

obiectivele propuse; 
-Examinarea prin probe scrise (fişe); 
 -Examinarea prin probe practice; 
 -Testele (probe scrise sau orale); 
 -Portofoliul. 
Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, 
precum şi multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite 
care să mijlocească procesul evaluativ.  

Având în vedere faptul că în învăţământul preşcolar principala formă de învăţare este jocul, 
educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare - portofoliul, testul. A 

Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe o verificare frecventă a rezultatelor 
preşcolarilor, dar şi pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente de evaluare:  

* (jocul liber, jocul dirijat, observaţia sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor 
activităţii, analiza procesului de integrare socială) 

Modalităţile alternative de evaluare care valorizează copilul şi evidenţiază aspectele formative ale 
jocului şi apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuţiile individuale cu copiii, autoevaluarea, 
aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane, medalii, jocuri 
evaluative, jocuri de rol, lucrările practice, „metoda consemnării pe un grafic a rezultatelor (cu simboluri), 
pe activităţi şi preferinţe. afişarea lucrărilor, serbările, activităţi în aer liber, vizite, excursii. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ỈNV. PRIMAR PETRE SILVIA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„DUMITRU I.IONESCU”CALVINI 
 
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. 

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.  

 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; 
 Această împărțire constituie doar un „artificiu metodologic, deoarece, în realitatea educatională, cele 

trei forme sunt integrate organic în actul didactic ,se întrepătrund și se intercondiționează reciproc.Procesul 
instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în funcție de rezultatele obtinute, întreaga actiune de formare si 
dezvoltare a personalitãtii copilului, în ansamblul său , trebuie dirijată si modelată, pas cu pas, pe baza unei 
sistematici a obiectivelor, în ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potentialului fiecăruia. 

 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 . 

 Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
a unor programe 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 
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 . 

 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! 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU 
PROF. ÎNV. PRIMAR, PETRE VALENTINA 

 
Evaluarea în învățământ reprezintă un subiect controversat datorită încărcăturii sale morale, pentru 

că, până la urmă, prin evaluare se hotărăște soarta unor destine. 
Evaluarea nu este invenție a perioadei medievale, ci ține mai degrabă de ultimele două secole, fiind 

interesată de proceduri tot mai exacte de selecție a oamenilor. Omul învață ceea ce consideră ceilalți că este 
important să învețe. Încă înainte de a începe procesul de predare-învățare, se concretizează ideea conform 
căreia „acel ceva‟ merită să fie cunoscut. 

Așadar, evaluarea este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ ce are ca scop 
cunoașterea efectelor unei activități desfășurate: depistarea lacunelor, nivelul prea scăzut de cunoștințe, 
dificultățile întâmpinate în interpretarea și aplicarea unor cunoștințe, mai precis, limitele învățării. 

Taxonomiile evaluării didactice sunt destul de diverse, în funcție de factorii sau criteriile utilizate. 
Cele mai multe pornesc de la momentul la care se raportează activitatea de evaluare, dar sunt și clasificări 
care se raportează la o perspectivă a axei polare. 

După momentul în care apare în cadrul procesului educațional (Ilie, 2005, p. 204), evaluarea poate fi: 
evaluare inițială, evaluare continuă, evaluare finală / sumativă. 

Realizată la începutul unei activități de instruire, fie la începutul unui semestru, an școlar, ciclu de 
învățământ, sau când un învățător preia colectivul de elevi, evaluarea inițială constituie o premisă 
importantă în reușita activității de instruire. 

Rolul evaluării inițiale este de a descoperi nivelul de pregătire al elevilor, de a le cunoaște capacitățile 
de învățare, dar și dacă și-au format capacități necesare asimilării viitoarelor cunoștințe. De aceea, putem 
afirma că nu ne interesează doar pregătirea generală a elevului, ci și măsura în care aceștia posedă interese 
și motivații necesare asimilării noilor cunoștințe. 

Cunoscând nivelul inițial al unui elev, putem soluția în mod conștient o multitudine de aspecte 
metodologice referitoare la activitatea de instruire ulterioară. 

Totodată, acest tip de evaluare este deosebit de important la începutul unui semestru sau al unui an 
școlar deoarece ne ajută să reconsiderăm planificarea, să restabilim, unde este cazul, ritmul de parcurgere 
a materiei ori gradul de aprofundare și bineînțeles, alegerea metodele pe care le vom utiliza în activitatea 
didactică. Programul de instruire va fi astfel alcătuit pe baza performanțelor elevilor ce depind și de 
cunoștințele anterioare. 

Pentru noi toți, orice evaluare este stresantă, cu atât mai mult evaluarea inițială, însă o putem 
considera „un rău necesar” prin faptul că asigură planul pe care trebuie să-l urmăm în continuare în 
programul educativ. Pe de altă parte, putem transforma aceste activități în intervenții cât mai firești, cât mai 
normale, cât mai umane. 

În viziunea teoreticienilor Potolea și Manolescu (2005, p. 36), evaluarea inițială este necesară 
pentru: 

- Cunoașterea nivelului de realizare a activității prealabile, a nivelului comportamentului cognitiv 
inițial.  

- Determinarea liniei de pornire la începutul unui program de instruire. 
- Stabilirea cauzelor în care elevii dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei 

noi învățări. 
- Refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau 

de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării viitoare, pentru omogeniza 
oarecum fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou parcurs.  

Mai trebuie precizat faptul că evaluarea inițială nu poate fi disociată construcției unui demers didactic 
riguros. Funcțiile ei sunt asigurare până la final numai dacă strategiile sunt stabilite și folosite eficient. 
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EVALUAREA FORMATIVĂ A ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL 
METODELOR MODERNE 

 
PROF. PETREA IONEL 

ȘCOALA GENERALĂ FARDEA 
 
Societatea contemporană este într-o continuă schimbare,motiv pentru care apar modificări și în sistemul 

educațional,adică în învățământ. 
Între educație și societate apar influențe bilaterale,căci școala „se deschide spre societate,iar societatea 

deschide noi orizonturi pentru școală”(Alecu,E.,2005,pag.2,Teoria evaluării).În acest sens un rol foarte important îl 
are evaluarea în procesul de învățământ. 

Evaluării s-au dat o multitudine de definiții, din maniere tehnice, descriptive, reglatoare, pragmatice, didactice, 
instrucționale. Astfel M, Bocoș considera evaluarea „o autentică modalitate de transmitere și însușire de cunoștințe 
și de formare de abilități,capacități,competențe,comportamente.Este un proces,o activitate complexă,etapizată și 
desfășurată în timp,cu caracter dinamic și flexibil,orientată spre scopuri și obiective bine 
definite.”(Bocoș.M.,Juncan.D-.Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia 
evaluării,2007,pag.132).Evaluarea permite monitorizarea și verificarea stadiului atins în învățare și cunoaștere,în 
perfecționarea precesului curricular,în completarea lacunelor și corectarea greșelilor și nu în ultimul rând în 
dezvoltarea și promovarea autocunoașterii și autoevaluării. 

În didactica modernă evaluarea se împletește strâns cu procesul de predare-învățare, exercitându-se, practic, 
concomitent și integral cu acestea.Evaluarea reprezintă astfel o modalitate originală de transmitere și însușire de 
cunoștințe,de formare de competențe, capacități, abilități, comportamente, atitudini,etc. Astfel, evaluarea tinde să 
ajungă de la demersurile de constatare,descriere și la cele de estimare,explicare și prefigurare de decizii 
ameliorative,de optimizare a proceselor educaționale. 

 După momentul plasării evaluării în raport cu secvenţa învăţării, se disting următoarele tipuri de evaluare 
didactică: iniţială (predictivă, parţială, diagnostică, de plasament), continuă (formativă, de progres, pe parcurs, 
permanentă) şi sumativă (certificativă, cumulativă, globală, finală, de bilanţ. 

A.Evaluarea iniţială se efectuează în contextul unui program de instruire şi este menită să stabilească nivelul 
de pregătire al elevilor la începutul unui ciclu sau perioade de instruire, condiţiile în care aceştia se pot integra în 
programul stabilit. Ea constituie chiar una din premisele conceperii programului de instruire. 

B. Evaluarea sumativă/cumulativă sau de bilanţ, angajează operaţiile de măsurare apreciere-decizie în timpul 
şi la sfârşitul unei activităţi didactice (la sfârşitul unei teme, capitol, semestru, an şcolar, ciclu de şcolarizare), în 
vederea cunoaşterii nivelului real de stăpânire a materiei parcurse într-o perioadă, secvenţă de instruire, conform 
obiectivelor educaţionale stabilite în programele şcolare, adaptate de profesor la condiţiile concrete ale clasei. Ea 
îndeplineşte o funcţie cumulativă, cu resurse formative limitate la momentul desfăşurării activităţii didactice; 
întreţine de obicei o motivare externă a învăţării, pentru „note” obţinute prin sondaje orale sau scrise, realizate la 
intervale relativ mari de timp, fără posibilităţi de intervenţie pedagogică imediată. Evaluarea sumativă permite 
ameliorarea doar pentru viitor sau seriile următoare de elevi. În acest cadru tradiţional, nota şcolară nu are susţinere 
la nivel de diagnoză şi prognoză, proprii unui învăţământ formativ. 

C. Evaluarea formativă/continuă angajează operaţiile de măsurare- apreciere-decizie pe tot parcursul 
activităţii de instruire; răspunde cerinţelor proiectării curriculare, stimulează participarea clasei, asigură posibilitatea 
unor măsuri corective imediate, adecvate situaţiei; îndeplineşte o funcţie pedagogică preponderent formativă, care 
stimulează pe tot parcursul activităţii operaţiile de măsurare-apreciere continuă, cu posibilităţi de decizie(note, 
hotărâri, caracterizări, sancţiuni). Asigură flexibilitate în evaluare, adaptarea la ritmurile individuale de învăţare.  

Evaluarea formativă este un tip de evaluare care, fiind centrată preponderent, dar nu exclusiv, pe 
procesul de învăţare (fără a ignora rezultatele învăţării), sprijină învăţarea formativă, înregistrând şi 
corectând prompt disfuncţiile de proces, care i-ar putea diminua calitatea produsului. O evaluare formativă 
este posibilă numai în condiţiile unei predări formative, care să inducă şi să orienteze o învăţare formativă, 
autogeneratoare de noi strategii, abordări, tehnici, motivaţii etc. 

 Evaluarea formativă este o evaluare internă, realizată chiar de către cei care predau şi care 
gestionează procesul curricular. Fiind centrată pe proces, evaluarea formativă este dinamică şi flexibilă şi, 
graţie unui feed-back rapid şi sistematic, permanent, asigură reglarea din mers a activităţii educaţionale; 
reglarea este dependentă, în principal, de strategiile educaţionale pentru care optează cadrul didactic. De 
asemenea, evaluarea formativă oferă elevilor informaţii despre prestaţia proprie şi oportunitatea de a-şi 
monitoriza propriul progres în cunoaştere şi de a deveni actori/ agenţi ai propriei învăţări şi formări. 
Monitorizând procesul de achiziţie a noului, evaluarea formativă asigură, de regulă, evoluţia evaluaţilor, 



 

 

având în vedere operaţiile cognitive, intelectuale, strategiile, metodele, mijloacele, modelele acţionale etc. 
la care ei recurg în procesul de învăţare. În mod predominant, evaluarea formativă urmăreşte dimensiunea 
cognitiv-intelectuală a personalităţii evaluaţilor, însă nu o neglijează nici pe cea non-intelectuală: 
temperamentul, caracterul, motivaţia, voinţa, afectivitatea etc.; asupra acestor componente, influenţele 
formative se exercită mediat, graţie eforturilor de dezvoltare a tuturor proceselor psihice. 

(Exemple de fișe de evaluare formativă-vezi anexele ) 
Evaluarea sumativă/cumulativă şi cea formativă/continuă marchează trecerea la forme moderne 

de evaluare. Ele diferă de formele tradiţionale nu atât prin natura tehnicilor sau criteriilor de evaluare, cât 
prin modul de integrare în procesul de învăţământ. 

Orice metodă de evaluare prezintă atât virtuţi/ avantaje, cât şi dezavantaje, ceea ce face necesară conceperea 
unui sistem de metode, în cadrul căruia, avantajele acestora să fie valorificate optim, iar dezavantajele să fie diminuate 
sau chiar înlăturate, astfel încât evaluarea să devină cît mai obiectivă. Altfel spus, la fel ca şi metodele de instruire şi 
autoinstruire, metodele de evaluare - în calitatea lor de componente ale strategiilor de evaluare - se sprijină reciproc 
şi acţionează convergent în următoarele direcţii. 

O taxonomie a metodelor de evaluare este următoarea: 
A.Metode de evaluare tradiţionale:  
• Metode de evaluare orală 
• Metode de evaluare scrisă 
• Metode de evaluare practică 
B.Metode de evaluare alternative/ complementare : 
• Autoevaluarea 
• Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă 
• Investigaţia 
• Proiectul 
• Portofoliul 
• Înregistrarea standardizată a rezultatelor şcolare 
Alături de metodele tradiţionale de evaluare, bazate pe probe orale, scrise şi practice, precum şi pe 

utilizarea dispozitivelor de examinare, reforma evaluării din ţara noastră a început să promoveze metode 
alternative/ complementare de evaluare, cu valenţe formative. 

Strategiile moderne de evaluare urmăresc crearea unor astfel de situaţii în care elevii să demonstreze 
nu numai ceea ce ştiu(un ansamblu de cunoştinţe), dar mai ales ce pot să facă(priceperi, deprinderi, 
abilităţi). 

Preocuparea pentru găsirea şi valorificarea de noi tehnici şi proceduri de evaluare, în care să poată fi 
măsurate şi cuantificate, chiar şi obiective din domeniul afectiv şi atitudinal aşa cum precizează A. Stoica, 
au dus la identificarea şi utilizarea unor metode alternative viabile faţă de metodele tradiţionale, care trebuie 
considerate complementare acestora.Aceste metode sunt: 

1.Autoevaluarea reprezintă actul psihopedagogic prin care o persoană "îşi apreciază, verifică, 
analizează critic şi evaluează propriile cunoştinţe, abilităţi, competenţe, comportamente, conduite şi 
atitudini (eventual în conformitate cu un model, cu un standard, prin raportare la un obiectiv etc.)" (M. 
Bocoş, F. Ciomoş, 2001, pag. 60). Rezultă că pentru a se asigura caracterul formativ şi metaformativ al 
educaţiei, pentru ca evaluarea să aibă un autentic efect formativ, este necesar ca elevii să îşi formeze şi 
exerseze capacitatea de autoevaluare. Procesele învăţării şi ale cunoaşterii sunt eficiente atunci când elevii 
îşi cunosc bine potenţialul bio-psihic, profilul de inteligenţă, dimensiunile personalităţii lor, particularităţile 
individuale, stilurile de învăţare, strategiile de învăţare, competenţele ş.a.m.d. În acest fel, progresul în 
cunoaştere se va putea baza pe un puternic suport motivaţional şi pe o atitudine educativă activă şi 
interactivă, pozitivă, constructivă şi motivantă. 

În dezvoltarea capacităţii de autoevaluare un rol deosebit îl are metacogniţia. Aceasta reprezintă actul 
de autoobservare reflexivă a propriilor procese cognitive, a modului de construire şi utilizare a schemelor 
cognitive, a strategiilor de învăţare şi cunoaştere, dar şi a deficienţelor şi a carenţelor cognitive, a lipsurilor 
proprii. Aşadar, metacogniţia se referă la cunoştinţele persoanei privind propriile sale procese mintale, la 
abilităţile de autocontrol şi autodirijare în învăţare, pe baza mecanismelor autocognitive. 

Abilităţile metacognitive se formează şi se dezvoltă nu numai în cadrul activităţilor individuale, ci şi 
în cadrul celor desfăşurate în grupuri, în situaţiile deschise, care pot suscita emergenţa mecanismelor 
metacognitive. 



 

 

Studiile ştiinţifice au demonstrat că abilităţile metacognitive pot fi predate şi că, pe măsură ce copiii 
înaintează în vârstă, ei demonstrează o mai mare conştientizare a proceselor lor de gândire şi cunoaştere. 

Pentru formarea capacităţii de autoevaluare la elevi, este de maximă importanţă medierea de către 
cadrul didactic a unei atitudini optimiste, respectiv promovarea unei stări de încredere şi siguranţă în 
propriile forţe intelectuale şi motrice, optimism, calm, curaj în abordarea sarcinilor problematice şi dificile. 
De asemenea, alte elemente şi recomandări utile în vederea formării capacităţii de autoevaluare la elevi, ar 
putea fi: 

- prezentarea clară a sarcinii de lucru, a obiectivelor curriculare şi operaţionale vizate (eventual, a 
standardelor de evaluare, a descriptorilor de performanţă) 

- încurajarea elevilor pentru a adopta o atitudine reflexivă, interogativă/ de chestionare şi 
autochestionare, precum şi o atitudine critică, pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei 
sarcini de lucru şi de efectele formative ale acesteia şi pentru a răspunde în scris la acestea 

- elevii să cunoască şi să înţeleagă criteriile de evaluare utilizate, interiorizându-şi aprecierile şi 
observaţiile şi înţelegând semnificaţiile calificativelor obţinute 

- să se stimuleze interevaluările în cadrul grupurilor de elevi 
- completarea la sfârşitul unei sarcini de lucru importante a unui chestionar, care să cuprindă itemi 

referitori la modul în care s-a produs învăţarea şi la posibilităţile de optimizare a performanţelor elevilor. 
Autoevaluarea comportamentelor din sfera domeniului cognitiv şi afectiv se poate realiza cu ajutorul 

unor instrumente, cum ar fi chestionarele şi fişele de autoevaluare; acestea pot fi utilizate sistematic şi fac 
posibilă monitorizarea în timp a evoluţiei elevilor din perspectiva maturizării psihoafective şi a capacităţii 
de autoevaluare. În cazul chestionarelor de autoevaluare, răspunsurile elevilor sunt de obicei, deschise, iar 
în cazul fişelor de autoevaluare, pentru înregistrarea răspunsurilor se apelează la scări de clasificare, de 
exemplu cu 5 trepte, scări binare. 

Pentru ca datele şi informaţiile obţinute în urma autoevaluării să devină cu adevărat utile şi pentru a 
căpăta o semnificaţie reală, ele se vor valorifica şi integra în modalităţi diverse:  

• vor reprezenta un reper nu numai pentru reflecţia personală a elevilor şi pentru analizele realizate 
de aceştia, ci şi pentru practica reflecţiei şi analizei cadrului didactic; în ambele situaţii, se poate vorbi 
despre reflecţie despre acţiune - realizată după derularea secvenţelor educaţionale, reflecţie în acţiune - 
care are loc pe durata acţiunii educaţionale şi despre reflecţie pentru acţiune - tip de reflecţie care valorifică 
datele culese graţie exersării primelor două tipuri de gândire reflexivă şi care ghidează demersurile didactice 
viitoare 

• se vor analiza şi argumenta în cadrul unor discuţii, care pot fi, după caz, individuale sau frontale  
• se vor compara, corobora, corela şi completa cu informaţiile obţinute de cadrul didactic cu 

ajutorul altor metode şi tehnici evaluative 
• vor fi incluse în portofoliul elevului şi în portofoliul cadrului didactic 
• vor fi prezentate periodic părinţilor, alături de alte informaţii, pentru a oferi o imagine cât mai 

cuprinzătoare despre dezvoltarea personalităţii elevilor şi despre evoluţia lor. 
  



 

 

Exemplu : Chestionar de autoevaluare/evaluare reciprocă a dictării și autodictării la Limba și 
literatura română 

Citiți cu atenție următoarele enunțuri și răspundeți cu DA sau NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificativ acordat___________________________ 
Exemplu de chestionar de autoevaluare a compunerilor-vezi anexa : 
 
2.Proiectul 
Utilizarea metodei proiectelor presupune demersuri evaluative mult mai ample decât în cazul 

investigaţiei. La fel ca şi investigaţia, proiectul poate fi realizat fie individual, fie în grup. 
Proiectul reprezintă o lucrare scrisă, care are la bază o cercetare teoretică sau teoretico-practică, 

amplă şi de durată. Realizarea unui proiect începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, 
eventual şi prin începerea rezolvării acesteia, se continuă pe o perioadă de câteva zile sau săptămâni, în 
care, elevul are permanente consultări cu cadrul didactic. După finalizarea proiectului, acesta este prezentat 
de către autor/ autori în clasă, în faţa colegilor, sub forma unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă 
este cazul, a produsului realizat. 

Realizarea unui proiect implică două dimensiuni importante, care dobândesc specificitate în funcţie 
de disciplina vizată şi de tema abordată (care poate fi sugerată de cadrul didactic sau poate fi aleasă de 
elevul însuşi): 

a) parcurgerea unui proces de colectare de date, de prelucrare, analizare, interpretare a lor, în urma 
unor demersuri investigative, de cercetare, a unor acţiuni intelectuale şi practice 

b) realizarea unui produs final, care poate fi: intelectual (scheme, desene, modele teoretice etc.) sau 
material (dispozitive, aparate, instalaţii, modele materiale etc.). 

 Având în vedere cele două dimensiuni, demersurile de realizare a proiectelor includ următorii paşi: 
 - stabilirea domeniului de interes, precizarea temei şi formularea sa operaţională 
 - explicitarea premiselor iniţiale - cadrul teoretic-conceptual, resursele metodologice selectate, 

coordonatele generale ale cercetării 
 - identificarea şi selectarea resurselor materiale necesare 
 - precizarea elementelor de conţinut ale proiectului, de exemplu, după următoarea structură: 
• pagina de titlu, pe care se consemnează tema proiectului, numele autorului/ autorilor, instituţia/ 

şcoala, perioada în care s-a elaborat proiectul 
• cuprinsul proiectului, care consemnează titlurile capitolelor şi subcapitolelor care intră în structura 

lucrării 
• introducerea, care include prezentarea cadrului teoretic-conceptual şi metodologic, a paradigmei 

în care se ancorează abordarea temei propuse spre cercetare 
• dezvoltarea şi detalierea elementelor de conţinut, a capitolelor şi subcapitolelor, respectiv 

dezvăluirea şi înlănţuirea ideilor într-o modalitate logică, sistematică şi comprehensivă, uzând de un limbaj 
ştiinţific, clar şi accesibil 

• concluziile de natură calitativă şi cantitativă care reies din cercetarea realizată şi care sunt 
raportate la ipoteza de lucru (concluziile pot fi exprimate în următoarele forme: descriptivă, explicativă, 
predictivă); indiferent de forma de exprimare, este necesară realizarea de aprecieri personale, de comentarii 
critice, de reflecţii, analize, interpretări, evaluări şi predicţii 

• bibliografia, sursele bibliografice oportune şi relevante din perspectiva temei cercetate 

Competențe Da  Nu  
Scrierea corectă a titlului textului   
Scrierea corectă a autorului textului   
Scrierea fiecărui vers pe rând nou   
Scrierea primului cuvânt din vers cu majusculă   
Respectarea semnelor de punctuație   
Redarea tuturor versurilor din poezie   
Scrierea corectă a ortogramelor din text   
Scrierea lizibilă,ordonată,caligrafică   



 

 

• anexele, care pot include diverse materiale ilustrative relevante pentru cercetare, cum ar fi: 
conţinutul chestionarelor, al testelor, al fişelor de observaţie, al portofoliilor; grafice; mostre de fişe şi 
chestionare completate, de teste rezolvate etc.; figuri; tabele conţinând informaţii, valorile anumitor mărimi; 
soft-uri etc. 

Proiectele se evaluează în manieră holistică, pe baza unor criterii clare, negociate sau nu cu elevii, 
astfel încât să valorizeze, să cuantifice şi să măsoare obiectiv eforturile depuse de elevi. Practic, opţiunea 
pentru stabilirea (în manieră flexibilă) a criteriilor de evaluare a unui proiect şi pentru explicitarea lor, îi 
aparţine cadrului didactic, care ţine cont de nivelul de generalitate în care intenţionează să îşi înscrie 
demersul evaluativ, de natura disciplinei şi a temei abordate, de caracteristicile situaţiei evaluative, 
respectiv ale conţinutului evaluat, ale clasei de elevi etc. 

Pornind tot de la cele două dimensiuni ale proiectelor, se poate deduce că, în general, pentru evaluarea 
obiectivă a unui proiect, trebuie avute în vedere două categorii de criterii generale: criterii pentru evaluarea 
calităţii proiectului şi a produsului realizat şi criterii pentru evaluarea calităţii activităţii elevului, a 
procesului pe care l-a parcurs: 

A) aprecierea calităţii proiectului şi a produsului realizat: 
-relevanţa, utilitatea, şi aplicabilitatea temei alese, conexiunile interdisciplinare care se deschid 
- stabilirea scopului şi a obiectivelor urmărite în cadrul proiectului 
- adecvarea metodelor de cercetare selectate 
- modul de gândire, elaborare şi structurare a proiectului: rigurozitatea proiectării şi realizării 

demersurilor teoretice şi practic-aplicative, logica structurării materialului, argumentarea ideilor, 
corectitudinea formulării ipotezelor şi a verificării lor etc. 

- caracterul strategiei de lucru adoptate: 
-clasic, tradiţional 
-original, inovator, creator 
 -aprecierea eficienţei şi validităţii proiectului 
B) aprecierea calităţii activităţii elevului, a procesului pe care l-a parcurs şi a modului de prezentare: 
- adecvarea şi calitatea surselor bibliografice utilizate 
-selectarea resurselor materiale necesare desfăşurării investigaţiilor 
-prelucrarea critică a informaţiilor, structurarea materialului, corelaţiile intra- şi interdisciplinare 

realizate 
- activitatea efectivă, modul de valorificare a metodelor de cercetare selectate: observaţia directă, 

experimentul, ancheta, testarea ş.a.m.d. 
- corectitudinea observaţiilor efectuate, a colectărilor, a interpretărilor şi a concluziilor 
- calitatea şi aplicabilitatea rezultatelor obţinute 
- relevanţa şi calitatea produsului intelectual sau material realizat 
-nivelul de elaborare şi comunicare a conţinutului proiectului, planul în care se situează nivelul de 

comunicare: 
• empiric, factual, bazat pe enumerări 
• analitic, bazat pe explicaţii şi argumentaţii 
• evaluativ, care presupune emiterea de judecăţi de valoare, formularea de aprecieri personale 
 - manifestarea originalităţii, a inventivităţii şi a creativităţii personale 
 - calitatea prezentării orale a proiectului (şi, eventual, a produsului realizat):  
1. structurarea şi organizarea conţinutului prezentării 
2.  suporturile utilizate în prezentare: tablă, planşe, mostre, fotografii, casete audio, video, soft-uri ş.a.m.d 
3.  limbajul verbal utilizat: claritate, accesibilitate etc. 
4. elementele de comunicare paraverbală: calităţile vocii, intonaţia, accentul, viteza, tonul, volumul (tăria), 

inflexiunile sau alte caracteristici ale vorbirii 
5. elementele de comunicare nonverbală: limbajul mimico-gestual, privirea, gesturile şi alte elemente de 

comunicare nonverbală, ţinuta generală 
6.  legătura cu auditoriul, măsura în care îl determină să participe la prezentare, să pună întrebări etc. 
7. măsura în care convinge auditoriul 
8. încadrarea în timpul destinat prezentării. 
3. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă 



 

 

Această metodă constă în investigarea sistematică, pe baza unui plan dinainte elaborat şi cu ajutorul 
unor instrumente adecvate, a acţiunilor, evenimentelor, relaţiilor şi proceselor dintr-un câmp social dat. 

Conform acestei accepţiuni, învăţătorul care îşi propune să utilizeze această metodă, este interesat în 
a obţine informaţii relevante despre activitatea elevilor săi. Pentru ca obiectivitatea evaluării abilităţilor, 
capacităţilor şi competenţelor de care dispun elevii să fie cât mai mare, este necesar un instrumentar adecvat 
obiectului observării. Pentru aceasta, învăţătorul are la dispoziţie următoarele instrumente: 

a) Fişa de evaluare (calitativă) 
Aceasta este individuală, servind învăţătorului pentru înregistrarea unor date factuale despre elevi (în 

special, despre cei cu probleme deosebite) şi poate fi completată pe parcursul întregului ciclu primar. Ea va 
cuprinde 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 parcursul formării sale, concluzii ce se vor menţiona în fişa standardizată de caracterizare, 
întocmită la fiecare final al ciclului de şcolarizare.  

Un avantaj al acestor fişe de evaluare este acela că nu presupun interacţiuni directe, dialog învăţător-
elev şi, implicit, nu depind de capacitatea de comunicare a elevului cu învăţătorul; acesta observă atent, 
înregistrează şi interpretează comportamentul tipic sau alte produse şi performanţe ale elevului. 

Un dezavantaj de care trebuie să se ţină seama este acela al consumului de timp pe care îl implică şi 
faptul că aceste observaţii nu au o cotă ridicată de obiectivitate, 

Exemplu de fişă de evaluare calitativă 
Fişă de evaluare a competenţei "elaborare de răspunsuri la întrebările puse în legătură cu un text cu 

dominantă narativă"  
Nivelul de 
comprehensiune 

Criteriile de evaluare DA NU 

Nivelul 1 Elevul a răspuns corect la întrebările ale căror răspunsuri sunt 
scrise, explicit, în text: 
- numele personajelor 
- locul în care se desfăşoară evenimentele 
- opiniile, trăirile şi sentimentele personajelor 
- numele autorului şi titlul operei 

  

Nivelul 2 
 

Elevul a răspuns corect la întrebările ale căror răspunsuri sunt 
redate în text prin substitute: 
- pronume personale (subiecte, complemente) 
- adjective 

  

Elevul a răspuns corect la întrebările ale căror răspunsuri necesită 
înţelegerea semnelor de punctuaţie: 
- puncte 
- două puncte 
- semnul exclamării 
- semnul întrebării 
- ghilimele 

  

Nivelul 3 Elevul a răspuns corect la întrebările ale căror răspunsuri trebuie 
inferate/ deduse din text: 
- stabilirea denumirii unei părţi a textului 
- stabilirea structurii textului, identificarea etapelor esenţiale ale 
schemei narative 
- identificarea ideilor principale 

  

Nivelul 4 Elevul a răspuns corect la întrebările ale căror răspunsuri nu sunt 
scrise în text şi necesită cunoştinţe exterioare textului: 
- semnificaţia unui cuvânt, a unei expresii 
- părerea proprie despre un personaj, un eveniment, tema sau 
subiectul povestirii 

  

  



 

 

Exemplu de fişă de apreciere a nivelului de efectuare a temelor pentru acasă: 
Precizare: Fişa cuprinde aprecierea nivelului de efectuare a temelor pentru acasă, pentru o 

săptămână de şcoală, la disciplina "Limba şi literatura română", clasa a III-a(cu un efectiv de 13 elevi), 
an şcolar2011-2012: 

Săptămâna 
 

Număr de 
elevi prezenţi 

Număr de elevi 
cu temă 
completă 

Număr de elevi 
cu temă 
incompletă 

Număr de elevi 
care nu şi-au făcut 
tema 

 Luni 13    
 Marţi 13    
 Miercuri     
 Joi     
 Vineri     
 
b) Scara de clasificare 
Este un instrument util în evaluarea atitudinii şi comportamentului elevilor faţă de o activitate de 

învăţare sau faţă de o sarcină de lucru (individuală sau de grup), cu ajutorul unei scări. De obicei se operează 
cu o scară cu cinci trepte - scara Likert, care discriminează următoarele trepte: "puternic acord", "acord", 
"indecis (neutru)", "dezacord", "puternic dezacord". 

Elevului îi sunt prezentate o serie de enunţuri, pentru care, el trebuie să îşi manifeste acordul sau 
dezacordul, optând pentru una din trepte.  

Pentru utilizarea cu succes a acestui instrument de evaluare, se va ţine cont de următoarele 
recomandări: 

- enunţurile să fie formulate cu structuri simple, utilizând cuvinte familiare elevului 
- enunţurile să fie exprimate clar, pozitiv sau negativ 
- să se elaboreze un număr egal de enunţuri pozitive şi negative 
- fiecare enunţ trebuie să fie corelat cu o informaţie bine definită. 
 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 să 
aibă un pronunţat grad de obiectivitate. 

 Exemplu de scară de clasificare pentru evaluarea opiniei şi atitudinii elevilor vizavi de 
participarea la activităţile extraşcolare: 

Îmi place să particip la activităţile extraşcolare organizate la nivelul clasei. 
Puternic acord Acord Indecis/ Neutru Dezacord Puternic dezacord 
     

 
 1 Este bine să se noteze impresiile acumulate în aceste activităţi. 

Puternic acord Acord Indecis/ Neutru Dezacord Puternic dezacord 
     

 
 2 Nu îmi place să organizăm activităţi extraşcolare în colaborare cu o altă clasă. 

Puternic acord Acord Indecis/ Neutru Dezacord Puternic dezacord 
     

c) Lista de control/ verificare 
Această listă seamănă cu scara de clasificare ca manieră de structurare, dar se deosebeşte de aceasta 

prin faptul că, prin intermediul ei, doar se constată prezenţa sau absenţa unei caracteristici, a unui 
comportament, fără să se emită o judecată de valoare, oricât de simplă. Un avantaj al listei de control este 
acela că se elaborează relativ uşor, fiind şi simplu de aplicat elevilor. 

Precizare: Ofer lista de control individuală pentru evaluarea comportamentului elevei D.A. din 
clasa a III-a , într-o secvenţă de învăţare prin cooperare, la disciplina "Educație 
tehnologică",subiectul lecției„ Coronița”. 
  



 

 

Eleva: 
- A participat cu interes la oră.    DA● NU 
- A cerut sprijinul colegului de bancă.   DA● NU  
- A oferit sprijin colegului de bancă.    DA ● NU 
- A aşteptat cu răbdare să îi vină rândul la materialele necesare experimentării. DA● NU  
- A colaborat cu ceilalţi colegi pentru a obţine produsul final.    DA ● NU 
- A finalizat cu succes sarcina de lucru.   DA ● NU 
- A făcut curat pe masa de lucru.    DA ● NU  
4.Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex şi flexibil, care conţine şi structurează o 

"arhivă", o colecţie, un ansamblu de informaţii referitoare la prestaţia, performanţele, competenţele 
teoretice şi practice, care determină progresul şcolar al unui elev. De asemenea, portofoliul unui elev 
include şi informaţiile obţinute în urma autoevaluării propriei prestaţii şcolare. Aşadar, el constituie un fel 
de carte de vizită a elevului, care condensează progresul şcolar al acestuia la o anumită disciplină, de la un 
semestru la altul, de la un an şcolar la altul şi chiar de la un ciclu curricular la altul.  

Fiind un instrument foarte flexibil, portofoliul este proiectat de fiecare cadru didactic, eventual în 
colaborare cu elevii, funcţie de contextul evaluativ particular în care el va fi utilizat. De la caz la caz, cadrul 
didactic va identifica elementele/ probele cele mai reprezentative pentru a evalua progresul elevilor 

1. Instrumente de evaluare "formalizate": 
- probe de evaluare scrise  
 - lucrări scrise 
-notiţele din clasă 
- rapoarte de laborator 
-. teme scrise efectuate acasă 
-. chestionare 
-. teste pedagogice de cunoştinţe 
- teste docimologice. 
2. Instrumente de evaluare "non-formalizate": 
- probe de evaluare orale 
- probe de evaluare practice 
- fişe de activitate experimentală 
-. lucrări experimentale 
- fişe de documentare 
- referate 
-. proiecte 
- casete video care conţin prezentări orale ale elevilor, secvenţe din activităţile desfăşurate de aceştia. 
3. Observaţii ale profesorului referitoare la activitatea elevului în clasă: 
-rezultate ale muncii independente a elevului 
-calitatea notiţelor şi corectitudinea rezolvării sarcinilor de lucru în clasă 
-gradul de implicare în activitate, de colaborare cu profesorul şi cu colegii 
-capacitatea de a lucra în echipă 
-capacitatea de reflecţie personală, de gândire critică 
-compunerea şi formularea de probleme de către elevi 
-capacitatea de a sesiza corelaţii intra- şi interdisciplinare 
-interesul şi atitudinea faţă de disciplina de studiu 
-creativitatea manifestată. 
4. Informaţii referitoare la activitatea elevului în afara clasei: 
-modul de abordare şi rezolvare a temelor pentru acasă 
- participarea la cercuri şcolare 
-participarea la concursuri şcolare 
-preocupările speciale pentru disciplina de studiu 
- interesul deosebit pentru pregătirea la disciplina de studiu 
-planurile de viitor. 



 

 

Fiecare element al portofoliului este evaluat şi notat de către profesor analitic, separat, pe parcursul 
instruirii, prilej cu care se realizează feed-backul formativ, respectiv se identifică şi se analizează erorile, 
lacunele şi confuziile pe care le fac elevii. 

Evaluarea globală, generală, holistică a portofoliilor, bazată pe criterii generale, holistice, clare, 
reprezintă cea mai adecvată modalitate de evaluare în cazul acestui instrument. O astfel de evaluare se 
bazează pe impresia generală asupra performanţei elevilor sau asupra produselor realizate de aceştia. 
Criteriile de evaluare pot fi elaborate în exclusivitate de către cadrul didactic şi comunicate elevilor (înainte 
ca aceştia să înceapă proiectarea portofoliului) sau prin colaborarea cadrului didactic cu elevii. Această 
ultimă variantă are avantajul că îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să accepte criteriile de evaluare a portofoliului 
şi îi motivează să realizeze produse calitative. 

Principalele virtuţi ale evaluării prin portofoliu sunt: 
- Conţinând diverse tipuri de instrumente de evaluare, portofoliul furnizează cadrului didactic 

informaţii esenţiale, pe baza cărora, el poate realiza judecăţi de valoare valide şi pertinente, în legătură cu 
prestaţia şi performanţa elevului, pe o perioadă mai lungă de timp. 

- Portofoliul reuneşte o multitudine de rezultate şi produse ale activităţii elevului, oferind o imagine 
cuprinzătoare şi clară asupra evoluţiei acestuia în timp; totodată, constituie, atât pentru elevi, cât şi pentru 
părinţi, o modalitate eficientă de conştientizare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate de elevi; 
astfel, permite perfecţionarea procesului de feed-back formativ şi sumativ în cazul cadrului didactic, dar şi 
al părinţilor. 

- Oferă feed-back substanţial şi sprijină elevii în demersul de stabilire a eficienţei metodelor de 
învăţare utilizate. 

- Asigură evaluarea tuturor categoriilor de obiective educaţionale: cognitive, psihomotorii şi afectiv-
motivaţionale. 

- Permite ponderarea notării, a constatărilor izolate ale profesorului, prin evaluări globale ale 
activităţii, funcţie de criterii bine precizate, o dată sau, cel mult, de două ori pe semestru. 

- Este un instrument flexibil, permiţând adaptarea componentelor sale la specificul situaţiei de 
instruire şi de evaluare. 

- Creează premisele integrării fireşti a evaluării în procesul instructiv-educativ şi favorizează o 
evaluare sistematică, permanentă, formativă şi formatoare. 

- Contribuie la atenuarea stării tensionale a elevilor (stare foarte frecventă în cazul evaluării bazate 
pe metodele tradiţionale). 

- Sprijină autoevaluarea şi interevaluarea realizate de elevi şi include informaţii obţinute prin 
autoevaluare şi interevaluare. 

În concluzie o evaluarea 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.Aceasta se realizează printr-o evaluarea formativă,care previne însă în mare măsură 
situaţiile de eşec şcolar, permiţând cunoaşterea după fiecare secvenţă de învăţare, atât a progreselor, cât şi a punctelor 
critice din cunoștințele elevilor. Aceasta presupune ca metodele de evaluare ,atât cele tradiționale,cât și cele moderne- 
în calitatea lor de componente ale strategiilor de evaluare -să se sprijine reciproc şi să acţioneze convergent,asigurând 
procesului de învățământ un caracter sistematic ,riguros,eficient,practic. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
EVALUAREA INIȚIALĂ 

 
PROFESOR PETREA LUMINIȚA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 GALAȚI 
 
Ca profesor de religie, la evaluarea inițială, la clasa a V-a, m-am confruntat cu următoarele greșeli 

frecvente: dificultăți în formularea unor răspunsuri la întrebări deschise, confundarea termenilor religioși, 
greutăți în identificarea unor personaje biblice, a unor evenimente religioase, confuzii asupra unor 
personalități biblice studiate, lipsa localizării evenimentelor corect în timp și în spațiu, probleme în 
identificarea cauzelor și consecințelor unor evenimente istorice și religioase analizate, lipsa încadrării 
evenimentelor istorice și religioase în perioada în care s-au desfășurat. 

În planurile remediale pot fi introduse câteva activități diferențiate: 
-fișe sintetice cu noțiuni și informații de specialitate, corelate cu exemple din experiența de viață a 

elevului; 

-fișe cu sarcini de lucru identice, dar cu timp diferit de rezolvare / executare, în funcție de ritmul de 
lucru al elevilor; 

-fișe cu sarcini diferite ca grad de complexitate, dar cu acelaşi timp de rezolvare; 
-sarcini de lucru cu grade diferite de dificultate, constituite pe baza nivelului de cunoştinţe;  
-sarcini de lucru individuale cu grade diferite de complexitate;  
-sarcini de lucru care valorifică mijloace, metode şi procedee didactice centrate pe elev; 
-teme pentru acasă care să permită elevului utilizarea fișelor sintetice de specialitate;  
-teme pentru acasă cu grade diferite de complexitate (aflate în concordanță cu nivelul de cunoștințe 

al elevului); 

-stimularea elevilor să se autoevalueze şi să-și monitorizeze progresul prin auto – corectare și auto - 
notare controlată. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. PETREA NICOLETA 
GRĂDINIȚA HOMOCEA 

 
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții , principii și tehnici referitoare la măsurarea și 

aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic.În îvățământul 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 educational. 

 Evaluarea initială (predictivã) 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 situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” 
viitoarele notiuni-descoperirea conceptiilor, aprecierea calitătii operatiilor gândirii, abilitătilor, intereselor, 
etc. 

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 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) 
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 initială se poate realiza prin examinări orale,probe scrise sau practice.Ea îndeplinește 

funcția de diagnosticare dar și o funcția predictivă , oferind informații cu privire la competența cu care 
copiii vor putea îndeplini sarcinile de învățare ale noului program. 

Subliniind rolul și importanța acestui tip de evaluare, Ausubel susține:,,Dacă aș vrea să reduc toată 
psihologia 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 instruiti-l în consecință!’’ (R.Ausubel,1981˝) 

 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. PETREA VERONICA-MARILENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TULUCEŞTI. JUD. GALAŢI 

 
 Evaluarea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie 

formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de 
evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este 
urmată de dezvoltare.  

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. 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.  

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. 

 
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, 2003 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. PETRESCU ANA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ 
 
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 . 

 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. 

 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 
 

PROF. PETRESCU IONELA 
LICEUL TEORETIC ”HENRI COANDĂ”, CRAIOVA 

 
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; 

 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 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 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: 
 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. 
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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PROIECT EDUCAȚIONAL 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PETRI ANA DORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 

JUD. ALBA 
 
„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de învăţământ, a 

activităţilor de instruire şi de educare.”Ion Holban 
 
EVALUAREA ȘCOLARĂ – METODE ȘI STRATEGII 
Obținerea unei maxime eficiențe în activitatea instructiv-educativă a elevilor din învățământul primar, 

are în vedere strategiile de predare alese de către dascăl care trebuie să aibă un caracter activ-participativ, 
acestea implicând elevii în acțiune, în toate etapele învățării. Pentru a înțelege conceptele legate de 
organizarea și dirijarea eficientă a învățării vom enumera principalele elemente ce caracterizează strategia 
didactică, fiind principala linie de orientare și de organizare a educației elevilor. 

Putem vorbi de o clasificare a strategiilor sau formelor de evaluare, plecând de la trei repere 
principale:  

 cantitatea de informație sau experiență încorporabilă de către elevi; 
 axa temporală la care se raportează verificarea; 
 sistemul de referință pentru emiterea valorizărilor. 
În funcție de primul criteriu, s-au stabilit două tipuri de evaluare: evaluarea parțială, când se verifică 

elemente cognitive și evaluarea globală, când cantitatea de cunoștințe și deprinderi este mare, datorită 
cumulării acestora. Având în vedere al doilea criteriu, putem identifica evaluarea inițială, care se face la 
începutul unei etape de instruire, evaluarea continuă, care se face în timpul secvenței de instruire și 
evaluarea finală, care se realizează la sfârșitul unei perioade de formare. Cel de-al treilea criteriu presupune 
evaluarea formativă, clasificatorie, autocentrică. Îmbinând cele trei criterii se ajunge la o altă clasificare, 
devenită clasică, evaluarea cumulativă (sumativă) și evaluarea continuă (formativă). 

Metodele și instrumentele utilizate evaluarea performanțelor școlare sunt de mai multe feluri:  
 Tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 Complementare: observarea sistematică a elevilor, investigația, proiectul, portofoliul, referatul, 

investigația, autoevaluarea. 
Verificarea orală constă în realizarea unei conversații prin care profesorul urmărește identificarea 

cantității și calității instrucției. Aceasta poate fi individuală, frontală sau combinată. Printe alte avantaje 
amintim faptul că se realizează o comunicare deplină între profesor și clasa de elevi, feedback-uleste mult 
mai rapid și totodată metoda favorizează dezvoltarea capacităților de exprimare ale elevilor. Însă, 
obiectivitatea evaluării orale poate fi periclitată de diferiți factori: starea de moment a educatorului, starea 
psihică a elevului, gradul de dificultate al întrebărilor etc.  

Avantajele utilizării probelor orale vizează (cf. Stoica, 2001, pp. 48-49): 
- flexibilitatea modului de evaluareprin posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor, gradul de dificultate în 

funcție de răspunsurile elevilor;clarificarea și corectarea imediată a diferitelor erori sau neînțelegeri în raport cu un 
anumit conținut; 

- libertate de manifestare a originalității elevului, a capacității de argumentare etc.; 
- permite stimularea modului de structurare a răspunsurilor de către elev; 
Putem aminti totuși și limite: 
- diverse circumstanțe ce pot influența obiectivitatea evaluării din ambele părți (profesor-elev): gradul diferit 

de dificultate al întrebărilor diferit de la un elev la altul, comportamentul evaluatorului care poate fi diferit, starea 
emoțională a elevului; 

- nivel scăzut de validitate și fidelitate; 
- consum mare de timp.  
Avantajul evident al acestei metode constă în faptul că evaluarea devine și o activitate de învățare, 

corectare, întărire, sistematizare și aplicare ale cunoașterii captate de elevi. Evaluarea orală recuperează cel 
mai pregnant naturalitatea și normalitatea unei relații specific umane. 



 

 

Verificarea scrisă apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în probe de evalare sau teze. 
Elevii au șansa să-și prezinte achizițiile fără intervenția profesorului, în absnța unui contact direct cu acesta. 

Avantaje (cf. Stoica, 2001, p. 49):  
- economie de timp; 
- permit evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt; 
- fac posibilă verificarea tuturor elevilorasupra aceluiași conținut, evaluarea fiind mai obiectivă; 
- emiterea unor judecăți mult mai obiective bazate pe criterii de evaluare clar specificate și prestabilite; 
- elevii lucrează în ritm propriu, se elimină stările de stres și tensionale, timiditate. 
Inconvenientul major al acestei probe constă în întârzierea în timp a momentului în care se realizează 

ratificarea și corectarea probelor. 
erificarea practică se realizează prin probe practice la o serie de discipline specifice și vizează 

identificarea capacităților de aplicare practică a cunoștințelor dobândite, a gradului de încorporare a unor 
priceperi și deprinderi.  

 
Bibliografie: 
Constantin Cucoș, Pedagogie, Ed. a II-a revăzută și adăugită, Iași: Editura POLIROM, 2006 

(Collegium. Științele educației). 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGERU” MUNICIPLIUL PLOIEȘTI 

PROF. PETRICA DRAGOMIR 
 
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). 

 Din perspectiva temporală, identificam ca primă forma de evaluare cea initiala,care se face la 
inceputul unei etape de instruire (prin teste docimologice,concursuri etc.)Un specialist in 
domeniu(R.Ausubel),referindu-se la importanta acestei forme de evaluare preciza ca:”ceea ce infuenteaza 
mai mult invatarea sunt cunostintele pe care elevul le poseda la plecare.In vederea realizării acesteia se are 
in vedere o stratergie didactică, cumulând metodele și procedeele prin care se realizează aceasta. 

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 , toate acestea având însă un 
caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de previziune.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. 

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). 

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). 

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 INDEPLINITE Evaluarea iniţială:funcţie diagnostică;funcţie prognostică. 
MODALITATI 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 NOTARII Evaluarea iniţială: nu îşi propune aprecierea 
performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 

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. 

Alte metode sunt:de evaluare scrisă : extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, temă executată 
acasă, portofoliu, proiect, metoda de evaluare practică, evaluarea cu ajutorul calculatorului,observarea; 
referatul;eseul;fişa de evaluare;investigaţia;disertaţia/lucrarea de diploma, eseul, fişa de evaluare, proiectul 
şi disertaţia/lucrarea de diplomă 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PETRICĂ LOREDANA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ,,GEORGE USCĂTESCU,, 

TG-CĂRBUNEȘTI, GORJ 
 
’’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 școlarilor mici este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă 

și necesară pentru învățător și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care 
este departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate.  

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. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului.  
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Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 
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JOCUL DIDACTIC – MIJLOC DE REALIZARE A EVALUĂRII ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
NUME: PETRIȘOR ALEXANDRA-CLAUDIA 

 
 „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) 
 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, iar evaluarea se face prin activități practice, jocuri și mai 
puțin prin fișe de evaluare. Preşcolarii trebiue evaluaţi unul câte unul, educatorul observă 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). Pe baza observațiilor, se fac consemnări în caietul de 
observaţii asupra copiilor, instrumentul de lucru care vine în sprijinul educatoarelor/profesorilor pentru 
învăţământul preşcolar, în activitatea de cunoaştere, evaluare şi reflecţie asupra dezvoltării individuale a 
copiilor cuprinşi într-o grupă. 

 Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea de predare şi la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a facilita achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării într-o societate dinamică şi solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independenţa, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective.  

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 și să dezvolte anumite comportamente; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la grupă (frontală, individual și pe grupe). 
 Principalul mijloc de realizare a activităților la grădință este jocul, prin diferitele lui tipuri. Jean 

Piaget a pus în evidență aportul jocului la dezvoltarea intelectuală a copilului. De aceea, el susține că „toate 
metodele active de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un material corespunzător pentru ca 
jucându-se, ei să reușească să asimileze realitățile intelectuale, care fără aceasta, rămân exterioare 
inteligenței copilului”. Așadar, cu ajutorul jocului evaluarea este mai eficientă și totodată mai antrenantă. 

El este în esenţă o modalitate de investigaţie şi de cunoaştere a lumii reale, o pre-învăţare (Vâgotski, 
Piaget, Wallon), un spaţiu de satisfacere a dorinţei fireşti de manifestare a independenţei (Freud), un mijloc 
de comunicare (Bateson). Implicarea copilului în joc este deplină; el îşi antrenează spontan şi voluntar toate 
potenţialităţile fizice, intelectuale, afective, jocul reprezentând astfel un mijloc de realizare a sinelui 
(Claparede) şi de formare a eu-lui (Chateau). Unul din mijloacele folosite din ce în ce mai frecvent în cadrul 
procesului de instruire, educare, dar și de verificare a cunoștințelor preşcolarilor şi a cărui eficienţă a fost 
dovedită printr-o serie de studii sau cercetări de specialitate este jocul didactic. 

 Jocul didactic trebuie să aibă un conţinut şi o structură bine organizate, subordonate particularităţilor 
de vârstă şi sarcinii didactice, să se desfăşoare după anumite reguli sub directa supraveghere a educatoarei, 



 

 

rol important căpătând latura instructivă, elementele de distracţie nefiind decât mediatori ai stimulării 
capacităţilor creatoare. 

 Voi prezenta în continuare, succint, proiectul unei activităţi de evaluare interdisciplinară, desfăşurată 
la grupa mare, sub forma jocului didactic cu tema: „Prietenii primăverii”. În cadrul jocului se evaluează 
cunoştinţe din diferite categorii de activităţi: cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activitate 
matematică, activitate artistico-plastică, activitate practică. 

 Pentru desfăşurarea activităţii copiii sunt împărţiţi în trei echipe, prin tragere la sorţi:  
 -„echipa fluturaşilor” 
 - „echipa florilor” 
 - „echipa mămăruţelor” 
  După repartizarea pe echipe, pentru ca fiecare dintre acestea să-şi păstreze numele atribuit, li se 

vor adresa o serie de întrebări în vederea evaluării cunoştinţelor acumulate în cadrul activităţilor de 
cunoaştere a mediului, cu privire la aspectele specifice anotimpului primăvara.Copiii din fiecare echipă se 
pot consulta, pentru a da răspunsurile corecte. 

 Fiecare echipă se va prezenta celorlalte, recitând poezii şi denumind poveşti care se referă la 
numele echipei. Fiecare din cele trei echipe trebuie să despartă în silabe cuvântul care denumeşte numele 
propriei echipe, apoi să alcătuiască propoziţii cu acest cuvânt. 

  Pentru ca fiecare echipă să aibă un semn caracteristic, ele vor trebui să-şi confecţioneze ecusoane 
cu flori, fluturi sau mămăruţe, în funcţie de echipa din care face parte.”Echipa fluturaşilor” va realiza fluturii 
astfel: va picta o jumătate din fluture şi apoi partea pictată o va suprapune peste cea nepictată. „Echipa 
florilor” va confecţiona florile specifice anotimpului primăvara, folosind tehnica mototolirii. „ Echipa 
mămăruţelor” va realiza mămăruţele utilizând tehnica umflării. 

  Lucrările vor fi expuse pe un panou în faţa grupei.Se alege un concurent care va număra lucrările 
realizate de echipa sa.Cu ajutorul lucrărilor copiii vor efectua operaţii de adunare şi scădere în limitele 1-
10. Sarcinile vor fi date de către copiii unei echipe pentru a fi îndeplinite de către concurenţii altei echipe. 

 În încheiere fiecare echipă va oferi cadou celorlalte echipe o lucrare efectuată de grupa lor. 
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NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. PETRISOR SORINA, 

LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS, TIMISOARA 
 
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, aceasta oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea 
o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor 
evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de 
recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele: 

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

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

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

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

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



 

 

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

PROF. PETRUSE MARIANA SANDA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 

 
Aspecte specifice Evaluarea este o parte componentă indispensabilă a procesului educațional. 

Evaluarea trebuie să constituie un element important de stimulare a activității de învățare a elevului. 
Specificul disciplinei educație fizică constă în faptul că elevii sunt implicați în cea mai mare parte a 
procesului educațional în activități practice, în activități de exersare. Elevii înșiși, dar și profesorii, în multe 
cazuri, concep cu dificultate îmbinarea în cadrul procesului educațional a activităților de formare a 
competențelor cognitive cu a celor psihomotrice. Pentru a le îmbina profesorul trebuie să dea dovadă de 
măiestrie profesională, să depună eforturi pentru a selecta metode și instrumente eficiente în organizarea 
procesului educațional. Sistemul de evaluare la disciplina educație fizică trebuie să includă mai multe tipuri 
de evaluare și să fie variat. Profesorul nu trebuie să fie unicul evaluator. Pe lângă evaluarea dirijată de 
profesor, care va formula anumite sarcini față de elev, cu descriptori clari, criterii concrete se vor utiliza și 
alte forme de evaluare. 

 În scopul realizării principiului centrării pe elev în procesul educațional se va folosi pe larg 
autoevaluarea. Elevul va fi familiarizat cu criteriile de succes în procesul învățării și va fi orientat spre 
compararea rezultatelor de evaluare proprie cu cele realizate de către profesor, care va crea o atmosferă de 
recuperare eficientă a segmentelor slabe în dezvoltarea capacităţilor individuale.  

Se va acorda o atenție deosebită evaluării reciproce. Această formă de evaluare poate fi utilizată în 
testarea pregătirii motrice a elevilor, care asigură socializarea grupului de elevi, coparticiparea în formarea 
semenilor și constituie o condiţie optimă a dezvoltării. Această formă de evaluare poate fi organizată în 
perechi sau în grup. Elevii trebuie să cunoască cerințele față de îndeplinirea corectă a testului, standardele 
de pregătire fizică și utilizarea corectă a instrumentelor de măsurare și fixare a rezultatelor obținute.  

O formă eficientă și rapidă de evaluare este evaluarea orală. Această formă de evaluare este dirijată 
de cadrul didactic și constă dintr-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. La evaluarea orală profesorul îi poate cere elevului să-şi argumenteze răspunsul, 
iar cu întrebări suplimentare poate ajuta elevul să identifice răspunsul corect. Evaluarea orală dezvoltă 
capacitatea de comunicare a elevului și permite, totodată, să cunoaștem capacitatea de exprimare a elevului. 

 Evaluarea scrisă în cadrul disciplinei educație fizică se aplică mai rar și poate fi concretizată prin 
minieseuri, teste cognitive, realizarea unor sarcini cu ajutorul fișelor. La evaluarea scrisă elevii își 
demonstrează cunoștințele și capacitatea de aplicare a lor fără intervenţia profesorului. Spre deosebire de 
evaluarea orală această formă permite examinarea frontală a unui mare grup de elevi și este mult mai 
obiectivă, fiindcă rezultatele sunt bazate pe criterii unificate. 

 Cea mai răspândită formă de evaluare în cadrul disciplinei educație fizică rămâne a fi evaluarea prin 
probe practice. Această formă constă în evaluarea capacității elevului de aplica prin mișcări cunoștințele 
achiziționate în cadrul procesului educațional. Este atât de frecvent utilizată la lecțiile de educație fizică că 
deseori elevul nici nu conștientizează că învățarea unei acțiuni motrice începe cu informarea, familiarizarea 
teoretică despre această mișcare. 

 Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele 
realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective, precise, exprimate mai des prin cifre ca unități 
de măsură: secunde, metri, kilograme, număr de repetări, precizia mișcărilor. Există, totodată, și aprecieri 
mai subiective precum îndeplinirea elementelor din gimnastică, dans, 69 executarea tehnică a acțiunilor 
motrice, utilizarea deprinderilor motrice achiziționate în cadrul jocurilor sportive, jocurilor dinamice. 

 Ca forme alternative de evaluare la disciplina educație fizică pot fi folosite următoarele:  
1. monitorizarea sistematică a activității elevului în cadrul lecțiilor;  
2. progresul elevilor în pregătirea motrică;  
3. utilizarea de către elev a caietului de educație fizică; 
 4. implicarea în activități extrașcolare la disciplina Educație fizică; 
 5. referatul. 



 

 

 Monitorizarea sistematică a activității elevului în cadrul lecțiilor, care poate fi înregistrată în caietul 
profesorului va fi utilizată prin asociere cu alte forme de evaluare. Prin comparare se poate de adus 
argumente convingătoare cu privire la progresele proprii ale elevului.  

Progresul elevului în procesul de învățare nu reprezintă altceva decât efortul depus de elev pentru a 
se depăși pe sine. Profesorul trebuie să stimuleze în permanență activitatea elevului de aceea este necesar 
ca efortul depus de elev să fie apreciat la justa valoare. Dacă profesorul și colegii nu observă progresul 
elevului, acesta din urmă pierde din dorința de a-și spori capacitățile sale motrice și de dezvoltare a 
calităților morale. În context, profesorul va încuraja elevul să ducă evidența rezultatelor obținute și de a-l 
ajuta să se autoevalueze. 

 Caietul de educație fizică reprezintă un mijloc important de formare la elevi a competențelor de 
autoevaluare și de cointeresare în perfecțiunea lor fizică. La fiecare etapă de evaluare elevul va avea 
posibilitatea să compare rezultatele, să identifice soluții de corectare și modelare a propriului organism. 
Caietul nu este un instrument obligatoriu, dar este relevant și foarte important în proiectarea dezvoltării 
personale. 

 Activitățile extrașcolare la disciplina Educație fizică vin să completeze mijloacele cu ajutorul cărora 
se formează personalitatea și se obține perfecțiunea fizică a omului. Aceste activități contribuie la formarea 
competențelor atitudinale ale elevului față de exercițiul fizic și îl ajută să urmărească progresul în pregătirea 
motrică asigurând, totodată, o ușurință în autoevaluare. În activitățile extrașcolare cu caracter competițional, 
dar și în cadrul lecțiilor de educație fizică de tip competițional se poate de evaluat aplicarea deprinderilor 
motrice achiziționate. 

 Referatul ca formă de evaluare scoate în evidență competențele de analiză, sinteză și de 
concluzionare a elevilor. El reprezintă o modalitate de a evalua nivelul însușirii de către elev a unei anumite 
teme, deoarece pe lângă opiniile autorilor studiați trebuie să includă și opinia elevului privind problema 
analizată.  

Descriere succintă a produselor școlare la disciplina Educație fizică 
 Produsele școlare la evaluarea criterială în bază de descriptori sunt selectate din curriculumul 

modernizat la disciplina educație fizică din 2010. Produse sunt recomandate și descrise în prezenta 
Metodologie, dar pot fi selectate și de cadrul didactic. 

 Dialogul este modul de expunere care redă convorbirea directă dintre profesor și elev sau dintre doi 
elevi, la solicitarea și sub observația profesorului, cu privire la abordarea mai profundă a unei probleme. 
Este binevenit ca dialogul să se realizeze la începutul lecției sau în timpul unei pauze după un efort fizic. 
Profesorul poate să propună dialoguri pe același subiect pentru întreaga clasă, apoi să fie ascultate 
rezultatele de către toți elevii.  

 Mini-eseu nestructurat este un tip de compunere. Profesorul indică doar tema care trebuie tratată, dar 
selectarea aspectelor, organizarea și dispunerea ideilor țin de creativitatea elevului. Evaluarea mini-eseului 
urmărește atât originalitatea ideilor și exprimării cât și argumentarea punctului de vedere al elevului. 

 Testul cognitiv reprezintă un produs care ajută să evaluăm competențele cognitive formate pe 
parcursul unui semestru. Această evaluare sumativă se va desfășura cu 2 lecții înainte de sfârșitul 
semestrului și va conține subiecte care au fost parcurse în semestrul respectiv. Testul va include atât itemi 
de cunoaștere cât și itemi ce prevăd aplicarea cunoștințelor achiziționate.  

Testul motric este un exercițiu efectuat cu respectarea cerințelor unice față de poziția corpului și 
amplitudinea mișcării, care urmărește scopul de a determina nivelul de dezvoltare a unei calități motrice în 
raport cu standardele de eficiență a învățării, conform particularităților de vârstă a elevilor. Testul motric 
stă la baza evaluării progresului elevului cu privire la pregătirea motrică de aceea indicatorii de evaluare 
sunt concretizați în cifre.  

Testul psihomotric este un exercițiu care permite evaluarea nivelului de însușire a unei acțiuni motrice 
cu o anumită tehnică de executare și urmărește scopul de fixa precizia, coordonarea mișcărilor, corelația 
între tehnica de executare și rezultatul exprimat în cifre. Această categorie de produse sunt selectate din 
modulele din curricula școlară pentru clasa a V-a: atletism, jocuri sportive, gimnastică și compartimentul 
teoretic. 

 Testul motric complex este un produs compus din mai multe acțiuni motrice însușite de către elev 
din cadrul unui modul parcurs în clasa a V-a, care poate fi utilizat la evaluarea formativă sau sumativă. 
Testul capătă un aspect integru și este evaluat în baza unor criterii clare și indicatori concreți elaborați de 



 

 

către profesor. În baza rezultatelor demonstrate de elev în cadrul evaluării profesorul va da respectiv 
calificativele „foarte bine”, „bine” și „suficient”. 

 „Poliatlonul atletic” sau „poliatlonul de gimnastică” poate fi folosit ca instrument de evaluare 
sumativă după parcurgerea modulelor Atletism și Gimnastică. Evaluarea se va desfășura sub formă de 
competiție, iar în baza rezultatelor demonstrate elevul va fi apreciate la cu calificativele „foarte bine”, 
„bine” și „suficient”.  

Portofoliul sau caietul elevului reprezintă un instrument de evaluare complet, care include rezultatele 
relevante obţinute de elev și nu este obligatoriu. În portofoliu sunt înregistrate rezultatele la testele practice, 
participarea la competiții sportive, precum şi sarcini specifice pentru educaţia fizică. El reprezintă un mijloc 
de valorizare a muncii elevului şi un factor de dezvoltare personală a acestuia. Aprecierea competențelor 
de autoevaluare a elevului reprezintă o formă alternativă de evaluare care importantă pentru oricare tip de 
evaluare în contextul ECD. Pentru dezvoltarea capacităţii de autoevaluare este necesar ca profesorul să-l 
accepte pe elev ca partener în procesul de evaluare, dar, totodată este necesară și o ghidare permanentă din 
partea profesorului în procesul de autocorectare și corectare reciprocă, autoapreciere și aprecierea reciprocă.  

Proiectarea evaluării la Educația fizică din perspectiva ECD: 
 La disciplina educație fizică se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare: - evaluarea inițială; 
 - evaluarea formativă; 
 - evaluarea sumativă.  
Pentru disciplina educație fizică este caracteristică testarea pregătirii motrice. Este bine cunoscut 

faptul că nivelul de pregătire fizică a elevilor influențează direct supra rezultatelor cu privire la formarea 
competențelor psihomotrice. Orice acțiune motrică este însușită mai eficient, dacă nivelul de dezvoltare a 
calităților fizice este mai înalt. La început de studiere a fiecărui modul din curricula școlară este necesar să 
se efectueze evaluări inițiale cu privire la deprinderile specifice pe care le posedă elevii la modulul ce 
urmează a fi parcurs. Totodată, la început de an școlar elevii vor susține o testare a nivelului de pregătire 
fizică numită evaluarea inițială, iar în baza rezultatelor demonstrate se va elabora un traseu de dezvoltare 
personală a calităților motrice ale elevului. 

 Evaluarea inițială identifică nivelul achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe, competențe si 
abilitați și nu se va aprecia. Conform produselor recomandate în prezenta metodologie de evaluare, 
profesorul va proiecta evaluări curente formative. 

 Evaluarea formativă însoțește întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale 
tuturor elevilor. Aceste evaluări au rolul de a remedia lacunele și de a explica elevului ce trebuie să înveţe. 
Rezultatele evaluării se vor înregistra la discreția profesorului în diagrama de înregistrare a performanțelor 
sau catalogul său (modelul este prezentat în anexe pentru EF). Evaluările formative se vor realiza după 
necesitate, reieşind din performanţele individuale ale elevilor. 

 La sfârșitul fiecărui modul se vor desfășura evaluări practice sumative, rezultatele cărora vor fi 
înregistrate în catalogul clasei conform calificativelor „foarte bine” – (FB), „bine” – (B) și „suficient” – 
(S). Evaluările sumative pot fi realizate conform recomandărilor din punctul 5.4.2 din prezenta metodologie 
sau sub altă formă la discreția profesorului.  

Evaluarea sumativă finală se realizează la sfârșitul semestrului, oferind informații utile asupra 
nivelului de performanțe ale elevului în raport cu obiectivele de instruire propuse. ESF se va realiza în baza 
unui test cognitive, din prezenta metodologie sau sub altă formă la discreția profesorului. Evaluarea 
sumativă finală de asemenea va fi apreciată cu calificative, iar rezultatele elevului pentru semestru vor fi 
media la cele 3 evaluări sumative. 

 Cadrul didactic în proiectul de lungă durată proiectează numărul de evaluări inițiale (EI), formative 
(EF) și sumative (ES) la fiecare modul, precum și evaluarea produselor pe parcursul anului.  

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Boian I. Aspecte praxiologice de formare la elevi a competențelor în cadrul lecțiilor de educație 

fizică. În lucrarea „Calitatea educației: teorie, principii și realizări” (materialele conferinței internaționale), 
Chișinău, 2008, pag.110-114. 

 2. Boian I., Grimalschi T. Standarde de eficiență a învățării disciplinei Educația fizică. În: Standarde 
de eficiență a învățării. Ministerul Educației al RM. – Chișinău: Lyceum, 2012. P.208-218.  

 



 

 

EVALUAREA COPILULUI PREȘCOLAR PRIN DESEN 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. PETRUȚA ANGELA 
  
Desenul copiilor transmite întotdeauna un mesaj și se constituie ca posibilitate de dialog cu adulții. 

Desenul explică uneori ceea ce copilul preșcolar nu poate formula verbal. Prin desen, copilul își dezvăluie 
întrebările ascunse, bucuriile, temerile, dragostea sau frica pe care nu le poate exterioriza altfel. Studiul 
desenelor copiilor și al simbolisticii lor este un mijloc extraordinar oferit educatorilor de a-l cunoaște și de 
a-l înțelege cu interesele și trăirile sale, de a-i detemina maturitatea mintală, pentru a fi mai aproape de el 
și a-l îndruma mai bine. 

Aplicarea în cadrul evaluării inițiale, dar și aplicarea periodică a desenului „Omulețul” ca probă 
psihologică constituie un instrument extrem de util pentru educator în urmărirea modului cum evoluează, 
odată cu vârsta, posibilitățile copilului de a reprezenta figura umană, fiind totodată un indiciu al dezvoltării 
mentale a copilului. 

Aplicarea probei este simplă: se pun la dispoziția copiilor foi albe și creioane și li se cere copiilor să 
deseneze un copil (un băiat, o fetiță sau chiar pe ei înșiși). În final, desenul este analizat din perspectiva 
elementelor care compun desenul (numărul părților componente ale corpului redate, complexitatea 
acestora, îmbrăcămintea, etc.) 

Astfel, am considerat că ar fi interesant să aplicăm această probă periodic preșcolarilor din grupă 
(lunar), urmând ca în final să alcătuim un portofoliu cu desenele copiiilor realizate.  

Desenele realizate de copii au constituit astfel un instrument de real folos pentru educatoare în 
evaluarea progresului copiilor. 

 Răsfoindu-și portofoliul cu desenele realizate, copiii au avut posibilitatea să își analizeze singuri 
desenele și să emită propriile observații legate de acestea.  

 Totodată, portofoliile cu desenele realizate sub genericul Omulețul meu în luna... au fost răsfoite cu 
interes și plăcere de către părinții copiilor, care au constatat progresulcopilului lor.  

  
Bibliografie: 
1. Alexandru J., Herseni I., Probe de evaluare. Cunoașterea copilului preșcolar, Colecția „Cathedra”, 1992. 
2. Ezechil L., Păiși Lăzărescu M., Laborator preșcolar, Ed. V&I Integral, București, 2001. 
3. N. Mitrofan, Testarea psihologică a copilului mic, Edit Press Mihaela, S.R.L., București, 1997. 
 
 



 

 

PLANIFICARE EVALUAREA INIŢIALĂ 
DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A 

PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII 
GRUPA MARE 

 
PROF. PETRUŢA MARIANA NICULINA 

G.P.P. „PITICOT”, CIMPENI 
 

NR. 
CRT. 

DATA 
EVALUĂRII 

TEMA 
ACTIVITĂŢII 

TIP 
EVALUARE 

MATERIAL 
DIDACTIC 

OBIECTIVE 
OPERAŢIONALE 

ITEMI DE 
EVALUARE 

PUNCTAJ 

1. 17.09.2019 „Spune-mi ce 
este şi din ce 
categorie face 
parte?”- joc 
exerciţiu 

- orală; - jetoane 
care redau 
obiecte, 
plante, 
animale, 
legume, 
fructe 

• să denumească 
obiectele 
reprezentate în 
imaginile de pe 
jetoane; 
• să identifice 
categoria din care 
face parte imaginea 
de pe jeton; 
• să alcătuiască 
propoziţii simple 
despre obiectul 
reprezentat în 
imagine; 

I1 - denumeşte 
obiectul 
reprezentat în 
imaginea de 
pe jeton; 
I2 - identifică 
categoria din 
care face parte 
(ex. măr - 
fructe); 
I3 - alcătuieşte 
propoziţii 
simple despre 
obiectul 
reprezentat în 
imagine. 

I1 – 1 p 
 
 
I2 – 2 p 
 
 
I3 – 2 p 
 
 

2. 20.09.2019 „Natura în 
versuri” – joc 
didactic 

- orală;  - imagini 
care redau 
aspecte din 
conţinutul 
poeziilor; 

• să recite fluent 
şi expresiv poezii 
despre natură 
învăţate în anul 
şcolar precedent; 
• să identifice în 
conţinutul poeziei 
aspecte ale 
mediului 
înconjurător; 
• să se exprime 
corect din punct de 
vedere gramatical; 

I4 - recită 
fluent şi 
expresiv 
poezii despre 
natură învăţate 
în anul şcolar 
precedent; 
I5 - identifică 
în conţinutul 
poeziei 
aspecte ale 
mediului 
înconjurător; 
I6 - se exprime 
corect din 
punct de 
vedere 
gramatical. 

I4 – 2 p 
 
 
 
I5 – 2 p 
 
 
I6 – 2 p 
 
 

3. 25.09.2019 „Traista cu 
poveşti”- joc 
didactic 

- orală; - imagini 
care redau 
întâmplări 
din poveştile 
cunoscute;  

• să denumească 
titlul poveştii din 
care face parte 
imaginea aleasă; 
• să povestească 
întâmplarea care 
este prezentată în 
imagine; 
• să dramatizeze 
textul povestirii din 
imagine utilizând 
dialogul, intonaţia 
şi nuanţarea vocii; 

I7 - denumeşte 
titlul poveştii 
din care face 
parte imaginea 
aleasă; 
I8 – povesteşte 
întâmplarea 
care este 
prezentată în 
imagine; 
I9 - 
dramatizează 
textul 
povestirii din 
imagine 
utilizând 
dialogul, 

I7 – 1 p 
 
 
I8 – 2 p 
 
 
I9 – 3 p 
 



 

 

intonaţia şi 
nuanţarea 
vocii. 

4. 27.09.2019 „Cuvinte 
fermecate din 
sunete 
adunate” – joc 
didactic 

- orală; - jetoane cu 
imagini; 
- etichete cu 
denumirea 
cuvintelor; 

• să identifice 
sunetul iniţial al 
unor cuvinte redate 
prin imagine; 
• să asocieze 
cuvântul de 
imagine; 

I10 – identifică 
sunetul iniţial 
al cuvintelor 
redate prin 
imagine; 
I11 – asociază 
cuvântul scris 
pe etichetă de 
imagine. 

I10– 2 p 
 
 
I11 – 3 p 
 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PIELMUȘ ADELA MIHAELA 
 
Evaluarea inițială deține un rol de o importanță majoră în demersul profesorului de a stabili dacă 

elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiuluo noilor discipline de specialitate. 
Prin aplicarea testelor inițiale ( sau a oricărei alte forme de evaluare) atât elevul cât și profesorul își 

fac o reprezentare a potențialului de învățare și, evident, a lipsurilor ce necesită completare sau aspecte care 
au nevoie de îmbunătățire sau de corectare. 

Tratând cu seriozitate și responsabilitate evaluarea ințială putem să îi conștientizăm și pe elevi de 
importanța acesteia. Verificarea cunoștințelor alături de situații noi de învățare îi pot stimula pe elevi 
făcându-i dornici de cunoaștere. O situație noua îi va ambiționa pe elevi să rezolve corect diferitele cerințe 
formulate în evaluarea inițială. 

Deși evaluarea inițială nu își propune să ierarhizeze rezultatele elevilor, aceștia inevitabil o vor face. 
Concurența, competiția fac parte din viața la școală. Însă, pe de altă parte, fiind conștienți de faptul că notele 
nu se trec în catalog, elevii se concentrează exclusiv pe rezolvarea cerințelor fără a fi afectați de ,,stresul” 
unei evaluări propriu-zise.  

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, trebuie evidențiate reușitele elevilor până în 
momentul acesteia. Aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și canalizează energii 
noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția trebuie întotdeauna concentrată 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. Alegerea itemilor care alcătuie 
evaluarea inițială este esențială și trebuie făcută 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.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ- : METODE ȘI TEHNICI PRINCIPALE 
METODE TRADIȚIONALE, ALTERNATIVE ȘI EVALUATIV-

STIMULATIVE 
 

ÎNTOCMIT DE PROFESOR, PINGHIREAC SIMINA-ELENA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂCHIȚI, JUD. BOTOȘANI 

 
 Disciplina: Limba și literatura română, clasele a V-a/a VI-a/ a VII-a/ a VIII-a 
„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 şcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţilor următoare deoarece oferă profesorului posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui 
copil. 

 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 iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a şcolarilor, 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 şcolari. 

 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. 

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

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

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  



 

 

 
Metodele și tehnicile de evaluare 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, harta conceptuală. 

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în școală, 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.  
 

 BIBLIOGRAFIE: 
• Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  
• Crețu Elvira - ,,Psihopedagogie școlară pentru învățământul primar”, Editura Aramis, București 1999; 
• Constantin Cucoș - ,,Pedagogie”, Editura Polirom, București 2006; 
• Gheorghe Dumitriu, Constanța Dumitriu -,,Psihopedagogie”, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 

București 2003. 
• Landsheere Gilbert - ,,Evaluarea continuă a elevilor”, Editura Didactică și Pedagogică, București 1965; 
• 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-FORMĂ DE EVALUARE A REZULTATELOR 
ȘCOLARE 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR PÎNTEA ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„HATMANUL ȘENDREA” DOLHEȘTI,  
JUD.SUCEAVA 

 
 Evaluarea este un proces didactic complex,integrat în activitatea instructiv-educativă.După cum 

spunea Ausubel,evaluarea este„punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii 
pași:stabilirea scopurilor și a obiectivelor pedagogice,proiectarea și executarea programului de realizare a 
scopurilor,măsurarea rezultatelor aplicării programului”. 

 Una dintre cele trei strategii sau forme de evaluare din teoria și practica educațională este evaluarea 
inițială. 

 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui proces de instruire și stabilește nivelul de pregătire 
a elevilor în acel moment.Importanța ei constă în faptul că: 

 - reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire; 
 -arată nivelul de pregătire de la care pornesc; 
 -indică gradul de stăpânire a cunoștințelor și abilităților necesare asimilării conținutului ce urmează 

a fi predat. 
 Evaluarea inițială are ca obiect cunoștințele și capacitățile care reprezintă baza asimilării unor noi 

conținuturi precum și formarea de competențe.Instruirea dobândită anterior este importantă pentru ca elevul 
să parcurgă eficient următoarea etapă de învățare. 

 În evaluarea inițială la clasele primare cele mai întâlnite metode sunt:examinarea orală și evaluarea 
prin probe scrise.Eficiența evaluării prin probe scrise se datoreză avantajelor pe care acestea le prezintă: 

 -verificarea modului în care a fost însușit un anumit conținut de către toți elevii; 
 -permit tratarea coerentă a unui subiect; 
 -conferă un grad ridicat de fidelitate evaluării; 
 -vin în ajutorul elevilor timizi și a celor care elaborează răspunsurile mai lent; 
 -oferă posibilitatea verificării mai multor elevi în timp scurt. 
 Proba de evaluare se realizează după un demers specific:se stabilește scopul probei,se precizează 

conținuturile ce se vor verifica și obiectivele pedagogice corespunzătoare acestor conținuturi,se redactează 
proba,în concordanță cu conținuturile ce trebuie verificate și cu obiectivele stabilite. 

 La clasele primare ,itemii obiectivi permit măsurarea mai exactă a rezultatelor și pot fi: 
 -itemi cu alegere duală-cei care presupun alegerea unui răspuns din două: adevărat/fals, corect/greșit, 

da/nu.  
 -itemi de tip asociere simplă care solicită corespondența între cuvinte,propoziții,numere,litere,etc. 
 Itemii subiectivi cuprind întrebări și cerințe care presupun elaborarea răspunsurilor de către 

elevi.Tipurile de itemi sunt într-o strânsă interdependență,evidențiată prin faptul că itemii se adaugă și nu 
se substituie unul altuia,de aici relația de complementaritate. 

Elevii vor cunoaște momentul aplicării testului inițial și conținuturile supuse verificării. 
 Interpretarea testului inițial cuprinde precizări privind modalitățile de completare a lacunelor,de 

corectare a greșelilor,precum și sugestii în legătură cu valorificarea conținuturilor actualizate în activitatea 
viitoare. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ 
(CU BUNE ŞI CU RELE) 

 
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR, PINTEAN BRINDUŞA 

COLEGIUL NAŢIONAL „ONISIFOR GHIBU „ ORADEA 
 
Motto: 
 „Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni și, prin urmare nici stat bine 

organizat și bine cârmuit și păstorit”. Ion Heliade Rădulescu 
 
Educația este factorul prim care ajută la formarea unui stat. Suntem formați într-o școală cu bune și 

cu rele, iar mai apoi ne alegem singuri destinul. Până la vârsta adolescenței este dovedit că avem nevoie de 
o anumită îndrumare din partea unor dascăli, iar mai apoi adultul este independent, având puterea de a alege 
dacă dorește să mai râmână sub îndrumarea altor persoane sau „își ia inima în dinți” și pornește în aventura 
vieții pe cont propriu. Ion Heliade Rădulescu spune la un moment dat că „fără școală să nu aștepte nimeni 
nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit”. Rămâne 
valabilă și simțită până astăzi această afirmație. 

Lumea a evoluat în ultimii zece ani semnificativ de mult, datorită tehnologiei, iar această evoluție 
tehnologică este resimțită și în România. Învățământul însă nu s-a adaptat îndeajuns noii ere digitale, și nici 
noii generații de mici IT-işti. Atenția, concentrarea, energia, toate s-au schimbat la noii copii. Așadar notele 
nu mai sunt o evaluare îndeajuns de bună. 

Competiția este prezentă pe tot parcursul vieții, deoarece copiilor li se inoculează de mici importanța 
de afirmare, cu orice mijloace. Nu contează dacă un copil tocește și ia nota zece, sau dacă înțelege efectiv 
ceea ce învață și rămâne cu acel lucru pentru tot restul vieții. Cel mai important lucru este să fii primul. 
Examenul de Evaluare Naţională din clasa a VIII a și Bacalaureatul sunt „cele mai importante examene din 
viața tinerilor învățăcei”. De câte ori am auzit această afirmație? De prea multe ori. Din păcate sistemul de 
calificative şi note devalorifică copilul, iar el nu-şi mai doreşte să devină o persoană cultă, cu multe 
cunoștințe pe care să le transforme mai târziu în adevărate valori, ci este îndemnat doar să aspire la nota 
cea mai mare. 

Clasele primare ar trebui evaluate doar la final de an școlar, dar fără a fi notate; o evaluare realizată 
pentru profesor, pentru a observa dacă metodele sale sunt îndeajuns de bune și pentru a continua cu aceleași 
metode și în următorul an sau a schimba metoda de lucru. De asemenea, metodele de predare trebuiesc 
adaptate în funcție de copil. Iar mediocritatea este, din păcate, generalizată la ora aceasta în România.  

Testele inițiale ar trebui eliminate în totalitate, deoarece elevii nu le oferă nici un fel de importanță și 
este perfect normal, deoarece elevul vine după o perioadă de trei luni în care s-a ocupat cu alte activități, la 
fel de importante precum cele şcolare , s-a relaxat și s-a delectat cu un alt fel de lectură. O evaluare inițială 
nu reprezintă cunoștințele transmise de profesor sau învățător în anul școlar precedent. Ele sunt nule și 
invalide.  

Am observat , de-a lungul îndelungii mele cariere didactice, că elevul are nevoie de o perioadă de 
două, trei săptămâni de acomodare atunci când se întoarce din vacanţa de vară, săptămâni în care tu, ca 
dascăl, ai impresia că acesta a uitat, a pierdut tot ceea ce ai sădit tu în el timp de unul sau mai mulţi. Începând 
cu cea de-a treia săptămână, totul intră în matcă: dragul nostru elev îşi aminteşte cum se ţine corect creionul 
în mână, citeşte cursiv, îşi aminteşte toate formulele matematice, adică totul merge de la sine.  

Ori, dacă în această perioadă, el este mereu cu sabia lui Damocles deasupra capului, mereu ameninţat 
cu acel test iniţial, test care, bine se ştie, cuprinde întreaga materie a anului precedent, nu vei face decât să 
creezi un climat de teroare, de refuz a tot ceea ce înseamnă şcoală. 

 Cel mai potrivit lucru ar fi ca dascălul să valorifice acel timp alocat testelor iniţiale în activităţi de 
sedimentare, de învăţare, de joc, aşa încât, elev şi dascăl, să înceapă un nou an şcolar cu mai mult elan.  

Da, dacă învăţămânul nostru ar oferi cunoştinţe sistematizate şi concentrate, care să-l ajute pe elevul 
nostru să rămână cu măcar 70% din ele pentru întreaga viată, poate am putea discuta despre teste iniţiale. 
Dar, deocamdată, vrem sau nu vrem să recunoaştem, învăţământul nostru oferă un prea mare bagaj de 
cunoştinţe, din care elevul rămâne cu prea puţin. 



 

 

 Aş vrea apoi să mă opresc la bietul dascăl, obligat să aplice această testare fără să ajungă să facă prea 
multe ore de recapitulare, pentru că volumul materiei ce urmează a fi predat îl presează să treacă cu paşi 
repezi peste această perioadă. El va corecta un set de teste foarte slabe, având mereu senzaţia că nu a muncit 
nimic de-a lungul anului precedent. Refuz apoi să vorbesc acum şi aici , despre toată munca aceea sisifică 
legată de înmagazinarea tuturor datelor legate de aceste teste în cearşafuri nesfârşite de tabele şi tabelaşe. 
Oare, de exemplu, un profesor de religie cu 18 clase, va pregăti 18 teste cu toată matricea de specificaţii ? 
Cât timp irosit! Acum vă explicaţi de ce am spus undeva mai sus „ bietul dascăl”? 

Bineînţeles că testele iniţiale vor deveni o problemă doar pentru dascălul conştiincios şi pentru elevul 
la fel de sârguincios. Ei îşi vor dedica timp preţios şi energie, care ar putea fi canalizate spre ceva mult mai 
creativ. 

În concluzie, aş dori să subliniez faptul că testele iniţiale sunt doar barometre care pot să 
dezamăgească dascăl şi elev deopotrivă. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ LA FIZICĂ 
 

PROF. DELIA ELENA PINTILIE, 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 

 
Problemele evaluării inițiale la disciplina fizică sunt aceleași ca ale majorității disciplinelor studiate 

în gimnaziu. Indiferent de tipul liceului, rezultatele inițiale ale testărilor la fizică relevă foarte puține 
cunoștințe dobândite de elevi în gimnaziu și foarte puține deprinderi. Aceste lucruri se datorează în primul 
rând configurației actuale a examenului de promovare în ciclul liceal, care face ca accentul educației în 
învățământul gimnazial să cadă preponderent pe matematică și limba română.  

Competențele pe care elevii ar trebui să le fi dobândit la fizică în gimnaziu sunt stabilirea unor legături 
între domeniile fizicii şi celelalte discipline de studiu (matematică, chimie, educaţie tehnologică) pentru 
explicarea unor aplicaţii din tehnică, determinarea ariilor (pătrat, dreptunghi) și a volumelor (cub, 
paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură corespunzătoare, utilizarea calculului 
matematic în aplicaţiile tehnice, utilizarea unor metode de lucru elementare cu diferite instrumente de 
măsură, în vederea efectuării unor determinări, diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi 
cu zi, a instrumentelor şi mărimilor fizice din domeniul studiat. Dincolo de aceste competențe sunt însă 
noțiunile de matematică pe care elevii le au la începutul liceului. Din această perspectivă, modul de admitere 
într-un liceu face ca într-o clasă majoritatea să aibă cam același nivel la matematică. Testele inițiale pot 
pune în evidență acest lucru și pot stabili un nivel la care se poate lucra, pot identifica nivelul achiziţiilor 
iniţiale ale elevilor în termeni de competenţe, în vederea asigurării demersului educativ pentru etapa imediat 
următoare, pot crea premisele pentru elaborarea planurilor individuale de învăţare în vederea aplicării 
acestora pentru susţinerea învăţării viitoare. 

În general testele inițiale la fizică relevă însă un bagaj redus de cunoştinţe privind Sistemul 
Internaţional de unităţi (necunoaşterea unităţilor de măsură uzuale, confuzii între mărime şi unitate de 
măsură), abilităţi reduse de calcul matematic (transformări în SI) și un limbaj sărac în termeni tehnici. 

Din fericire programa este structurată în spirală, astfel încât majoritatea subiectelor studiate în 
gimnaziu se reiau în primul ciclu al liceului, și elevii cu aptitudini spre această disciplină au șansa să-și 
însușească atât competențele urmărite de studiul fizicii în gimnaziu, cât și cele studiate în liceu. 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

PROF. PÎRÎIANU LILIANA-DANIELA 
C.S.E.I. BALŞ, OLT 

 
Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Evaluarea inițială 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. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, sunt identificate 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 şi ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

Ţinând cont de principiul temporalităţii, evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

Ca obiectiv, 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 îndeplineşte o funcţie diagnostică-prognostică şi poate fi realizată sub formă de 
hartă conceptuală, investigaţie, chestionar, teste. 

Ca 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. 

Ca 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ – IMPORTANȚĂ. METODE. STRATEGII. 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANNY CAMELIA PÎRVU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54, BUCUREȘTI 

 
 Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care 

începe procesul de învățare. 
 Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 

semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care 
reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise 
“cognitive şi atitudinale” (capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare.  

 Evaluarea inițială “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). Ea identifică nivelul achiziţiilor iniţiale 
ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare. 

 Fiecare an școlar debutează cu o perioadă de aproximativ două săptămâni de recapitulare a 
cunoștințelor din clasa precedentă. Această perioadă este urmată de evaluarea inițială. Atât recapitularea 
cât și evaluarea inițială ar trebui să țină cont de evaluarea sumativă de la sfârșitul clasei anterioare. Deși 
rezultatele evaluării inițiale nu se trec în catalog, elevii trebuie instruiți și motivați să trateze cu seriozitate 
testarea deoarece în urma testării vor ieși la suprafață punctele tari și punctele slabe ale fiecăruia. 

 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. 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). Pe baza rezultatelor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare 
( planuri individualizate). 

 Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale: probe orale, scrise sau practice; metode moderne 
( complementare): observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor, referatul, investigaţia, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

 Importanța evaluării inițiale : * ea 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; * 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; * neavând rolul de a sancționa prin notă 
sau de a ierarhiza, evaluarea inițială ajută elevul și profesorul scoțând la suprafață problemele care trebuie 
remediate. 

 Tot 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 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.PT. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: PÎRVU ELENA 

G.P.N. BOZIORU, COM. BOZIORU, JUD. BUZĂU 
 

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

 evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă; 
 evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
  evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 

reflectând performanţele.  
Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale. 
Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă 

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

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

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

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

Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele: 
 metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului; 
  metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare 

copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a manifestat 
interes scăzut; 

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

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

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

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

 
Bibliografie:  
1. Păişi Lăzărescu Mihaela, Liliana Ezechil –Laborator preşcolar, Ed.V&Integral,Buc.,2011. 

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


 

 

2. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 
3. Surse internet 
 



 

 

EVALUARE INITIALA 
 

PROF. PÎSLARU CAMELIA 
LIC.TEHNOLOGIC ’’FRANCISC NEUMAN’’ ARAD 

 
 În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzută 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 (evaluarea progresului) 

 Sub aspect formal, 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, vizând toate componentele sistemului de învățământ. 
 Noțiune cu o sferă larg de cuprindere și ca atare greu de definit, 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.).  

 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), 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. 
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.Evaluarea formativă e la fel de importantă, 
deoarece ne ajută să ne dăm 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. 

 Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care 
începe procesul de învățare.Ea 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. 

 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. 

 Deci scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
 Pentru ca 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).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”. 

  

 



  

 

JOCUL – MIJLOC EFICIENT DE REALIZARE A EVALUĂRII ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂVENI 
ÎNVĂȚĂTOR PÎSLARU DANIEL 

  
Jocul reprezintă forma dominantă de activitate în timpul copilăriei. După cum susține și Virginia 

Morell, această formă de activitate predomină în timpul copilăriei nu numai la oameni ci la marea majoritate 
a vieţuitoarelor (Morell, 2013). În cadrul instituţionalizat atunci când vorbim de joc, nu putem să nu vorbim 
şi de normare, deoarece normele didactice sunt cele care impun condiţiile unei bune desfăşurări a jocului 
prin respectarea în primul rând a principiului adaptării jocului şi a conţinuturilor învăţării propuse de acesta 
la particularităţile de vârstă ale copilului. Jocul este prezent atât în mediul instituţionalizat grădiniţe, creşe, 
şcoli ş.a.m.d. cât şi în marea majoritate a mediilor sociale cu care copilul ia contact: familie, cerc de prieteni, 
vecini. 

Fiind o activitate care îi ocupă mare parte din timp copilului, jocul nu trebuie desconsiderat şi privit 
ca o activitate puerilă lipsită de importanţă deoarece în viaţa copilului jocul este cel care ajută la 
exteriorizarea ideilor, la formarea şi delimitarea concretă a sentimentelor şi contribuie la analiza şi 
înţelegerea lumii înconjurătoare şi a societăţii căreia îi aparţine prin clonarea anumitor elemente specifice 
societăţii şi lumii reale şi proiectarea acestora într-un mediu complet controlabil, imaginativ în care copilul 
deţine controlul, face regulile, le încalcă sau le respectă după bunul plac şi îl conduc către conştientizarea 
valorilor reale ale societăţii căreia îi aparţine.  

 Jocul, cu ajutorul regulilor şi funcţiilor sale ajută deasemenea la formarea unor trăsături de 
personalitate cum ar fi: corectitudine, curaj, responsabilizarea copilului, respectul atât faţă de sine cât şi 
faţă de alţii. Cu alte cuvinte putem spune că jocul constituie prin valenţele sale prima treaptă şi cea mai 
complexă atunci când ne referim la şcoala vieţii. 

 Odată cu realizarea jocului de către copil, constatăm apariţia unei dezvoltări atât în plan social cât şi 
fizic, emoţional şi cognitiv, cel mai puternic accent punându-se pe autocunoaştere, prin joc copilul se 
autodescoperă. Jocul în sine este principalul exerciţiu premergător care pregăteşte viitorul actor social 
pentru viaţa de adult. 

 În ceea ce priveşte funcţionalitatea jocului, constatăm că acesta poate deveni un instrument esențial 
cu scop de a evalua atât funcţii motrice cât şi mentale, scopul principal al jocului fiind acela de a-i oferi 
individului posibilitatea să-şi manifeste trăsăturile de personalitate şi să-şi contureze eul personal 
(Liboteanu, et al. 1998). Definitorie în evoluţia propriei personalităţi este capacitatea individului de inovaţie 
şi acţiune creativă manifestată în situaţii concrete şi diferite ale vieţii. Vorbind de copilul de vârstă 
preşcolară, constatăm că în cadrul jocului această creativitate este manifestată mult mai vizibil tocmai din 
cauza lipsei de experienţă şi de interacţiune cu mediul înconjurător. Copilul nu este un simplu executant, ci 
este creator, jucător, cel care asigură buna desfășurare, în ceea ce priveşte corectitudinea şi multe alte 
caracteristici care nu pot fi puse în practică decât cu ajutorul creativităţii şi în scopul obţinerii 
performanţelor.  

Evaluarea copilului cu ajutorul jocului este preferabilă, atunci când vorbim de nivelul preșcolar, 
deoarece cunoștințele copiilor în ceea ce privește scrisul și cititul sunt minime sau inexistente. 

 Reuşita copiilor este foarte strâns legată de atitudine, cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi alte 
obişnuinţe dobândite în viaţa de zi cu zi, ceea ce reușește să transforme jocul într-un veritabil instrument 
de evaluare. Posibilitatea avântării acestora în cunoaşterea societăţii şi a lumii în care trăiesc şi în formarea 
şi consolidarea cunoaşterii empirice a capacităţilor şi a comportamentelor interacţionează şi sunt 
condiţionate în mod direct proporţional de viaţa de familie în primul rând, familia putând fi considerată 
primul cerc social în care individul descoperă rolul său, şi în mod special de viaţa din grădiniţă, viaţă ce 
oferă lărgirea cercului social dar şi interacţiuni diferite la acelaşi nivel al copilului cu semenii săi. 

 Într-un cadru instituţionalizat de tipul grădiniţei, principala regulă atunci când se organizează şi 
efectuează un joc este ca fiecare copil, pe parcursul jocului să creadă că se joacă din propria iniţiativă, face 
lucrurile după cum vrea el iar tema jocului este cea pe care el o vrea iar educatoarea sau educatorul nu este 
decât un instrument de ajutor în buna desfăşurare a jocului copilului, chiar dacă aceasta este cea care 



  

 

iniţiază, organizează şi conduce sistematic jocurile (Antohe, et al. 2002), în acest fel copilul putând fi 
evaluat în mod complet și concludent. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

LICEUL TEORETIC PAUL GEORGESCU, ȚĂNDĂREI 
ÎNVĂȚĂTOR: PÎSLARU DANIELA 

 
 Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului instructiv-educativ.  
 A evalua, înseamnă a aprecia, a considera, a constata, a estima, a examina, a cântări, a judeca, a nota, 

a observa, a valida (sau a invalida), a valoriza (sau a devaloriza). 
 Evaluarea este o acțiune complexă, un ansamblu de operații mintale și acționale, intelectuale, 

atitudini, stări afective, despre care se spune că precizează: 
-conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate; 
-în ce scop și din ce perspectivă se evaluează; 
-când se evaluează (cu ce instrumente); 
-în ce fel se prelucrează datele și cum se valorifică informația; 
-pe baza căror criterii se evaluează; 
 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 este un proces cu ajutorul căruia învățătorul constată nivelul la care se află din 

punct de vedere cognitiv elevul și care îi va servi ca punct de plecare în planificarea viitoarelor procese 
instructiv-educative, deoarece evaluarea inițială reprezintă baza unui proces educațional, instructiv bine 
structurat. 

 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, 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 ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF.INV. PRIMAR, PITIC CRISTINA MARIA 
 
 Evaluarea este considerată, de-a lungulul timpului, principala modalitate de verificare și de 

conștientizare a nivelului de cunoștinte la care a ajuns persoana supusă unui proces instructiv educativ. 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 . 

 La nivelul invățământului, evaluarea este cunoscută ca fiind utilizată sub două forme- evaluare 
sumativă și evaluare formativă.  

• Evaluarea sumativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând 
performantele ; 

Evaluarea formativă care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de 
învățare diverse ;  

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 “ atunci când a analizat 
tehnicile de evaluare .Relaţiile reale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele 
instructive-educative, arată funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

Evaluarea inițială are ca scop stabilirea nivelului de cunoștințe la care se afă elevul la un moment dat, 
pentru a putea stabili trecerea acestuia la un nou stadiu de învățare. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lipsuri ce trebuie acoperite ori 
a unor puncte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe recuperatoare). 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 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 INIŢIALĂ 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ BRĂILA 

CLASA A IV-A 
ÎNVĂŢĂTOR PITICAŞ MARIANA 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
 
Nume.......................................... Data:....................  
 
Citește cu atenție textul pentru a rezolva sarcinile de mai jos:  
 Pinocchio i-a povestit Zânei cum a reușit să scape cu greu de tâlharii care voiau să-i fure cei patru 

bani de aur. 
– Și unde sunt cei patru bani? îl întrebă Zâna.  
– I-am pierdut! răspunse Pinocchio. Însă mințea, pentru că îi avea în micul buzunar al hainei. 
De-abia trântise minciuna, și nasul lui, care era destul de lung, îi mai crescu de două degete. 
– Unde i-ai pierdut?  
– În pădurea din apropiere.  
La această a doua minciună, nasul i se mai lungi puțin. 
– Dacă i-ai pierdut în pădure, zise Zâna, o să-i căutăm și o să-i găsim, pentru că tot ce se pierde în 

pădurea aceasta se găsește. 
 – Ah, acum mi-aduc aminte, adăugă băiatul încurcându-se, cei patru bani nu i-am pierdut dar, fără 

să bag de seamă, i-am înghițit când am băut doctoria. 
La această a treia minciună, nasul i se lungi atât de tare, că bietul Pinocchio nu putea să se mai miște 

din loc. Dacă se întorcea la dreapta se lovea cu nasul de pat sau de fereastră, dacă se întorcea la stânga se 
lovea de perete sau de ușa camerei. Dacă ar fi ridicat capul i-ar fi scos ochii Zânei.Zâna se uita la el și râdea. 

– De ce râzi? o întrebă băiețelul rușinat și îngrijorat de nasul acela care nu mai înceta să crească. 
– Râd de minciuna pe care ai spus-o. 
– De unde știi c-am spus o minciună? 
– Minciunile, băiete dragă, se recunosc ușor. Ele sunt de două feluri: minciuni care au picioare scurte 

și minciuni care au nasul lung. Ale tale sunt din cele care au nasul lung. Să nu mai minți niciodată! 
Zâna l-a lăsat pe Pinocchio să plângă rușinat un timp ca să-l învețe minte și să renunțe la năravul de 

a spune minciuni.  
– Te rog, ajută-mă! rosti timid băiatul printre suspine. 
Zânei i s-a făcut milă de el, l-a iertat și a chemat păsărelele care s-au așezat pe nasul lui imens și au 

început să i-l ciugule, până când acesta și-a căpătat iarăși mărimea obișnuită. 
 (Pinocchio, după Carlo Collodi) 
 
1. Marchează cu „x” caseta corespunzătoare enunțurilor adevărate: 
  Pinocchio avea patru bani de argint în buzunar. 
  El a mințit spunând că a pierdut banii în pădurea din apropiere. 
  A spus adevărul când a afirmat că a înghițit banii odată cu doctoria. 
  Dacă întorcea capul spre dreapta ar fi lovit cu nasul ușa camerei. 
  Păsărelele au transformat uriașul nas al lui Pinocchio într-unul de mărime obișnuită. 
2. Numerotează ideile următoare în ordinea derulării întâmplărilor: 
  Apoi a afirmat că a înghițit monedele când a băut doctoria.  
  Pincchio avea patru bani de aur. 
  Zâna l-a iertat pe băiat.  
  Băiatul s-a rușinat pentru că a mințit. 
  A mințit spunând că a pierdut banii în pădure. 
  Nasul i-a crescut atât de mult încât nu se mai putea mișca în cameră. 
 



 

 

3. Caută în text, apoi transcrie enunțuri care exprimă: 
a. solicitarea unei informații; 
____________________________________________________________________ 
b. un îndemn; 
_____________________________________________________________________ 
c. o rugăminte. 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Ce stări sufletești l-au încercat pe Pinocchio în timpul întâmplărilor povestite în acest fragment? Alege 

dintre cele enunțate mai jos, subliniindu-le: 
 veselie, tristețe, falsitate, rușine, mândrie, dispreț, îngrijorare, timiditate, neputință.  
 
5. Selectează din text, apoi scrie: 
a. un substantiv de genul feminin: _________________________________________; 
b. un adjectiv la genul masculin: _____________________________________________; 
c. un verb la numărul plural: ___________________________________________. 
 
6. Exprimă-ți părerea, bazându-te pe informații din text: 
a. De ce crezi că Pinocchio nu spunea adevărul? 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
b. După întâmplarea trăită, crezi că va mai spune vreodată minciuni? Argumentează răspunsul. 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
c. Ce proverb crezi că se potrivește cu întâmplările din text? 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Scrie în casete semnele de punctuație potrivite: 
E dimineață  Mara îi spune colegului său 
Raduieri am fost cu mama la librărie 
Ce ai cumpărat 
Am cumpărat cartea Pinocchio E o carte minunată  
 
TIMP DE LUCRU: 45 MINUTE 
 
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: 20 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1- să redea informaţii de detaliu din text , marcând cu „x” enunţurile adevărate; 
O2-să numeroteze ideile din text, urmărind ordinea derulării întâmplărilor; 
O3-să transcrie enunţuri din text, respectând cerinţa; 
O4-să sublinieze stările sufleteşti, utilizând informaţiile din text; 
O5-să selecteze părţi de vorbire din text, respectând cerinţa; 
O6- să exprime o părere pertinentă, bazându-se pe informații din text; 
O7-să completeze casetele, scriind semnele de punctuaţie potrivite. 

  



 

 

MATRICE DE SPECIFICAŢII 

 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 
 

ITEMUL CALIFICATIVE 
INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

ITEM 1 
 

Nu stabilește corect 
valoarea de adevăr în 
niciunul dintre 
cazurile date/nu scrie 
nimic. 

Stabilește corect 
valoarea de adevăr în 
unul-două dintre 
cazurile date. 

Stabilește corect 
valoarea de adevăr în 
trei-patru dintre 
cazurile date. 

Stabilește corect 
valoarea de adevăr în 
toate cele cinci 
cazuri date. 

ITEM 2 
 

Nu ordonează corect 
/nu scrie nimic. 

Ordonează corect 
două- trei enunțuri. 

Ordonează corect 
patru - cinci 
enunțuri. 

Ordonează corect 
toate cele șase 
enunțuri date. 

ITEM 3 
 

Nu transcrie corect 
niciun enunț/nu scrie 
nimic.  

Transcrie enunțurile 
corect şi 
corespunzător 
cerinţei într-una 
dintre situațiile 
cerute.  

Transcrie enunțurile 
corect şi 
corespunzător 
cerinţei în două 
dintre situațiile 
cerute. 

Transcrie enunțurile 
corect şi 
corespunzător 
cerinţei în toate cele 
trei situații. 

ITEM 4  
 
 

Nu selectează corect 
niciuna dintre stările 
sufletești ale 
personajului/nu scrie 
nimic. 

Selectează corect 
una- două stări 
sufletești ale 
personajului. 

Selectează corect 
trei-patru stări 
sufletești ale 
personajului. 

Selectează corect 
cinci- șase stări 
sufletești ale 
personajului. 

ITEM 5 Nu identifică corect 
parţile de vorbire în 
niciunul dintre 
cazuri/ nu scrie 
nimic. 

Identifică corect 
partea de vorbire 
într-un singur caz. 

Identifică corect 
părțile de vorbire în 
două cazuri. 

Identifică corect 
părțile de vorbire în 
toate cele trei cazuri. 

Conţinuturi/ Obiective  Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză 

Extragerea unor informaţii 
de detaliu din text literar 

 x x  

Alcătuirea planului de idei 
al textului prin ordonarea 
enunțuri lor date 

x  x x 

Identificarea unor mesaje în 
diferite contexte de 
comunicare 

x x   

Recunoașterea valorii 
morfologice a cuvintelor 
dintr-un text 

x x   

Formularea unor opinii 
personale în legătură cu 
faptele prezentate într-un 
text narativ; 

x   x 

Completarea unui text 
lacunar cu semnele de 
punctuație corespunzătoare 

x  x  



 

 

ITEM 6 Nu exprimă păreri 
pertinente în niciuna 
dintre situațiile 
date/nu scrie nimic. 

Exprimă păreri 
pertinente într-una 
dintre situațiile date. 

Exprimă păreri 
pertinente în două 
dintre situațiile date. 

Exprimă păreri 
pertinente în toate 
cele trei situații date. 

ITEM 7 Completează corect 
cel mult două semne 
de punctuaţie/nu 
scrie nimic. 

Completează corect 
trei-cinci semne de 
punctuație. 

Completează corect 
şase –opt semne de 
punctuație. 

Completează corect 
nouă- zece semne de 
punctuație. 

 
EVALUARE FINALĂ: 
 

ITEMI CALIFICATIV 
FINAL 

Rezolvă 4-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinație apropiată 
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si evidențiind 
etosul clasei. 

FOARTE BINE 

Rezolvă doar 2-3 itemi cu FB, 2-4 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinație 
apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si 
evidențiind etosul clasei. 

BINE 

Rezolvă doar 1-2 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinație 
apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si 
evidențiind etosul clasei. 

SUFICIENT 

Rezolvă 1 item cu B, 1 item cu S, restul cu I/ orice altă combinație apropiată 
acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a testului si evidenţiind 
etosul clasei. 

INSUFICIENT 

 
REZOLVAREA ITEMILOR: 

  
REPARTIZAREA ELEVILOR PE CALIFICATIVE: 
 
Calificativ Fb B S I 
Nr. elevi     

  

NR. 
ITEM 

 I1  I2   I3  I4  I5  I6 I7 

 
Nr. elevi care  
l-au realizat 

F.B.        
B.        
S.        
I.        



 

 

CONCLUZII: 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
MASURI AMELIORATIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

REZULTATE: 
 

NR. 
CRT. 

 NUMELE SI PRENUMELE 
ELEVULUI 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 CALIFI-
CATIV 
FINAL 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
SCOALA GIMNAZIALA SIMBOTIN, GORJ 

PROF. PITIGOI LAVINIA 
 
 Evaluarea in procesulide invatamnt reprezinta o preocupare atat pentru teoreticieni, cat si pentru noi, 

practicienii. Fiecare cauta noi modalitati de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel de 
performanta superior si pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor interventiei educative. 

Evaluarea 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.  

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. 

 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. 

 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 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.  

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.  

 Prin intermediul evaluarii invatatorul afla ce au invatat elevii sai, monitorizeaza succesele si esecurile 
fiecarui elev si ii ajuta sa le constientizeze si sa-si amelioreze performantele si eforutile, dar isi evalueaza, 
in acelasi timp, si propria-si activitate, emite judecati de valoare despre el insusi, ca invatator, despre 
calitatea predarii, a relatiilor cu partenerii (elevii), despre reusita sau nereusita unor strategii utilizate  

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 şi instrumente complementare de evaluare 
 1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 2. investigaţia; 3. proiectul; 4. 

portofoliul; 5. autoevaluarea. 
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare. 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.)  
 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. 

 Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 
diversificată.  

  
 Bibliografie : 
 Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
 Elisabeta ,Voiculescu-„Pedagogie prescolara”-editura Aramis,editia XXI; 
 Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’ , EDP RA , Buc.- 2000  
  
 
 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI 
PROFESOR PIŢIGOIU NICOLETA 

 

 
 
Un rol important în procesul de învăţământ îl ocupă verificarea şi aprecierea cunoştinţelor dobândite 

de elevi. Elevul are nevoie de validare paşilor de învăţare. Evaluarea ritmică obligă elevul să se pregătească 
permanent. Ea are şi o valoare motivaţională, îl determină pe elev să-şi depăşească temerile. 

Evaluarea este definită astfel: 
A evalua – a determina, a stabili preţul, valoarea, numărul, cantitatea, a calcula. 
Apreciere – act psihopedagogic de determinare prin note, calificative, clasificări, puncte pentru 

rezultatelor instructiv-educative obţinute de un elev, la un obiect de studiu (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi 
mintale, atitudini morale faţă de activitatea de învăţare şi de traducere în practică a celor învăţate). 
Aprecierea se face în spiritul unor principii de notare şi are loc în procesul examinării curente, periodice şi 
la examen. 

Evaluarea şcolară desemnează actul prin care se formulează o anumită judecată, prin prisma unor 
criterii. Scopul procesului de evaluare e acela de a perfecţiona procesul de învăţământ. 

Evaluarea determină să se recapituleze, să se sistematizeze şi să se fixeze în memorie cunoştinţele. 
Profesorul trebuie să precizeze elevului criteriile în baza cărora este evaluat. 

Evaluarea obiectivă are rolul de a stimula elevii, de a le spori încrederea în forţele proprii. De multe 
ori, ea este redusă la două concepte: a verifica şi a nota. Procesul de evaluare presupune şi alte componente: 
procesele de instruire, pregătirea personalului didactic, structurile şcolare. Cunoaşterea unor rezultate are o 
dublă semnificaţie pentru relaţia evaluării cu procesele de instruire: una de orientare, una de corecţie. 

Funcţia de orientare – în care evaluarea oferă informaţii privind mersul predării şi activităţii de 
învăţare. 

Funcţia de corectare – se manifestă în strânsă legătură cu dorinţa de a căpăta un aspect dinamic, suplu 
a procesului de învăţământ. I. Radu48 notează câteva dintre funcţiile generale ale evaluării: 
Constatare Diagnosticare Prognozare 
Cunoaştere Explicare Ameliorare 
Ce este? 
Cum este? 

Cum se explică? 
Din ce cauză? 

Cum poate fi ameliorat? 
Care va fi starea viitoare? 

G. Meyer nota despre evaluare următoarele: 
„În cotidianul obscur al sălilor de clasă, fiecare profesor: 
• defineşte ceea ce vrea sau trebuie să evalueze la elevii săi; 
• inventează sau alege teste semnificative, care îi vor permite să urmărească ceea ce a hotărât să 

evalueze; 
• confruntă ceea ce observă (performanţa fiecărui elev) cu ceea ce dorea (performanţa aşteptată), 
• comunică prin intermediul unor instrumente (note, calificative, puncte, rezultatul acestei măsurători, 

diferenţa dintre performanţa aşteptată performanţa realizată).” 
Fiind un element al procesului de învăţământ, evaluarea este determinată atât de factori obiectivi, cât 

şi de factori subiectivi, pentru că cei care sunt implicaţi în acest act sunt profesorii, elevi, părinţi, fiind o 
activitate care implică relaţii interumane. De aici porneşte problema legată de obiectivitatea sau 
subiectivitatea actului evaluării. 

 
48 I. Radu, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, p.147. 



 

 

Didactica modernă încearcă să găsească soluţii optime pentru eficientizarea acestui segment al 
procesului de învăţământ. Se caută metode de reducere a divergenţelor în notare și de aceea se propun 
tehnici precum: introducerea baremelor în notare, armonizarea scărilor individuale de notare pe bază de 
indici statistici. 

Trebuie să stabilim un consens în gradarea performanţei şcolare. Se pot lua în considerare o seamă 
de criterii propuse de I.Radu, în același studiu: 

• gradul de dificultate al sarcinii: teme dificile, medii uşoare sau elementare; 
• completitudinea răspunsului: răspuns complet, lacune minore, lacune semnificative, lacune majore; 
• ajutorul acordat în răspuns: rezolvare independentă, sprijin minor la mici ezitări în expunere; 
• nivelul de exactitate: răspunsuri exacte, mici erori, erori mari, erori semnificative; 
• gradul de îndemânare: execuţie rapidă şi exactă, execuţie cu ezitări; 
• nevoia de sprijin figural ilustrativ. 
De aici se pot stabili descriptorii de performanţă. 
Noile descoperiri din domeniul psihologiei vor determina schimbări şi în domeniul evaluării și de 

aceea se vor căuta soluţii pentru diminuarea subiectivităţii din actul evaluării, metode de evaluare specifice 
nivelului de vârstă şi profilului fiecărei discipline, stabilirea unui echilibru între probele scrise şi cele orale. 

 
Bibliografie 
• Mara, Elena Lucia, Didactica limbii și literaturii române, Sibiu, Editura Universității ,, Lucian Blaga,, 2010; 
• Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, 

Editura POLIROM, 1999; 
• Radu, I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 
 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE LA PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PÎTIU GEORGETA 
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN RAZĂ DE SOARE, PLOIEȘTI 

 
 ’’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. 

 Orice program educațional de calitate prezintă un curriculum atât pentru dezvoltarea copilului, cât și 
pentu evoluția academică a acestuia. Dar să nu uităm că acesta este doar marcajul pentru traseul călătoriei 
pe care o programăm pentru cei mici, în lumea fără margini a cunoașterii. 

 Multe strategii pot fi folosite pentru evaluarea progresului copiilor, dar primul și cel mai important 
lucru este planificarea procesului de evaluare în sine. 

 La fiecare început de an școlar primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii 
(evaluare inițială). Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor moment ale programului zilnic și 
vor dialoga atât cu părinții, cât și cu copiii în vederea obținerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, 
cu privire la dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care 
lucrează. Toate aceste informații vor fi strânse în caietul de observații al copiilor și vor sta la baza elaborării 
caracterizării grupei și, ulterior, a planuficării calendaristice anuale.  

 În cadrul evaluării inițiale se recomandă utilizarea unei palete largi de mijloace și instrument de 
evaluare și evitarea excesului de fișe de lucru, cu scopul de a conferi copilului siguranță și detașare în timpul 
acestui proces. 

 Este foarte important să știm faptul că nu toți copiii evoluează în același timp, că nu toți au o evoluție 
spectaculoasă, că fiecare are momentul lui de sclipire care nu trebuie ratat de evaluator, că nu există normă 
stabilită pentru numărul de înregistrări din dreptul numelui unui copil, că rigoarea și claritatea observațiilor, 
precum și onestitatea evaluatorului sunt esențiale în cadrul procesului 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 aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 
reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca 
ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca 
o evaluare propriu-zisă care implică emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra 
rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării 
premiselor favorabile unei noi învățări. 

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

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 



 

 

care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

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

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PITTMAN KATALIN 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 46 ORADEA JUD BIHOR 
 
 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 educatoarea trebuie să-şi adapteze activitatea la particularităţile copiilor. 

 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

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

- Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
- Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
- Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
- Evaluarea rezultatelor. 
 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 preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficiență variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor, ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a 
susţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante pe toate 
planurile în perioade de timp, specifice fiecărui copil, 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, picture. 



 

 

 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 posibilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; copilul 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, Jurnalul grafic, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, 
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 vederea atingerii finalităţilor proiectate şi formării copilului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PLĂIAȘU MARIANA 
 
 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 
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 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. 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. În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea 
cadrului didactic pentru cunoaşterea elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare 
încă din perioada frecventării grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta 
constituind una din condiţiile integrării copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. Evaluarea iniţială 
se realizează în contextual adoptării unui program de instruire,menit să stabilească nivelul de pregatire al 
elevilor la începutul activității,condiţiile în care aceştia se pot integra în programul pregătit, ea constituind 
chiar una din premisele conceperii programului de instruire. Având atât o funcţie diagnostică, dar și una 
prognostică, asigură cunoaşterea psihopedagogică a colectivului şi al fiecărui copil în parte,atât cel existent, 
cât şi viitoarele performanţe posibile. Se poate realiza prin examinare orală, scrisă, probe practice, teste 
predictive, asigurând baza pentru dezvoltarea şi ameliorarea activităților viitoare. 

 Evaluarea constituie o acţiune complexă ce include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea şi 
decizia. Măsurarea constă în utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, calificative, buline) şi un ansamblu de obiecte şi fenomene conform 
unor caracteristici pe care acestea le posedă în diferite grade. Procesul de măsurare se poate realiza şi prin 
observare, având în acest caz un caracter informal. Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare, exactitatea 
ei fiind dependentă de calitatea instrumentelor utilizate şi de modul în care acestea sunt folosite. 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. Interpretarea 
rezultatelor evaluării se poate realiza în funcţie de următoarele criterii: obiectivele stabilite la începutul 
programului instructiv-educativ, progresul sau regresul înregistrat faţă de ultima evaluare, nivelul anterior 
de pregătire şi potenţialul psihopedagogic şi social al elevului. Decizia se exprimă prin concluziile desprinse 
în urma interpretării datelor aferente măsurii şi prin măsurile introduse pentru îmbunătăţirea activităţii în 
etapa următoare a procesului instructiv-educativ 

Ausubel preciza referitor la importanţa evaluării iniţiale ,,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”. Pentru ca 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 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. 

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 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. Funcţiile 
generale ale strategiei de evaluare iniţială sunt complementare. În timp ce funcţia diagnostică „vizează 
cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele de bază, deprinderile, strategiile cognitive de 
bază şi posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program”(prof. Florin 
Cristea), 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; 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. Evaluarea inițială determină schimbări atât în conduita didactică a profesorului, cât şi 
în comportamentul şcolar al elevului, oferind elevilor care au învăţat o confirmare imediată cu efecte 
stimulatoare, având rol pozitiv şi vizând în principal susţinerea activităţii de învăţare. 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”.  

 Reforma evaluării evidenţiază câteva direcţii de perfecţionare / optimizare a metodologiei de 
evaluare, şi anume: (Dumitriu Gh, Dumitriu Constanţa, Psihopedagogie): 

 - înlocuirea probelor de evaluare "clasice" cu teste de evaluare ce asigură un grad sporit de 
obiectivitate privind cunoştinţele, priceperi1e, capacităţile intelectuale ale 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; 

 - optimizarea climatului psihosocial în care se realizează evaluarea; 
 - eliminarea factorilor perturbatori şi limitarea distorsiunilor în notare. 
 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. Puem aprecia 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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IMPORTANTA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. PLEȘA ELENA 
COLEGIUL „AUREL VIJOLI”, FĂGĂRAȘ 

 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ alături de predare și învățare si 

reprezintă o componentă și o funcție esențială. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) 
sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.. 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.  

Toată lumea folosește toate cele trei forme de evaluare: evaluarea inițială (predictivă), evaluare 
continuă (formativă) și evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea inițială se aplică la începutul unui 
semestru, an școlar, ciclu de învățământ. Ea are atât o funcție diagnostică, cât şi prognostică. Evaluarea 
sumativă se realizează la sfârșitul 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 lecției şi are o funcţie 
de reglare. 

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 inițială e ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le 
posedă la plecare. 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. 

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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2. Cerghit, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 
3. Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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CE ROL ARE EVALUAREA INIŢIALA? 
 

PROFESOR PLOAE MONA-LAURA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, IASI 

 
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. 

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

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

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

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



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ VS. FINALĂ LA CLASA PREGĂTITOARE 
 

POENAR CLAUDIA -MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC 
 "DRAGOMIR HURMUZESCU"DEVA 

 
Cercetările din ultimii 30 de ani au făcut ca educația timpurie să fie o perioadă din ce in ce mai 

valorizată, date fiind efectele pe termen lung ale participării în această etapa de educație. Acest lucru arată 
că, pentru orice problemă care apare în dezvoltarea unui copil, indiferent dacă este de natură cognitivă, 
socială, emoțională sau de personalitate, cu cât intervenția este mai timpurie, cu atât șansele de rezolvare 
sunt mai mari. În consecință, cu cât intervenția educațională este mai târzie, cu atât mai mari sunt costurile 
asociate, iar prognosticul este mai puțin favorabil. Țările Europei au fost preocupate de-a lungul timpului 
de dezvoltarea unor modele de instituții care să asigure o educație de calitate. Analiza comparativă privind 
debutul școlarității obligatorii în Europa reprezintă un număr mare de țări, care stabilesc prin legi, debutul 
școlarității obligatorii la șase, cinci sau patru ani, cea mai mare parte dintre ele, optând pentru vârsta de 6 
ani. Acesta este unul din motivele scăderii vârstei de şcolarizare obligatorie la şase ani şi în România. 

Trecerea clasei pregătitoare din cadrul învățământului preșcolar în cel al învățământului primar aduce 
cu sine o serie de reglementări de tip administrativ, curricular și evaluativ începând cu anul școlar 2012-
2013. Curriculum-ul pentru învățământul primar specific clasei pregătitoare reprezintă o noutate în 
învățământul romanesc, fiind conceput astfel încât să respecte principiul continuității între nivelurile 
sistemului de învățământ și în vederea atingerii nivelului de performată elementară în formarea 
competențelor cheie care determină profilul de formare al elevului (la sfârșitul clasei a II-a). Competenţele 
sunt definite ca ansambluri integrate de cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi de aplicare, operare şi transfer al 
achiziţiilor, care permit desfăşurarea cu succes a unei activităţi,rezolvarea eficientă a unei probleme sau a 
unei clase de probleme/situații. Mai bine spus competențele=cunoștințe + capacități+comportamente.  

Curriculum pentru învățământul primar pune accentul pe dezvoltarea competențelor la elevi. Este un 
scop ce se circumscrie aceleiași dorințe de familiarizare a copilului cu mediul școlar . Asta nu înseamnă că 
la clasa pregătitore copiii trebuie sa învețe deja să scrie, să citească, să socotească. Trebuie, in schimb, să 
se familiarizeze cu anumite lucruri care le vor ușura ulterior asimilarea de cunoștințe la diverse discipline. 
De aceea li se vor citi povești, vor învăța cântecele, să numere obiecte, să distingă forme, culori, dimensiuni 
,să recunoască părțile corpului uman și își vor dezvolta imaginația prin confecționare de diferite obiecte și 
jucării etc.  

Evaluarea inițială la clasa pregătitoare are rolul de a radiografia nivelul de achiziții pe care le are 
copilul, în vederea desfășurării procesului instructiv- educativ în acest sens, al progresului. Totul 
prezentându-se sub forma unei povești, cea mai importantă fiind experiența copiilor din viața de zi cu zi 
.Totodată această clasă se vrea o punte de trecere ușoară între învățământul preșcolar și cel primar.  

 O astfel de clasă pregătitoare este o necesitate menită să ajute la o dozare mai judicioasă și mai lejeră 
a sarcinilor ce reveneau clasei I, deloc puține și deloc facile, și totodată o măsură binevenită in ce privește 
alinierea la vârsta europeană de școlarizare obligatorie și a copiilor din Romania . Evaluarea finală la clasa 
pregătitoare se va face pe baza unui raport de evaluare. Ea trebuie să urmărească progresul copilului în 
raport cu el însuși și mai puțin raportarea la norme de grup (relative).  

Se completează pentru toți elevii din clasele pregătitoare având ca scop orientare și optimizarea 
procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip școlar. 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.  
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TEST DE EVALUARE INIȚINALĂ (MODEL) 
 

MATEMATICĂ, CLASA A IV-A 
PROF. ÎNV. PRIMAR: CARMEN POENARU 

 
1. Scrie cu cifre următoarele numere, apoi ordonați-le crescător și descrescător :  
 nouă sute patruzeci si doi: ......................... ;  
 o mie opt sute cincizeci şi şase: ………………….; 
 trei mii nouăsprezece:.............................;  
 XXIX ………………… ; 
 cinci mii şapte :............................................;  
 șapte mii douăzeci și unu : ………………...; 
  
 2. Efectuează operaţiile:  
 468+ 252= 824- 359=  
 1632+2899= 7000- 2534=  
 81x 3= 36: 3= 
 465x 8= 64: 4=  
 
3. Află numărul necunoscut:  
 3508+ a= 7000 b- 2832= 1599 
 a=……………………… b=…………………………… 
 a=……………………… b=…………………………… 
 v=……………………… v=…………………………… 
  
 8x c= 248 d: 7= 72 
 c=……………………. d=…………………………… 
 c=……………………. d=…………………………… 
 c=……………………. d=………………………….. 
 
4. Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:  
a) 2 358 + 3 679 – 1 999  
 b) ( 81 : 9+ 40 : 10) x 3 – 5 + ( 7 x 6 - 40) : 2 = 
c) 790 – 35 x 7= 
 
5. Scrie în dreptul fiecărui enunţ ,,A”sau ,,F”dacă enunţul este adevărat sau fals.  
a) Lungimea se măsoară în metri. …... 
b) Masa corpurilor nu se măsoară în litri. ..... 
c) Capacitatea vaselor se măsoară în kilograme. .... 
d) Timpul se măsoară în secunde. .... 
6. Notează pe spaţiul dat numele corpurilor şi figurilor geometrice:  
  
 
  
 
 ……………………. ……………………………… …………………. 
 
  
 
 
 
 …………………….. ………………………… ……………………..  



 

 

7. Desenați și calculați: 
 a) câte jumătăți sunt în 2 intregi; 
 b) câte sferturi sunt în trei întregi; 
 c) câți intregi sunt în 8 jumătăți .  
  
8. Probleme: 
 a) La o florărie s-au adus 312 fire de zambile și de 3 ori mai puține frezii. 
 Căte flori s-au adus în total? 
 
 b) Pentru împrejmuirea unui gard în formă de pătrat sunt necesari 644 m de gard.  
 Câți metri de gard sunt necesari pentru împrejmuirea unei laturi? 
  
 c) La o cantină s-au adus în prima zi 150kg. de cartofi. A doua zi s-a adus o cantitate de 3 ori mai 

mare, iar în a treia zi s-a adus cu 128 de kg. mai puțin decat în cele două zile la un loc. 
 Aflați ce cantitate de cartofi s-au adus în cele trei zile. 

  



 

 

DISCIPLINA: MATEMATICĂ 
EVALUARE INIȚALĂ 

 
Prof. înv. primar : Poenaru Elena Carmen 

 
 Clasa a IV-a B, 30 de elevi evaluați  
 Data susținerii evaluării:  
 
Competențe specifice 
 
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10; identificarea, în situaţii familiare, a scrierii fracţionare. 
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, 

respectiv tabla împărțirii;  
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare  
5.1 Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea 

de probleme cu raţionamente simple; 
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000.  
 
Descriptori de performanță: 
 

 
  

Com-
pe- 
tenta  

Itemul  
Calificativul  
Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

2.1 
I1 Scrie numere cu cifre 
arabe, apoi le ordonează 
crescător și descrescător 

6 numere 
Ordonare corectă 

4-5 numere 
Ordonare 
parțial 
corectă 

2-3 numere 
Ordonare 
cum qi mult 
de 2 greșeli  

1 nr. 

 
2.5 

I2 Efectuează corect 
operațiile 7- 8 exercitii corecte 

5- 6 
exercitii 
corecte 

3-4 exercitii 
corecte 1-2 ex. 

 
2.5 

I3 Află numărul 
necunoscut în cele 4 
situaţii;  

4 exercitii 2-3 exercitii  1 exercitiu Niciun ex. 

2.5 
I4 Rezolvă exercitii 
respectând ordinea 
operatiilor 

3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex. 

5.1 
I5Stabilește valoarea de 
adevăr a enunturilor 
matematice 

4 enunturi 3 enunturi 2 enunturi 1 ex. 

3.2 I6 Scrie numele 
figurilor/corpurilor 6 termeni 4-5 termeni 2-3 termeni 1 termen 

2.1 
 

I7 Desenează și calculează 
corect fracțiile 3 fracții 1-2 fracții  1 fracție - 

5.3 I8 Rezolvă problemele 
corect 

3 rezolvări corecte 
Operațiile,rezolvările 
și răspunsul corecte 

2 probleme 
rezolvate 
corect 

1 problemă 
rezolvată 
corect 

Nicio 
problemă 
rezolvată 
corect 



 

 

Matrice de specificații: 
 

EVALUARE INIȚIALĂ 
Data susținerii evaluării:  

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE  
ELEVILOR 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Rezultat 
final 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
………………..           

30           
Centralizare pe calificative:  

 
Interpretarea rezultatelor: 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Greșeli frecvente: 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________  

 Niveluri 
 tsxonomice  
Competențe 
specifice 
 

Achiziția 
informației 

Înțelegere Aplicare Analiză Total 

C 2.1      
C 2.5      
C 3.2      
C 5.1       
C 5.3        
Total       



 

 

Măsuri de ameliorare: 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  

 
 
ÎNTOCMIT,  
PROF. ÎNV. PRIMAR 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA ACESTEIA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POENARU NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VALERIU D. COTEA” 
COM. VIDRA, JUD. VRANCEA 

 
 Viața școlii stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ce se petrece în acest spațiu nu scapă 

exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. Valorizarea este un semn că lucrurile și evenimentele nu 
ne sunt indiferente și că, la un moment dat, apare necesitatea unei semnificări, a unei clasificări și a unei 
ierarhizări ale acestora. Semnificarea și evaluarea reprezintă un moment esențial al „lanțului” didactic. 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 
măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora. 

 Evaluarea inițială este un proces decizional care servește să planifice procesele de predare-învățare 
și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor. 

 Caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale sunt: 
 Verifică starea reală, de început, a însușirii cunoștințelor și a capacităților; 
 Este indicatoe; 
 Servește pentru a cunoaște situația de la care pleacă elevul; 
 Permite ajustarea strategiilor de predare; 
 Permite să comparați ceea ce este predat cu ceea ce a învățat. 

 La acordarea unui diagnostic al elevului, evaluarea inițială permite recunoașterea resurselor, 
potențialitățile, dificultățile procesului de învățare a fiecăruia. Se obțin cunoștințele anterioare despre 
nivelul elevului, care este necesar să se adapteze programului de predare-învățare. 

 Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 
măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a școlarului, pornind de la obiectivele propuse. 

 În funcție de obiectivele educaționale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate. Este esențial 
ca aceste acțiuni de evaluare să fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele 
informative și cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare-învățare. 

 Folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare menționate impune, la rândul ei, diversificarea 
tehnicilor și a instrumentelor de evaluare: 

 Metode tradiționale: 
- probe orale, scrise și practice. 

 Metode alternative: 
- Observarea sistematică al elevului în timpul rezolvării sarcinii; 
- Investigația 
- Proiectul etc. 
 Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. 
 Acest tip de evaluare oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 

al eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire 
(program de recuperare). 

 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, educatorii (profesori, 
părinți), reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, tratând 
cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoștințelor și confruntare cu situații noi 
de învățare, care trezesc motivația cunoașterii și ambiția soluționării corecte a problemelor enunțate.. 

 Fiind anunțați de la început că notele la evaluarea inițială 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 exercițiu util activității de învățare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea 
în timpul de lucru, ansamblul cerințelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării 
fiind premisa pentru progresele ulterioare. 



 

 

 A învăța nu doar pentru notă ci, în priml rând, din dorința de „a ști”, „a cunoște”, este un real progres 
în dezvoltarea psihică și activitatea școlară a elevului! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. LUCREŢIA POHOAŢĂ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŞEŞTI, SUCEAVA 
  
De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

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

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două 
direcții : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul corectării unor greșeli și 

completării unor lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența a instrumentelor și aparaturii 

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

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

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

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

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

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

reusita grupului. 
Evaluarea analittica permite invatatorului sa stie precis la ce nivel se gaseste fiecare dintre elevii sai. 
Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 

evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
atât asupra elevilor. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE PENTRU EFICIENTIZAREA 
DEMERSULUI DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: POJAR ADA-MONICA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”GEORGE BARIȚIU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea inițială (predictivă) se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina 

nivelul de pregătire al copiilor și apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila noua unitate didactică 
sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior. Ea se adreseazã cu precădere 
cadrului didactic, care are posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” 
viitoarele noțiuni-descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, abilităților, intereselor 
etc. 

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, ameliorare (programe de recuperare).  

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. 

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:  

 Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care elevii stăpânesc cunoştinţele de bază; 
(deprinderile, strategiile cognitive) 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”. 

 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. 

Demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competențe, care sunt ansambluri structurate 
pe cunoștinte și deprinderi dobândite prin învățare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în contexte 
diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcțiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienței 
procesului didactic, ci și pe cel formativ-educativ. 

Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor, fapt pentru care nu 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 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 ști, de a cunoaște, de a descoperi, este 
un real progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului.  

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune 
unitară asupra dezvoltării personalității elevului. Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l 
putea influența optimal, profesorul are menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite 
ale individualității sale. Acceptând termenul de evaluare, o considerăm 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 si a 
forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum, cât si 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”. 

 
Bibliografie: 
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EVALUAREA INIȚIALĂ A CUNOȘTINȚELOR LA DISCIPLINA RELIGIE 
LA CLASELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. POLOȘAN CRISTINA-DIANA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM.DĂMUC, JUD.NEAMȚ 
 
Pilda talanților (Matei 25,14-30) ne aduce în față un model de evaluare:un Stăpân împarte avuția sa 

slugilor sale.Uneia îi dă cinci talanți,alteia doi și ultimei îi dă un talant,înainte de a pleca într-o țară 
îndepărtată.Scopul pentru care au primit talanții era de a-i spori,știind că la venirea Stăpânului,vor fi 
întrebate despre roadele activității lor.Deși au primit fiecare talanți,rezultatele au fost 
diferite.Stapânul,corect fiind,a răsplătit fiecărei slugi după roadele ei. 

La obiectul religie,ca și la celelalte discipline,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. 

Evaluarea inițială este evaluarea făcută la începutul anului școlar sau atunci când un profesor preia 
un colectiv de elevi.Scopul acesteia este de a identifica nivelul de cunoștințe al elevilor,în vederea unei 
organizări optime a demersului didactic ulterior.Subiectele vor avea dificultate medie. 

Cel mai simplu mod de realizare a evaluării inițiale este testul de cunoștințe.La evaluarea inițială la 
clasele primare pot fi folosite: 

a).teste cu itemi închiși,care presupun răspunsuri:binare,cu alegere multiplă şi cu răspunsuri corelate. 
Exemple:  
1.itemi închiși cu răspunsuri binare: 
Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe muntele Golgota(adevărat). 
Părinții Sfântului Ioan Botezătorul se numeau Ioachim și Ana(fals). 
2.itemi cu alegere multiplă: 
A.un enunț cu mai multe răspunsuri corecte: 
La Buna-Vestire,personajele implicate în eveniment au fost: 
a.dreptul Iosif. 
b.Fecioara Maria. 
c.Sfântul Arhanghel Gavriil. 
B.un enunț cu un singur răspuns corect, la alegere: 
La întoarcerea din Egipt,dreptul Iosif,Fecioara Maria și pruncul Iisus s-au stabilit în orașul: 
a.Betleem. 
b.Nazaret. 
c.Capernaum. 
3.Itemi închiși cu raspunsuri corelate: 
A.completarea unor răspunsuri eliptice: 
a.Primii copii ai lui Adam și ai Evei se numeau....   1.Esau și Iacov 
b.Noe a ieșit din arcă împreună cu fiii lui...  2.Cain și Abel 
c.Avraam a vrut să îl jertfească pe.....     3.Iosif 
d.Fiii lui Isaac erau gemeni și se numeau    4.Sem,Ham,Iafet 
e.Iacov îl iubea mai mult pe...      5.Isaac 
 a2,b4,c5,d1,e3. 
B.Stabilirea unor corespondențe între numele sfinților și datele lor de prăznuire: 
a.Sfântul Ierarh Nicolae      1.14 octombrie 
b.Sfânta Cuvioasă Parascheva     2.26 octombrie 
c.Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir     3.6 decembrie 
d.Sfântul Dimitrie Basarabov      4.7 decembrie 
e.Sfânta Muceniță Filofteia      5.27 octombrie 
 a3,b1,c2,d5,e4. 
 



 

 

În concluzie,în procesul de învățământ,elevii primesc de la profesor același dar:învățătura.După un 
anumit timp,vine vremea evaluării și a răsplătirii eforturilor depuse,”întrucât sarcina unora este de a da 
Cuvântul cu dobândă”(Clement Alexandrinul-Stromatele). 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POMÎRLEANU ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL ANDREI” BUHUȘI, BACĂU 
 
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) 

• este menită să stabilească nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru 
adoptarea unei tehnologii didactice corespunzătoare realităţilor 

• ajută la detectarea potenţialului de instruire (instruibilitatea), potenţialului de dezvoltare şi a 
potenţialului de educare (educabilitatea), adică a zonei dezvoltării 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; 
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. 
Evaluarea este un proces didactic complex și vizează: 
Întregul curriculum şcolar (cunoştinţe, priceperi, capacităţi, programe, metode de predare-învţare, 

performanţe etc.) 
Evaluarea iniţială este realizată pentru: 
- determinarea cunoştintelor şi capacităţilor care reprezintă premise ale asimilării noilor conţinuturi 

şi formarea unor competenţe noi; 
- detectarea potenţialului de instruire (instruibilitatea), potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului 

de educare (educabilitatea), adică a zonei dezvoltarii proxime a elevului; 
- pentru stabilirea unui punct de plecare care ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 
Evaluarea inițială nu are rolul de control, ci este utilizată pentru a cunoaşte comportamentul cognitiv 

al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului educaţional (cunoştinte, capacităţi, 
abilităţi etc). Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată faptul că elevii au anumite carenţe, cadrul 
didactic trebuie să organizeze înaintea începerii noului curs, noului an de studiu etc., un modul de recuperare 
pentru întreaga clasă sau doar cu anumiţi elevi. 

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. 

• 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. 

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 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POP DINA CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,FLOREA MUREȘANU” 

SUCIU DE SUS, JUDEȚUL MARAMUREȘ 
 
MOTTO: 

„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de 
învăţământ, a activităţilor de instruire şi de educare.” Ion Holban 
 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 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 sau predictivă poate fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală, 
investigaţia, chestionarul, teste. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât şi elevului 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, 
lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare. Pe baza informaţiilor 
evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de 
recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  

 Referitor la 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. Pe baza 
informațiilor rezultate din evaluarea inițială se planifică demersul pedagogic următor și eventual, programul 
de recuperare. Dezavantajul acestui tip de evaluare este că nu permite stabilirea cauzelor lacunelor elevilor. 

 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. De aceea, itemii trebuie aleși cu mare atenție, ținându-se 
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 alături de predare şi învăţare reprezintă o componentă esenţială a procesului de învăţământ 
deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. 
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EVALUAREA INITIALA – 
METODE SI TEHICI TRADITIONALE SI MODERNE UTILIZATE IN 

INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. POP ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC”PETRE MITROI” BILED 

GRADINITA PP BILED, JUD. TIMIS 
 
“A evalua înseamnǎ ..a aprecia rezultatele pedagogice prin prisma atingerii scopurilor pe care ni 

le-am propus”.(D. Ausubel si F Robinson, 1981, pp 667-668). 
 Activitatea educationalǎ ce se desfasoarǎ în unitǎtile de învǎtǎmânt este complexǎ și se bazeazǎ pe 

cunoașterea personalitǎtii copilului .Pentru realizarea unui învǎtǎmânt modern, actual, s-a impus o 
reorganizare , în care s-a trecut de la activitǎtile centrate pe predare la cele axate pe învǎtare.Pe lângǎ 
informatiile transmise și primite, sǎ se aibǎ în vedere componentele personalitǎtii în formare a copilului, 
adicǎ “sǎ știe” , dar și “sǎ știe sǎ înteleagǎ” , sǎ știe sǎ se exprime”, “sǎ știe sǎ relationeze” .Demersul 
educativ trebuie sǎ fie centrat pe nevoile, posibilitǎtile și ritmul fiecǎrui copil. .  

 Procesul de invǎtǎmant are ca elemente componente predarea, învǎtarea și evaluarea fiecare dintre 
ele fiind la fel de importantǎ Evaluarea este parte integrantǎ a procesului instructiv-educativ și reprezintǎ 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 şi a adoptării unei decizii 
educaţionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor. Ea trebuie 
să sprijine actul predării, să orienteze şi să stimuleze activitatea de învăţare a copiilor şi să permită 
ameliorarea continua a procesului didactic dat fiind faptul ca nu existǎ act educational care sǎ nu implice 
evaluarea și autoevaluarea didacticǎ. 

 Este unanim recunoscut ca evaluarea, alaturi de celelalte doua componente, este o functie 
fundamentala a procesului de invatamant , dat fiind faptul ca nu exista act educational care sa nu implice 
evaluarea si autoevaluarea didactica. Evaluarea este “ un proces continuu , formal sau informal, de apreciere 
a calitatii , a importantei sau a unitatii activitatii de predare-invatare, proces desfasurat din nevoia cotidiana 
de secole,de comparare sau de ameliorare a acestuia.” 

 La nivelul activitatii instructive-educative concrete, evaluarea are ca scop cunoasterea randamentului 
copilului, respectiv a raportului dintre performantele anticipate si proiectate de cadrul didactic si 
performantele realizate si demonstrate de catre ei.  

 Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe si constituindu-se un moment separat de 
activitatea de predare-învăţare capătă noi conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării 
unor decizii şi măsuri ameliorative si pune accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de 
valoare, ce acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării. 

 Dupǎ R.W.Tyler, procesul complex al evaluǎrii parcurge mai multe etape:definirea și cunoașterea 
prealabilǎ a obiectivelor procesului de învǎtǎmânt, crearea situatiilor de învǎtare, desfǎșurarea procesului 
de înregistrare și mǎsurare, evaluarea și analiza datelor culese , concluzii și aprecieri diagnostice pe baza 
rezultatelor obtinute.  

 Prin urmare evaluarea pe de o parte culege informatiile privind progresele realizat de copii . pe de 
alta parte trebuie sǎ determine proiectarea de programe ameliorative pentru viitoarea activitate instructiv-
educativǎ. Evaluarea îşi asumă un rol activ, dezvoltând mereu o funcţie de feed-back pentru copil, care 
devine partener într-o relaţie educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, deschidere. 

 Noul sistem de evaluare a însemnat schimbarea orientării evaluării dinspre cantitativ spre calitativ, 
copilul devenind subiect şi obiect al evaluării. 

 In contextul educaţional actual s-a avut in vedere complementaritatea metodelor tradiţionale 
(evaluări orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, 
autoevaluarea etc.). 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 
adaptate la particularităţile de vârstă si la specificul fiecărui copil. 



 

 

 Conceptul de evaluare ,particularizat pe ciclul preprimar , pastreaza caracteristicile evaluarii unei 
activitati didactice , dar cu note specifice , determinate de treapta de invatamant si de natura continutului 
evaluat. 

 Evaluarea este necesarǎ în fiecare moment al desfǎșurǎrii actului didactic și de aceea ea poate fi : 
evaluare initialǎ( predictiva), evaluare continuǎ (formativǎ) si evaluare sumativǎ (cumulativǎ) . 

 Evaluarea initialǎ se realizeazǎ la începutul unui program de instruire, stabilind nivelul de pregǎtire 
al copiilor Este necesarǎ cunoașterea nivelului de pregǎtire a preșcolarilor care se aflǎ la începutul unui 
ciclu curricular, de aceea noua programǎ a activitǎtilor instructiv-educative prevede ca primele trei 
sǎptǎmâni ale anului scolar sa fie rezervate acestei evaluǎri initiale, perioadǎ în care se culeg informatii și 
date despre copii, despre :dezvoltarea lor fizicǎ, a sǎnǎtǎtii și igienei personale, dezvoltarea socio-
emotionala, a capacitǎtilor și atitudinii în învǎtare, dezvoltarea limbajului, a comunicǎrii și a premiselor 
citiriiși scrierii, si dezvoltarea cognitivǎ și cunoașterea lumii.  

 In elaborarea probelor de evaluare initialǎ trebuie sǎ se aibe ca fundament atât obiectivele instruirii 
încheiate cât si ceea ce vor învǎta în anul viitor, astfel cǎ ea va ajuta la conceperea noului demers pedagogic. 

 Evaluând capacitǎtile, nivelele de performantǎ și lacunele etapei anterioare , cadrul didactic va putea 
stabili demersul instructiv-educativ ce va fi urmat pentru predarea noului continut . 

 In pedagogia modernǎ se cautǎ ca metodele traditionale de evaluare sǎ fie îmbinate cu metode , 
tehnici si instrumente moderne, , care sǎ mobilizeze și sǎ sprijine copilul. Evaluarea modernă pune accent 
pe verificarea realizării obiectivelor, măsurarea rezultatelor prin utilizarea unor procedee prin care se 
stabileşte o relaţie funcţională între cunoștinte, capacitǎti și deprinderi complementare ale acestora . 
Măsurarea şi aprecierea lor serveste deciziei de ameliorare, respectiv hotărârii unor soluţii pentru 
perfecţionarea procesului şi a rezultatelor.Pe langǎ metodele clasice, traditionale de evaluare, care utilizeazǎ 
excesiv testele, fǎrǎ a tine cont de contextul învǎtǎrii,la nivel preșcolar se pot utiliza :jocuri de rol, 
dramatizǎri, concursuri, jocuri didactice, interviul, evaluarea cu calculatorul, expozitii, confecta de 
albume, pliante, portofolii, activitǎti casnice și gospodǎrești, etc. 

 Portofoliul, , proiectul, autoevaluarea sunt alte metode moderne de evaluare si pot fi considerate 
mijloace de stimulare a motivaţiei şi de autoreglare a activităţii de învăţare. 

 Modernizarea învăţământului prin utilizarea unor metode noi de evaluare, a unor strategii moderne, 
care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de 
cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a le folosi.  

 Obiectivitatea, corectitudinea, completitudinea evaluǎrii depind de competenta și formarea 
profesionalǎ a cadrului didactic, care devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care 
îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator.  
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METODOLOGIA APLICARII EVALUARII INITIALE IN GRADINITA 
 

PROF. POP ELENA LUMINITA 
GRADINITA NR. 2 FUNDENI – DOBROESTI, JUD. ILFOV 

 
 La fiecare inceput de an scolar educatoarea se pregateste pentru elaborarea si desfasurarea evaluarii 

initiale de la grupa de prescolari pe care o conduce.  
A. Studiu de specialitate  
 Pregatirea cadrului didactic incepe inainte de 1 septembrie, cu studierea noii programe scolare, 

respectiv a noului Curriculum pentru educatie timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694/ 02.08.2019, care 
este instrumentul de baza al educatoarei si unde se regasesc ca si element de noutate, cele cinci domenii de 
dezvoltare pentru nivelul anteprescolar (de la nastere la 3 ani) si prescolar (dela 3 ani la 6 ani), asfel: 

1. Dezvoltarea fizica, a sanatatii si igienei personale; 
2. Dezvoltarea socio- emotionala; 
3. Capacitati si atitudini de invatare; 
4. Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii; 
5. Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii. 
 Al doile document care trebuie studiat cu multa atentie de catre educatoare in vederea realizarii 

evaluarii initiale de la grupa este Scrisoarea metodica pentru anul scolar 2019-2020, unde se pune accent 
pe evaluarea initiala. 

 In studiul de specialitate se mai pot adauga si alte instrumente, cum ar fi: didactica invatamantului 
prescolar, psihologia prescolarului, metode, tehnici si strategii moderne de evaluare, exemplele de bune 
practici din experienta didactica proprie sau nu etc. 

B. Discutarea evaluarilor initiale in cadrul comisiei metodice a educatoarelor  
 In prima parte a lunii septembrie, in fiecare gradinita se intruneste comisia metodica a educatoarelor 

din unitate, unde – mai intai - sunt dezbatute pe larg noutatile legislative. De exemplu, in acest an scolar 
pe ordinea de zi a stat dezabaterea noului curriculum pentru educatie timpurie. Apoi, un punct important 
pe ordinea de zi este planificarea, proiectarea si aplicarea evaluarilor initiale. Fiecare educatoare 
prezinta planificarea evaluarilor initiale de la grupa sa, care are la baza particularitatile de varsta si 
individuale ale copiilor de la grupa de prescolari din perspectiva noului curriculum. Sunt exprimate opinii, 
se argumenteaza si se decide asupra celor mai adecvate metode, strategi si demersuri in aplicarea evaluarilor 
initiale pentru fiecare grupa de prescolari in parte. 

 Pentru o noua abordare a evaluarii initiale este nevoie a se gasi raspunsurile la trei intrebari: 
1. Cat dureaza perioada de evaluare initiala? 
2. Cum se face bilantul observatiilor si unde se regaseste acesta? 
3. Cum si cand se fac inregistrarile in fisa de apreciere a progresului individual? 
1.Educatoarea se informeaza asupra duratei perioadei de evaluare initiala. De exempu anul trecut 

scolar si anul acesta evaluarea initiala in gradinita a fost stabilita pentru primele trei saptamani de la 
inceputul anului scolar. Deci, se poate concluziona ca perioada evaluarii initiale este de trei saptamani din 
luna septebrie a fiecarui an scolar. In aceasta perioada educatoarea parcurge la grupa planificarea evaluarii 
initiale elaborata in acest scop. 

 Elaborarea evaluarii initiale de la grupa. In functie de nivelul grupei, de particularitatile de varsta 
si chiar individuale ale copiilor se stabilesc obiectivele evaluarii initiale, iar pe baza lor se formuleaza 
itemii, sarcinile de lucru, forma de realizare, criteriile de evaluare si punctajul acordat pentru fiecare 
domeniu de studiu in parte. 

 La intrarea copiilor in gradinita, adica la grupa mica educatoarea isi stabileste cateva obiective ce 
vor fi in concordanta cu varsta copiilor de 3-4 ani, care se bazeaza mai mult pe evaluarea deprinderilor si 
comportamentelor dobandite in familie si mai putin pe nivelul de informatii si pe dezvoltarea cognitiva. 
Asfel, se vor urmarii formarea deprinderilor si comportamentelor de autonomie, de igiena personala, de 
socializare, de comunicare si relationare. 

 2.Formele sau mijloacele de evalure se bazeaza mai mult pe observarea deprinderilor si 
comportamentelor insusite in mediul familial, prin observarea directa si indirecta a educatoarei. Educatoare 
observa comportamentul individual al copiilului, dar si al grupului de copii din subordinea sa, care este 



 

 

pus– in functie de scop - in anumite situatii de relationare sau de invatare. Educatoarea noteaza aspectele 
observate in Fisa individuala a copilului din caietul de observatii si formuleaza concluziile evaluarii 
initiale. In functie de aceste concluazii se intocmeste un plan remedeial de masuri pentru primul semestru.  

 3.Educatoarele vor observa copiii in diferite momente ale programului zilnic, vor dialoga cu parintii 
si cu prescolarii in vederea obtinerii unei imagini cat mai apropiate de realitate cu privire la dezvoltarea 
psiho – fizica si nivelul de cunostinte si deprinderi al copiilor din grupa la care lucreaza. Toate aceste 
observatii pot fi consemnate in Caietul de observati al copiilor de la grupa intocmit de educatoare la 
inceputul grupei mici si completat in fiecare an pana la plecarea copiilor la scoala. Educatoarea mai 
completeaza in Fisa de apreciere a progresului individual al fiecarui copil intocmita la intrarea in 
colectivitate si completata pe tot parcursul scolar din unitate. Caietul de observati al copiilor si Fisa de 
apreciere a progresului vor sta la baza elaborarii Caracterizarii grupei, si ulterior, a planificarii 
calendaristice anuale. 

 Pe baza concluziilor evaluarilor initiale, educatoarea va formula obiectivele generale pentru anul 
scolar in curs. Aceste obiective generale vor sta la baza proiectarii didactice, respectiv la intocmirea 
planificarii anuale si semestriale, individualizata pentru fiecare grupa in parte.  

 In conformitate cu noul curriculum evaluarea trebuie sa urmareasca progresul copilului in raport 
cu el isusi si mai putin raportarea la normele grupei, care - de cele mai multe ori - sunt relative. Fiecare 
progres al copilului trebuie monitorizat cu mare atentie, inregistrat, comunicat si analizat cu parintii 
periodic. 

 Din punct de vedere stiintific si metodic evaluarea trebuie sa indeplineasca trei functii: de 
masurare (ce a invatat copilul?), de predictie (este nivelul de dezvoltare al copilului suficent pentru stadiul 
urmator, ex.: de intrare la scoala?) si de diacnoza (descrierea starii de fapt si identificarea aspectelor care 
conturba dezvoltarea copilului). 

 Concluzii:  
 O evaluare eficenta a copilului are la baza urmatoarele aspecte: observare sistematica a copilului in 

diferite momente ale zilei, pe dialogul cu parintii si portofoliul copilului, fisele de evaluare etc. 
 Nu putem vorbii de o proiectare eficienta fara a avea la baza o evaluare obiectiva a grupei de copii. 
 
 Bibliografie: 
1. Curriculum pentru educatie timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694/ 02.08.2019; 
2. Scrisoarea metodica pentru anul scolar 2019-2020. 
 
 



 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ – CLASA A IV-A 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POP ELENA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA-JUD. BACĂU 

 
Citește fragmentul: 
„Într-o dimineaţă, ursuleţul Winnie a plecat să se plimbe prin pădure. Curând i s-a făcut o foame 

teribilă, aşa că s-a gândit să treacă pe la prietenul lui, Iepure. Acolo sigur avea să primească ceva bun de 
mâncare.  

Într-adevăr, Iepure l-a invitat la el în vizuină şi l-a ospătat cu miere, lapte şi pâine. Winnie a înfulecat 
cu mare poftă tot ce era în dulap. Şi-a luat apoi la revedere de la Iepure şi a început să se caţere afară din 
vizuină. Trăgea cu labele din faţă, împingea cu cele din spate, reuşise să scoată nasul, apoi urechile, apoi 
umerii şi apoi…  

— Au, ajutor! Ar fi bine să mă întorc înapoi… O, dar nu pot nici înapoi! Au, ajutor!  
Iepure a ieşit din vizuină pe cealaltă intrare şi l-a întrebat: 
 — Ai rămas înţepenit?  
— Da, din cauză că uşile din faţă nu sunt destul de mari.  
— Ba nu, din cauză că tu ai mâncat prea mult, a spus Iepure cu un aer sever.  
Şi, după ce a încercat în zadar să-l tragă pe Winnie afară, Iepure a plecat după prietenul lor 

Christopher. Băieţelul sigur ştia ce e de făcut. După ce a evaluat situaţia, Christopher a spus: 
 — Nu ne rămâne decât să aşteptăm până când o să devii din nou mai subţire, a spus copilul.  
— Cât durează să devii subţire? a întrebat Winnie nerăbdător.  
— Cam o săptămână.  
— Cum o să stau aici, nemâncat, o săptămână? a întrebat Winnie trist.  
— Sigur că poţi sta, Urs prostuţ. De stat poți sta, mai greu e să pleci, după cum vezi. Ca să-ți fie mai 

ușor, o să-ţi citim!  
— Atunci măcar să-mi citiţi dintr-o carte care să încurajeze un urs aflat într-o mare strâmtoare…  
Şi, într-adevăr, Cristopher i-a citit lui Winnie o săptămână întreagă, iar Ursuleţul simţea că se face 

din ce în ce mai subţire. La finalul săptămânii, l-au apucat de labe şi au tras toţi până când s-a auzit „Poc!“, 
ca şi cum ar fi ieşit un dop dintr-o sticlă. Winnie era în sfârşit liber  

  (Vizita lui Winnie, adaptare după A.A. Milne) 
  
1. Completează enunțurile cu informații din text. 
• Titlul textului este...............................................................iar autorul este ................................ 
• Personajele care participă la întâmplare sunt............................................................................. .  
• Textul este o povestire, pentru că................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 
2. Delimitează textul în cinci fragmente, precizând limitele pe text. 
 
3. Întocmește planul simplu de idei sub formă de enunțuri. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
4.Transformă în povestire doar dialogul dintre Winnie și Iepure. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  



 

 

5. Alcătuiește enunțuri scurte cu: la, l-a, ia, i-a, numai, nu mai. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
6. Analizează următoarele părți de vorbire (subliniate în text):  
• tu: _____________________________________________________________________ 
• Winnie : __________________________________________________________________ 
• nerăbdător: _______________________________________________________________ 
• a citit: ____________________________________________________________________  
7. Scrie sinonimele și antonimele potrivite sensurilor din text: 
prietenul = _______________________ în față ≠ ________________________ 
sever = __________________________ nerăbdător ≠ _________________________ 
strâmtoare = _________________________ să încurajeze ≠ ________________________ 
8. Subliniază greșelile din enunțul următor, apoi rescrie enunțul corect: 
Băiatul ia propus săi citească într-una ca să nui m-ai fie așa de fome . 
 
9. Redactează o compunere în care să relatezi o întâmplare/activitate din vacanță. 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Evaluare inițială la limba și literatura română 

Clasa a IV-a 
1. Competențe specifice 
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare  
 3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia  
 3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale 

acestuia 
 3.5.Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit  
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în 

redactarea de text  
4.4.Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite  
4.5.Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei  

C.s. Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

3.1 
3.4 

I1 . Completează 
enunțurile lacunare cu 
informații din text. 
 

Completează 
corect 
respectând 
cerința și 
semnele de 
ortografie și 
punctuație (1-2 
greșeli) 

Completează corect 
doar 3 situatii 

Completează corect doar 
doua situatii 



 

 

3.4 I2 Delimitează textul 
în fragmente logice 

Delimitează 
corect cele 5 
fragmente și 
precizează 
limitele 
fiecăruia. 

Delimitează corect 
3- 4 fragmente și 
precizează limitele 
fiecăruia. 

Delimitează corect 2 
fragmente și precizează 
limitele. 

3.3 
4.1 

I3 Redactează planul 
de idei 

Scrie corect sub 
formă de 
enunțuri cele 5 
idei principale. 

Scrie corect sub 
formă de enunțuri 
3-4 idei principale. 

Scrie corect sub formă de 
enunț 2 idei principale. 

4.1 
4.4 

I4 Transformă 
dialogul în povestire 

Povestește 
corect, integral, 
fragmentul dat 
respectând 
regulile de 
ortografie și 
punctuație (1-2 
greșeli) 

Povestește, partial, 
fragmentul dat 
respectând regulile 
de ortografie și 
punctuație (3-4 
greșeli) 

Povestește corect ½ din 
fragmentul dat respectând 
regulile de ortografie și 
punctuație (5-6 greșeli) 

3.5 
I5 Precizează sensul 
cuvintelor, alcătuiește 
enunțuri  

2- 3 cuvinte și 3 
propoziții sau  
3 cuvinte si 2-3 
propozitii (5-6 
sit.) 

Rezolva corect 3- 4 
situatii Rezolva corect 2 situatii 

3.5 
4.1 

I6 Analizează părțile 
de vorbire 

Recunoaste cele 
4 părți de vorbire 
(precizează 
categoriile 
gramaticale 
învățate cu 1-2 
greseli) 

Recunoaste 3 părți 
de vorbire 
(precizează 
categoriile 
gramaticale 
învățate cu 3-4 
greseli) 

Recunoaste 2 părți de 
vorbire (precizează 
categoriile gramaticale 
învățate cu 5 -6 greseli) 

3.4 
3.5 

I7 Scrie 
sinonimele/antonimele 
cuvintelor date 

 5 - 6 cuvinte  3 - 4 cuvinte  2 cuvinte 

4.1 
I8 Identifăcă greșelile, 
apoi rescrie corect 
enunțul 

5 - 6 situații 3 – 4 situatii 2 situatii 

4.4 
4.5 

I9 Redactează o 
compunere despre o 
întâmplare  
trăită 

Respectă toate 
cerințele de 
redactare a unui 
text (2-3  
greșeli) 

Respectă toate 
cerințele de 
redactare a unui 
text (4-6 greșeli) 

Respectă toate cerințele 
de redactare a unui text 
(mai mult de 6 greșeli) 

Evaluare finală 
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE 

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolvă integral și corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 5 – 6 itemi; 
 incorect /parţial corect restul itemilor BINE 

Rezolvă integral și corect 3 – 4 itemi;  
incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT 



 

 

 

 
 
Observații/interpretare: 
 
 
 
 
 
Măsuri ameliorative: 
 
 

Nr. elevi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 C9 Cfinal Calificativ 
FB           

B           

S           

I           

Numele elevului I1 I2 I3 I4 I5 Cfinal 

       



 

 

EVALUAREA DEZVOLTĂRII MOTORII LA COPII CU DIZABILITATE 
VIZUALĂ. 

 
PROF. KINETOTERAPEUT POP LIDIA RODICA 

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE 
 
Când vorbim despre dezvoltarea copilului, adesea vorbim despre etape de dezvoltare motorie. O etapă 

de dezvoltare reprezintă de fapt o abilitate motorie care este dobândită/ învățată de cei mai mulți copii în 
jurul aceleiași vârste. 

De ce sunt etapele de dezvoltare motorie importante? Ne putem gândi la etapele de dezvoltare ca 
la o listă de verificare. În timp ce vârsta exactă la care un copil trebuie să atingă o etapă de dezvoltare poate 
varia, părinții se pot îngrijora dacă copilul lor nu a dobândit o abilitate pe care alți copii de aceeași vârstă 
au dobândit-o deja. Etapele reprezintă o medie a vârstei la care copilul poate atinge anumite abilități, dar 
trebuie subliniat că între copii pot exista diferențe considerabile. De exemplu, unii copii încep să meargă în 
jurul vârstei de 9-10 luni în timp ce alții încep să meargă în jurul vârstei de 14-15 luni. Urmărind etapele 
de dezvoltare, părinții, medicii, kinetoterapeuții, profesorii pot înțelege mai bine cum se dezvoltă în mod 
obișnuit un copil și pot fi vigilenți la orice problemă potențială de dezvoltare, intervenția timpurie fiind un 
factor important în recuperarea unei întârzieri motorii. 

Fiecare copil este unic, de aceea trebuie să ne reamintim mereu că fiecare copil se dezvoltă diferit, 
fiecare în ritmul său! Nu toți copiii vor dobândi abilitățile etapelor de dezvoltare în același timp. Abilitățile 
se dobândesc una după cealaltă, depind una de apariția celeilalte. Abilitățile mai rafinate, spre exemplu 
mersul, se dezvoltă de obicei după ce alte abilități mai simple, cum ar fi mersul în patru labe sau statul în 
șezut, au fost dobândite. De aceea este esențial, pentru dezvoltarea echilibrată a copilului, să nu fie sarite 
niciuna dintre etapele de dezvoltare, de exemplu este foarte important ca întâi copilul să meragă în patru 
labe și apoi să mergă în piciore! 

La copiii cu patologii neurologice severe pot exista diferente majore între etapele de dezvoltare ale 
unui copil tipic și vârsta la care aceștia dobândesc achizițiile motorii de bază, cele din primul an de viață 
(ținut capul, rostogolit, stat în funduleț, mers de-a bușilea, mers). 

Copii cu dizabilitati vizuale au acelasi potential de a invata cum sa se miste in siguranta si eficient in 
mediul lor ca si cei cu vederea intact.Totusi,fiinca vederea joaca un rol important in procesul de dezvoltare 
pot aparea intarzieri in unele segmente dcum ar fi taratul si mersul.Musculatura poate fi mai slaba datorita 
lipsei experientei de miscare intr-o varietate mare de pozitii.Posturile corpului pot fi incorecte iarabilitatea 
copilului de a se misca dintr-o pozitie in alta cu usurinta,poate fi limitata. 

Când evaluam dezvoltare motorie a unui copil ,există tendinţa de a ne focalize atenţia pe ceea ce noi 
numim itemi de dezvoltare cum ar fi:poate copilul să stea in funduleţ,,să se rostogolească, sau să meargă. 

Sunt teste care măsoară specific dezvoltarea motorie a copiilor cu dizabilitaţi vizuale,cum ar 
fi:Peabody Mobility Scale and Kit for Infants and Todlers,Oregon Project for Visually Impaired and Blind 
Prheschool Children.Aceste teste pot fi folosite de specialişti,care să măsoare nivelul de dezvoltare motorie. 

Este foarte important să vedem calitatea mişcarilor pe care le efectuează copilul ,precum şi 
secvenţialitatea unei mişcari.S-ar putea ca un copil să nu poată efectua o anumita mişcare din cauza că, 
lipseste o secventa anterioară acesteia. 

Un rol foarte important in evaluare îl are parintele ,care este cel mai bun observator al copilului şi 
poate furniza informaţii preţioase specialistului care efectuează evaluarea.În primele luni de viaţă vom 
evalua abiliatea copilului de a mişca parţile corpului independent una de cealaltă,precum si poziţia corpuli 
in decubit dorsal şi ventral în scopul de a facilita mişcarea şi deplasarea ulterioară. 

Dezvoltarea motorie se întamplă într-o ordine bine stabilită,progresând într-o direcţie 
cefalocaudală,de la proximal spre distal. 

Copilul învaţă să-şi controleze capul înaintea trunchiului,braţele înaintea degetelor. 
Vom urmării capacitatea de a menţine echilibrul în şezând cea ce necesită menţinerea balansului 

trunchiului .Balansul si mobilitatea în stand în picioare şi mers este o achiziţie foarte importantă în 
dezvoltare.Copilul va avea independeinţa în explorarea mediului. 



 

 

Stabilitatea ,deplasările şi mişcările de manipulare sunt practicate cu desăvârşire în al doilea an de 
viaţă.Alergatul şi urcatul scărilor sunt achiziţii din al doilea an de viaţă.Obţinerea stabilităţii într-o poziţie 
înaltă ,împotriva greutăţii permite copilului de a dezvolta balansul static şi dinamic ,necesar pentru statul 
într-un picior.Mersul este baza pentru a alergat si sărit.Se pare că,cei cu dizabilitate vizuală ,capătă mai 
greu conştiinţa propriului corp şi reprezentarea acestuia,adică schema crporală.Aceasta este o dificultate in 
construirea identitaţii sale corporale. 

 
BIBLIOGRAFIE; 
PROF.DR. TUDOR SBENGHE “KINESIOLOGIE STIINTA MISCARII,EDITURA MEDICALA 

BUCURESTI,2002 
DUMITRU MOŢET „KINETOTERAPIA IN BENEFICIUL COPILULUI”,EDITURA SEMNE 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ - INSTRUMENT CARE SPRIJINĂ 
LUAREA DECIZIILOR PE PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 
PROF. POP MARIA CORINA 

LICEUL TEORETIC ”SOLOMON HALIȚĂ” 
 
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. 

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. 
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, 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. 

Exemplu de interpretare a unui test inițial la chimie: 
Din cei 28 elevi de clasa a IX a participanţi la testul iniţial , 78,57 % au obţinut note sub 5  
 iar 21,42 % au obţinut note peste 5 . 
 Media clasei : 4,25 
 În urma testului iniţial am constatat că:  
- cea mai mare parte a elevilor au identificat răspunsurile corecte la itemul 1; 
- nu toţi elevii pot modela structura atomului; 
- cea mai mare parte a elevilor au identificat formula chimica, completând corect spaţiile libere; 
- unii elevii nu pot scrie corect formulele chimice; nu pot determina natura substanței; 
- neatenţie şi tratarea cu uşurinţă a rezolvării sarcinilor au implicat greşeli ce au diminuat nota. 
 Propuneri de îmbunătăţire: 
- lucrul 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, problemelor şi observarea sistematică a elevilor;  
- recapitularea unor noţiuni esenţiale din clasa a VII a si a VIII-a; 
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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. 
Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. POP MARIANA FLORICA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 ZALĂU, SĂLAJ 

 
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 societăţiiStrategii 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), 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 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 3 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 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. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: POP MIHAELA 
GRADINITA CU P.N. NR.16 

BISTRITA 
 
’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

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

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

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

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

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel moment. 
Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării 
planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, 
cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări 
căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea 



 

 

excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de 
prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

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

LA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

PROF. POP SOFIA GRAȚIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TALPOȘ, BIHOR 

 
Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. 
 Formele evaluării. 
 1. Evaluarea predicativă (inițială) 
- Se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde profesorul 

predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită 
cunoașterea posibilităților colectivului de elevi. 

- Aceasta formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului școlar 
(alergarea de viteză, alergarea de rezistență), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea 
primului grupaj tematic de lecții planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului 
de planificare (număr și durata unităților de învățare, a mijloacelor de acționare și a nivelului de exigențe), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită inițial de profesor. 

 2. Evaluarea continuă (curentă) 
 Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvențe mai mici (în 

fiecare lecție sau la finalul unui grupaj tematic de lecții), având drept scop cunoașterea gradului de însușire 
de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când și după 
caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente și valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o 
face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor și sistemelor de activități din etapele următoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvență, indisciplină sau lipsa de echipament. 

 3. Evaluarea sumativă (finală) 
 Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de 

pregătire și cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistență, jocul sportiv. Se finalizează 
de regulă cu notarea elevilor. 

 Conținutul evaluării. 
 Presupune 3 faze: verificarea, aprecierea, notarea. 
 1. Verificarea. 
 Este procesul prin care subiectul execută o probă. Natura probelor este diferită. Uneori proba este 

însoțită și de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 
 În E.F., predomină verificarea practică, care urmărește identificarea capacității de aplicare a ceea ce 

se dobândește sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ. 
 2. Aprecierea. 
 Constă în reflectarea realității în conștiința profesorului (realizarea unor judecăți de valoare). Se 

utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
și utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura probei la care 
este verificat elevul. Dacă probele sunt măsurabile, aprecierea este obiectivă și presupune efort mic. Dacă 
probele nu sunt măsurabile, aprecierea poate să capete influențe subiective, depinde de competența 
profesională, experiența didactică, nivelul de cunoaștere al modelului E.F.S. 

 3. Notarea. 
 Este rezultatul unității dialectice dintre verificare și apreciere. Se materializează prin acordarea de 

note sau calificative. 
 Criterii de evaluare. 
 Decurg din obiectivele E.F.S. și trebuie privite în sistem. 
Performanța motrică, rezultatul probelor de control măsurabile. 
Progresul realizat de subiect. 
Cantitatea și calitatea elementelor însușite în raport cu prevederile programei de specialitate. 



 

 

Capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însușite. 
Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însușite. 
Nivelul cunoștințelor teoretice însușite de elev. 
Atitudinea elevului față de E.F.S.(frecvența la lecții, participarea la acțiunile competiționale sportive, 

modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). 
Nivelul de dezvoltare fizică a elevului. 
Sistemul Național școlar de Evaluare la disciplina E.F.S. 
A fost introdus în sistemul de învățământ în anul școlar 1999-2000 
Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul național vizează nivelul realizării obiectivelor cadru și 

standardelor finale de performanță proprii fiecărui ciclu de învățământ, cât și a obiectivelor de referință 
stabilite pentru fiecare clasă, în domeniul capacității motrice, generale și specifice practicării ramurilor de 
sport prevăzute în programa școlară. 

Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învățământ și conținuturile 
programelor școlare, fiind aplicabil în toate unitățile școlare, indiferent de condițiile avute; se adresează 
numai claselor care au prevăzută educația fizică în trunchiul comun. 

Varietatea instrumentelor de evaluare asigură elevilor posibilitatea de a opta pentru susținerea unora 
dintre acestea, corespunzător propriilor disponibilități psihomotrice, interesului și traseelor individuale de 
instruire. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. POPA ADRIANA ELENA 
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZAR” AVRIG , JUD. SIBIU 

 
 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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OBSERVAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR 
REFERITOARE LA DEZVOLTAREA COMPORTAMENTELOR-MODALITATE 

SPECIFICĂ PRIN CARE VIZĂM STAREA DE BINE A COPILULUI 
PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. POPA ADRIANA 

GPN STEP BY STEP 
CĂSUȚA FERMECATĂ POIANA VĂRBILĂU 

 
 Cum ajung educatoarele să știe dacă materialele folosite în centrele de activitate sunt sau nu 

interesante pentru copii? Cum află ele dacă temele/proiectele propuse vin în întâmpinarea sau nu a 
intereselor copiilor? Cum înregistrează educatoarea o nelămurire, o îngrijorare față de un comportament al 
unui anume copil? Cum individualizează educatoarea o anumită activitate pentru a o adapta diverselor stadii 
de dezvoltare ale copiilor? Iată câteva din întrebările pe care educatoarele ar trebui să și le pună pe măsură 
ce își planifică activitățile, adaptează mediul de învățare și de joacă al copiilor. 

 O metodă pe care eu o consider utilă este observarea copiilor în mediile lor naturale: acasă, în sala 
de grupă și în aer liber. Astfel ele obțin informații pe care le pot împărtășii părinților sau celorlați colegi. 
De aceea voi începe prin a defini cei trei termeni cheie din titlul articolului: 

observarea- procesul urmăririi unui copil la ,,muncă” sau la joacă fără a interveni  
înregistrarea- procesul documentării activității observate sau a comportamentului urmărit  
starea de bine- monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a învăța. 
Tehnici de înregistrare: 
- caiet de observații; 
- jurnal al grupei; 
- dosare cu numele fiecărui copil; 
- fișe/liste de comportamente; 
- fotografii și casete audio/video 
 Rolul educatoarei ca observator include cerința ca aceasta să aloce un timp special pentru observare 

și înregistrarea observațiilor.Ce trebuie observat? Nivelul de dezvoltare, personalitatea și temperamentul, 
stilul de învățare, interesele, punctele tari și nevoile, conștiința de sine (modul cum se percep pe ei îșiși, 
capacitatea lor de a duce la bun sfârșit o anumită sarcină). 

Comportamentele care trebuie observate: 
• reacționează la activitățile de rutină; 
• se manifestă față de tranziții, perioade de odihnă sau activitate, perioade de ,,muncă” individual sau 

în grup; 
• utilizează materialele și ce materiale alege; 
• relaționează cu ceilalți copii; 
• relaționează cu educatoarea și cu alți adulți; 
• alege centrul de joacă; 
• își exprimă dorințele/ limbajul folosit îl face ușor de înțeles; 
• se mișcă în spațiul de joacă; 
• dispoziția și temperamentul copilului; 
• diversele roluri pe care copilul și le asumă în interiorul comunității clasei 
 Observațiile educatoarei, evaluările și informațiile oferite de membrii familiei pot fi utilizate pentru 

a înțelege mai bine copilul și pentru a planifica activități care să faciliteze dezvoltarea copilului:  
• de-a lungul timpului este de ajutor pentru educatoare să afle dacă un copil a progresat sau nu;  
• dacă un copil are probleme se poate identifica cu dificultatea. Analiza obiectivelor, abilitatea de a 

descompune un obiect în părţile componente, poate fi un mijloc valoros pentru educatoare dacă copilul 
reuşeşte să-şi dezvolte abilităţile necesare depăşirii momentului critic;  

•  se dezvoltă înţelegerea rolului fiecăruia în grup;  
• se pot identifica dificultăţi în relaţiile între copii;  



 

 

• ajută la identificarea rolului pe care şi-l asumă într-un grup: ascultător, vorbitor, conducător, 
executant;  

• se pot identifica nevoi ale clasei ca întreg, trecerea de la o activitate la o rutină;  
• creşte abilitatea educatoarei de a evalua activităţi şi metode de implementare;  
• ajută la depistarea unora dintre succesele sau insuccesele zilei preşcolare ; 
• poate evalua nivelul de dezvoltare şi acţiune al unui copil în diferite zone de activitate;  
• dezvăluie anumite tipare comportamentale ale copilului;  
• oferă ajutor în ceea ce priveşte opţiunea copilului pentru diverse centre de învăţare sau pentru 

diferite material cu care să opereze;  
• se pot identifica părţile din curriculum care au nevie de mai multă muncă sau sau mai multă atenţie;  
• creşte abilitatea educatoarei de a comunica cu părinţii despre progresele, regresele sau stagnarea 

copiilor;  
• se evidenţiază nevoia părinţilor de a fi pregătiţi în dezvoltarea competenţelor copiilor;  
• înregistrând ceea ce vede sau face copilul în sala de grupă, educatoarele obţin un document al muncii 

acestuia, al calităţii;  
• ajută la culegerea de informaţii pentru diagnoză. 
 Cu toate argumentele favorabile pentru această metodă sau tehnică de evaluare, există multe voci 

contra care consideră caietul de observaţii o grijă şi un stres, mai ales dacă au o anumită experienţă în 
activitatea la clasă. Munca educatoarei este foarte solicitantă, necesită mult material didactic şi notarea unor 
observaţii răpeşte o bună bucată de timp pe care aceasta l-ar putea folosi într-un mod mai util. Multe spun 
că experienţa te învaţă şi poţi face lucrurile din mers fără a mai scrie ţinând cont şi de faptul că de cele mai 
multe ori observaţiile tind să fie subiective şi adesea include şi o fugară impresie sau dispoziţie şi aş mai 
menţiona eu comoditatea unora.  

 În concluzie observarea este un ,,rău” necesar, căci o abordare sistematică a observării copiilor va 
ajuta educatoarea să studieze participarea copiilor la diferite activităţi de-a lungul timpului.  

 Folosind diferite metode de observare şi înregistrare a ,,muncii” şi jocului copiilor educatoare trebuie 
să decidă când, unde şi ce va observa. Toţi copiii prezenţi în sala de grupă trebuie observaţi în diferite centre 
de activitate şi în aer liber, în momente diferite ale zilei preşcolare, pe parcursul întregului an şcolar. Astfel 
educatoarea va putea planifica şi individualiza programa de lucru venind în întâmpinarea necesităţilor şi 
intereselor copiilor, fie că sunt luaţi individual sau în grup.  

 



 

 

METODA MOZAICULUI ŞI METODA CUBULUI ÎN EVALUAREA 
ELEVILOR DE LA CICLUL PRIMAR 

 
PROF. POPA ALINA, CNI MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 

 
8. Mozaicul presupune următoarele etape: 
o Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de 

învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere. 
o Prezentarea succintă a subiectului tratat. 
o Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. 
o Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au 

numărul 1 vor forma un grup s.a.m.d.. 
o Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată 

pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea 
ce au înţeles colegilor din grupul lor original. 

o Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membrii. 
o Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa. 
Clasa I 
Exemplu de activitate de învăţare: mozaicul 
Obiectul: Matematică 
Subiectul : Numărul şi cifra 4- evaluare 
• Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru. 
• Fiecare primeşte un număr 1; 2; 3; 4; şi câte o fişă de lucru individuală  
• Elevii se regrupează după numărul pe care l-au primit, de exemplu toşi elevii care au grupa numărul 

1 formează o grupă, toţi elevii care au numărul 2..., toţi elevii care au numărul 3..., toţi elevii care au numărul 
4.... 

• Astfel grupaţi ei lucrează în grupul lor, se consultă acolo unde nu ştiu sau au nelămuriri, dacă este 
cazul sunt ajutaţi de învăţător. 

• După ce au finalizat fişa de lucru, elevii se regrupează ca la început şi devin EXPERŢI în grupul 
lor. Le prezintă şi colegilor conţinutul fişei, le dau lămuririle necesare acolo unde este cazul. 

• Învăţătorul monitorizează activitatea elevilor. 
Copiii cu cifra.1 pe piept 
Desenează un obiect care să semene cu cifra 4 
 
 
 
 
 
 
 
 Copiii cu cifra 2 pe piept 
Desenează în diagramă atâtea floricele câte arată cifra 
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Copiii cu cifra 3 pe piept 
Pune cifra corespunzătoare numărului de elemente. 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
Copiii cu cifra 4 pe piept 
Scrie un rând cu cifra pe care o ai prinsă pe piept folosind carioca cu culoarea ta preferată 
 
 CUBUL 
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate următoarele 

etape: 
o Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, 

aplică, argumentează. 
o Anunţarea temei. 
o Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. 
5. Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 
6. Compară: ce este asemănător, ce este diferit. 
7. Analizează: spune din ce este făcut. 
8. Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 
9. Aplică: la ce poate fi folosită? 
10. Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei 

tale. 
o Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 
o Afişarea formei finale pe tablă. 
 
Clasa I 
Exemplu de activitate de învăţare: 
Obiectul: Limba şi literatura română 
Tema: Numărul şi cifra 5 (evaluare) 
• Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe. 
• Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales ca simboluri următoarele jetoane: ursuleţ, minge, maşinuţă, clovn, 

zar, păpuşă ( toate aceste simboluri reprezintă jucării). 
• Învăţătoarea le prezintă elevilor un cub care are desenat pe fiecare latură una din jucăriile amintite 

mai sus, pe care va trebuii să: 
1. ursuleţul- DESCRIE 
2. răţoiul- COMPARĂ 
3. purcelul- ANALIZEAZĂ 
4. mielul- ASOCIAZĂ 
5. maimuţa- APLICĂ 
6. raţa-ARGUMENTEAZĂ 
Toate aceste operaţiuni elevii le vor face pe fişe, fiecare echipă va primii o fişă conform simbolului 

ales. 
- După ce elevii vor lucra pe echipe aceste fişe, vor veni la tablă, bineînţeles un reprezentant al fiecărei 

echipe, care va prezenta colegilor rezultatele finale ale fişelor de lucru. 



 

 

 
 
 



 

 

ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. POPA ALINA 
COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN”, BEIUȘ 

 
Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 

predictivă, are rolul de a stabili care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru 
a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică care să corespundă realităţilor. 

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. se realizeaza la inceputul uni program de instruire cu scopul 
de a stabili nivelul de pregatire al elevilor, potențialul cu care urmeaza a se integra in activitatea viitoare. Prin 
evaluarea inițiala se identifica volumul de cunostinte de care dispun elevii, gradul de stăpânire si 
aprofundare a acestora, nivelul dezvoltarii compețentelor si abilitătilor, care reprezintă premise 
fundamentale. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

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: 

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. 

Evaluarea iniţială este indispensabilă.. 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 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 ști, 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.  



 

 

In concluzie, trebuie subliniată evoluția pe care o inregistrează evaluarea inițiala in contextul teoriei 
si metodologiei curriculum-ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 
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STRATEGII PENTRU CALIBRAREA TESTULUI INIȚIAL: CICLUL 
SUPERIOR AL LICEULUI, LIMBA FRANCEZĂ 

 
PROF. DANIELA POPA,  

LICEUL TEHNOLOGIC « ION I.C. BRĂTIANU », TIMIŞOARA 
 
Ghidul de evaluare pentru limba franceză definește asfel evaluarea inițială, în capitolul 1.3.1: «[ea] 

se poate realiza la începutul programului de instruire, înaintea învățării, pentru a verifica deprinderile și 
cunoștințele elevilor necesare pentru a aborda o nouă etapă / secvență de învățare. Această etapă este 
necesară pentru o nouă planificare riguroasă a materiei / lecției»49. 

Același Ghid definește astfel calitățile unui instrument de evaluare, în capitolul 3.4: validitatea este 
calitatea unui test de a măsura efectiv ceea ce este destinat pentru a fi măsurat; validitatea de conținut arată 
măsura în care itemii unui test corespund cu obiectivele și conținutul instruirii; fidelitatea este calitatea unui 
test de a furniza același rezultat atunci când este aplicat de ai multe ori consecutiv, în condiții identice, 
aceluiași grup / tip de subiecți; obiectivitatea este calitatea unui test prin care rezultatele obținute de un 
subiect rămân constante, indiferent de evaluator.  

Propunem, în cele ce urmează, exemple de itemi obiectivi de tip QCM pentru evaluarea inițială a 
structurilor lingvistice achiziționate de elevii de clasa a XII-a în anul școlar precedent. Strategiile noastre 
de calibrare a testului au ca punct de plecare programa şcolară pentru ciclul superior al liceului limba 
franceză – filiera tehnologică – clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare profesională, clasele a 
XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională50, iar ca suport manualul Tout va bien 251, pentru 
limba 2. În proiectarea didactică52, corelarea competenţelor cu conţinuturile tematice, lingvistice şi funcţionale 
recomandate în programă va fi realizată de către profesor. Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel: la 
texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate, la texte uşoare, se va avea în vedere ca gradul 
de dificultate a sarcinilor de lucru să fie sporit. Adoptăm această strategie și în conceperea testelor inițiale. La 
elaborarea probelor şi instrumentelor de evaluare vor fi avute în vedere următoarele recomandări53: textele / 
itemii să includă propoziţii / fraze cu structuri comune; să pună în evidenţă tehnicile de lectură şi strategiile 
de semantizare şi înţelegere prin lectură pe care le foloseşte candidatul; formulările vor avea un nivel mediu 
de complexitate lingvistică, chiar dacă ele pot necesita unele mici clarificări, vor avea un oarecare grad de 
nuanţare gramaticală, pentru a exprima puncte de vedere, opinii, preferinţe; să pună în evidenţă capacitatea 
candidatului de a utiliza un limbaj adecvat şi convenţii folosite în conversaţie. 

Pentru formarea competențelor specifice și prezentarea conținuturilor învățării, terminologia 
elementelor de construcţie a comunicării nu va face obiectul unei învăţări explicite în actul didactic. «În cadrul 
activităţii didactice nu se va apela la conceptualizarea unităţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare»54. 
Prin urmare, cerințele exercițiilor propuse în testul inițial vor fi formulate comunicativ, fără precizarea 
metalingvistică a structurii de gramatică ce urmează a fi evaluată. Nu se vor folosi enunțuri de tipul: Reformulez à 
l’aide du pronom relatif dont pour obtenir une phrase relative. Sau : Reformulez pour exprimer le but. Propunem 
următoarele tipuri de exerciții55: de confirmare a înţelegerii sensului global dintr-un text scris, de identificare 
şi discriminare de atitudini, de reformulare.  

Testul inițial va cuprinde trei părți: înțelegere de text, structuri lingvistice și exprimare scrisă, toate 
evaluate fiecare cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Propunem următorii itemi pentru 
evaluarea inițială la clasa a XII-a, limba 2, structuri lingvistice, plecând de la programa școlară, cu suport 
manualul precizat (cu răspunsul corect marcat în aldine): 
  

 
49 MEN, București, 1999 
50 Aprobat prin Ordinul ministrului, Nr. 3488 / 23.03.2006 
51 Augé, H., CLE International 2004, avizat MEN 
52 p. 21 
53 p. 24 
54 Programa, p. 20 
55 Programa, . 23-24 



 

 

 
SUBIECTUL II - STRUCTURI LINGVISTICE / 30 p. 
Varianta 1; nivel B1+:  
A. Remplacez les structures soulignées par les variantes correctes: / 8p. 
1. L’enseignement supérieur français est marqué par une grande diversité d’établissements, son 

organisation et les conditions varient selon la nature de l’établissement et les finalités de formation 
recherchées. / 4p. 

a) qui / malgré   b) dont l’/ en fonction de   c) à quoi l’ / pour 
2. Introduisez dans la phrase le pronom qui et faites les modifications nécessaires. Recopiez la 

phrase: Les universités, établissements publics et pluridisciplinaires : [qui, ils] ils dispensent des 
enseignements diversifiés... / 4p. 

B. Choisissez la variante correcte pour chacune des structures soulignées: 15p. 
1. sans pratiquer de sélection:  
a) on pratique  b) c’est pratique  c) la pratique  
2. Ces trois types de structures peuvent dispenser des formations supérieures toute l’année: 
a) donner   b) économiser  c) argumenter   
3. L’enseignement spécialisé de haut niveau à finalité professionnelle sera sanctionné d’un diplôme. 
a) dans un but professionnel  b) en conséquence professionnelle c) à cause de la profession  
4. si bien que des comédiens, des infirmières, des journalistes sont formés. 
a) comment    b) si    c) par conséquent  
5. À condition que l’étudiant ait la disposition pour apprendre et soit appliqué, bien sûr! 
a) si l’étudiant a la disposition ...  b) sans que l’étudiant ait la disposition ... 
C. Choisissez la variante correcte pour continuer la phrase: / 7p. 
1. Je voudrais bien que tu : / 3p. a) sois là pour m’aider.  b) tu seras là pour m’aider. 
2. Si Paul m'offrait son dictionnaire, / 4p a) je traduirais le texte. b) je traduis le texte. 
Varianta 2, nivel B1: 
A. Cochez la bonne réponse: / 9p. 
1. La formule “Dis-moi, s'il te plaît...” exprime:  
a) un regret   b) un conseil  c) une demande d’information 
2. La formule “Tout était si différent de ce qui se passe aujourd'hui !” exprime: 
a) une comparaison   b) une conclusion  c) une conformité   
3. Le synonyme de l’expression “- Mais bien sûr” est: a) Mais ça va!  b) Mais oui! 
B. Choisissez la variante correcte pour chacune des structures soulignées: 15p. 
1. Il donne le livre à Michel et à Paul. 
a) Il lui donne le livre. b) Il vous donne le livre. c) Il leur donne le livre. 
2. Ce livre aura un succès sûr. 
a) Ce livre aura un succès certain.  b) Ce livre aura un certain succès. 
3. Il est seul dans la salle. a) Il n’y a rien dans la salle.  b) Il n’y a personne dans la salle. 
4. Chaque maison de la ville est peinte en couleurs vives. 
a) Chacune est peinte en couleurs vives.  b) Aucune n’est peinte en couleurs vives. 
5. C’est mon stylo. a) C’est le tien.   b) C’est le mien.  c) C’est le nôtre. 
C. Lesquels des verbes suivants sont à l’imparfait? / 6p. 
1. vous faisiez beaucoup de calculs?    a) oui  b) non 
2. il n’y avait ni télé, ni Internet     a) oui  b) non 
3. je trouve tout ça bien ennuyeux    a) oui  b) non 
 
Testul inițial / predictiv va fi urmat de analiza rezultatelor, concluzii și întocmirea planului pentru 

remedierea rezultatelor învățării / a graficului pregătirii pentru performanță a elevilor. Această etapă 
predictivă este, în concluzie, definitorie pentru proiectarea predării în anul în curs. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. ELENA POPA 
ŞCOALA GIMN. ,,NICOLAE BĂLCESCU”, 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”. 

 
 



 

 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
(METODE SI TEHNICI ) 

 
INVATATOARE : POPA ELENA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,VASILE BORCEA ‘’ 
BERESTI-BISTRITA 

 
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. 

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. 

In conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în domeniul 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;  
 -R.A.I ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa scolarilor 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 DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 

PROF. POPA ELEONORA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ, GORJ 

 
Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 

punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 
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 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. Astfel, dacă în urma acestei evaluări 
se constată că elevii au anumite carenţe, profesorul trebuie să organizeze înaintea începerii programei pe 
noul an școlar, 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 are scopul 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. 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. 

Pentru ca procesul de învățământ să fie eficient este necesar ca profesorul să utilizeze toate formele 
de evaluare. 

În urma acestor tipuri de evaluări putem stabili funcţiile evaluării şi anume 
· funcţia descriptivă – „Tu te situezi la acest nivel....” 
· funcţia diagnostic – „pentru că ai aceste lacune” 
· funcţia prognostică şi motivaţională – „ar trebui sa faci ...ca să ajungi...” 
Din punct de vedere istoric, metodele pot fi clasificate în metode tradiţionale şi metode moderne sau 

alternative. Sunt numite metode tradiţionale (evaluarea orală, evaluarea scrisă şi evaluarea practică) 
deoarece 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. 

Metodele de evaluare alternative sau moderne (portofoliul, proiectul, observarea sistematică a 
elevului, referatul, studiu de caz, eseul, interviul şi autoevaluarea) indică faptul ca acestea s-au impus în 
practica şcolară în ultimii ani şi că se utilizează ori în locul, fie simultan ori în completarea celor tradiţionale. 

Metode de evaluare tradiţionale  
Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de evaluare utilizată în activitatea instructiv 

- 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. 

Această metodă prezintă următoarele avantaje: 
*dezvoltă capacitatea de comunicare a elevului; 
* 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 examinatorului, 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, cunoştinţele dobândite. Această metodă se concretizează prin: lucrări de 
evaluare curente, a lucrărilor de evaluare date la încheierea unei unităţi de învăţare, a unui semestru (teze). 

Această metodă permite evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ mic, iar comparativ 
cu evaluarea orală prezintă un grad mai mare de obiectivitate, deoarece rezultatele sunt raportate la criterii 
unice de evaluare. Prin această metodă se asigură uniformitatea evaluării. Din păcate feed-back-ul activităţii 
nu este atât de rapid ca cel de la evaluare, nu este posibilă orientarea elevilor prin întrebări ajutătoare către 
un răspuns corect în cazul neînţelegerii cerinţei, corectarea probelor scrise solicită resurse mari de timp. 
Totodată, în cazul unor răspunsuri formulate ambiguu, profesorul nu poate cere lămuriri suplimentare 
elevului, pentru a aprecia corect răspunsul. 

Evaluarea prin probe practice vizează să identifice capacitatea elevului de a aplica practic 
cunoştinţele teoretice dobândite. Această metodă reprezintă liantul între „a ştii” şi „a face” şi se aplică 
atunci când se evaluează conţinutul practic şi experimental al instruirii, oferind informaţii de asemenea cu 
privire la însuşirea conţinutului conceptual, fiind utilizată în special la disciplinele: educaţie tehnologică, 
biologie. 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, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea 
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se prezintă ele 
în fluxul lor natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea elevului, a 
intereselor şi preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi comportamentul lui în 
public. Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale din 
clasă, evidenţiindu-se ca foarte 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: 

*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, 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 susţinerea directă 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 elevii faţă de activitatea şcolară 
şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere. Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, auto-notare 
controlată, notarea reciprocă între elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii. 
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METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 
 

PROFESOR: POPA EMILIA-CECILIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,GRIGORE ANTIPA” BACĂU 

 
ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE 

ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

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 (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. 

Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare.  

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 
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). 

 Hărţile conceptuale „oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire 
la anumite noţiuni.” (Siebert, 2001, 92). 

 „Ele sunt imaginile noastre despre lume, arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea. 
Hărţile nu indică doar cunoaşterea, ci şi non-cunoaşterea.” (Siebert, 2001, 172). 



 

 

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. 

 
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. 

 d. 
Sisteme de hărţi conceptuale  

Se diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adăugarea inputs şi outputs (intrări şi 
ieşiri).  

 

 
 
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. 

Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi (în cazul 
unei activităţi frontale): 

- se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; 
- se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul 

său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 
- elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind 

specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care 
nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; 

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema 
evaluată; 

- la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 
Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi 

poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru 
optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul 
didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor 
ca dificultate. Pot fi sugerate, de asemenea, următoarele întrebări:  
  



 

 

- Cum defineşti conceptul..................................?  
- Care sunt noţiunile cheie ale temei..................?  
- Care sunt ideile centrale ale temei…………...? 
- Care este importanţa faptului că......................?  
- Cum argumentezi faptul că..............................?  
- Care consideri că sunt efectele.........................?  
- Cum consideri că ar fi mai avantajos: să.............sau să...............?  
- Cum poţi aplica noţiunile învăţate...................?  
- Ce ţi s-a părut mai interesant...........................?  
- Ce relaţii poţi stabili între…. şi……..între…...? etc.. 
 
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.  

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.  
 
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. 
 
În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 
9.  Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii, dacă le este deja familiar acest tip 

de activitate). 
10.  Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 
11.  Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect. 
12.  Planificarea activităţii (individuale sau de grup) 
- formularea obiectivelor proiectului; 
- constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); 
- distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; 
- distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; 
- identificarea surselor de documentare. 
13.  Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor. 
14.  Realizarea produselor/materialelor. 
15.  Prezentarea rezultatelor obţinute/proiectului. 
16.  Evaluarea proiectului. 

  



 

 

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). 

*„Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă 
de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.” (2000, 225-226). 

*Portofoliul reprezintă „un veritabil „portret pedagogic” al elevului, relevând: nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi 
aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate ş.a.m.d.” (Radu, 
2000, 226). 

*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.. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

PROF. POPA FLORINA 
 

 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 evaluareşi 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) 

 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  

Pentru ca evaluarea inițialăsă fie urmată de rezultatele scontate,enevoiesă 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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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII INIȚIALE, 

 
PROF. FLORINA POPA 

 
Pentru cunoaşterea rezultatelor şcolare la sfârşitul unui segment de activitate, a evoluţiei elevilor pe 

parcursul procesului, ca şi pentru stimularea activităţii acestora este necesară evaluarea lor la începutul 
activităţii, pe parcursul şi în finalul acesteia. Se pot defini trei strategii de evaluare: 

 3.1. Evaluarea iniţială, care premerge unui program de instruire şi care realizează două funcţii: 
a. Funcţia diagnostică care vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi 

posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. 
b. Funcţia prognostică sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi 

îi permite anticiparea rezultatelor. 
3.2. Evaluarea dinamică este realizată pe parcursul procesului didactic şi priveşte rezultatele 

activităţii în diverse momente ale desfăşurării ei. Evaluarea trebuie să constate nu numai ceea ce ştie cel 
evaluat şi cât de precis stăpâneşte cunoştinţele, ci şi să repereze erorile, sursele acestora (neatenţie, 
superficialitate în învăţare, carenţe în pregătirea anterioară), iar profesorul să conceapă un dispozitiv de 
corectare făcând din evaluare un proces implicat în învăţare. 

3.3. Evaluarea sumativă (cumulativă) este modul de evaluare dinamică a rezultatelor şcolare realizat 
prin verificări punctuale, pe parcursul programului, încheiate cu o evaluare globală, de bilanţ, la sfârşitul 
unor segmente de activitate relativ mari, în general corespunzătoare semestrelor, anului şcolar sau ciclului 
de învăţământ. 

În anii terminali, activitatea de evaluare a elevului vizează în egală măsură progresul şcolar şi 
pregătirea pentru examenul / testul / proba de absolvire. Pentru aceasta, este necesar ca profesorul să aibă 
în vedere: 

  Proiectarea unor teste de tipul celor propuse la examenele anterioare. 
  Proiectarea unor teste conţinând variate tipuri de itemi. 
  Pregătirea cognitivă şi afectivă a elevilor pentru susţinerea unui examen. 
  Aplicarea sistematică pe parcursul anului şcolar a tipurilor de teste menţionate anterior. 
  Analiza sistematică a rezultatelor obţinute. 
  Folosirea unor teste de autoevaluare ca o modalitate de conştientizare a elevului asupra 

progreselor sale şcolare. 
Deşi apar frecvent în procesul didactic, o serie de situaţii contextuale legate de evaluare nu sunt 

abordate în mod explicit de către profesor în activitatea la clasă. 
Prezint în continuare câteva sugestii menite să orienteze activitatea profesorului, astfel încât acesta 

să-i ajute pe elevi să rezolve cu succes diferite tipuri de teste aplicate în evaluarea curentă sau în condiţii 
de examen. 
Dificultate întâmpinată Sugestii de remediere 
Elevii nu sunt familiarizaţi cu forma testului, cu 
modul de completare a răspunsului, cu utilizarea 
unor foi de răspuns. 
 

Daţi elevilor să exerseze rezolvarea a diferite tipuri 
de teste, cu tipuri variate de itemi. Pe parcursul 
clasei a VIII-a este necesar ca la capătul unei unităţi 
de învăţare, ca şi la sfârşit de capitol, elevii să fie 
verificaţi printr-un test cuprinzând itemi standard 
în forme variate. 
Obişnuiţi-i pe elevi să utilizeze tehnica excluderii 
la itemii cu alegere multiplă. 

Evaluarea prin teste îi poate face pe unii elevi să 
aibă impresia că trebuie să facă faţă unor cerinţe 
foarte înalte. 
 

Încurajaţi-i pe elevi să privească testul doar ca un 
mod de a arăta ceea ce au învăţat. 
Amintiţi-le elevilor să nu se necăjească dacă au 
întâlnit un item care nu le este familiar. 
Poate fi avantajos să sară peste acel item, să revină 
la el mai târziu, sau să încerce ghicirea soluţiei. 



 

 

Elevii nu sunt pregătiţi mental şi / sau fizic pentru 
a fi testaţi. 
 

Informaţi părinţii asupra condiţiilor testului.  
 Încurajaţi-i pe părinţi să creeze copiilor o 
atmosferă de calm şi încredere în preajma testului 
şi să se asigure că aceştia s-au odihnit suficient. 
Asiguraţi-vă că elevii au toate materialele necesare 
pentru test (creion, gumă, riglă etc.) 
Nu daţi impresia că testul este mai important decât 
este în realitate. În această situaţie, elevii devin 
mult mai anxioşi şi stresaţi. 

Majoritatea elevilor săvârşesc greşelile tipice. 
 

Analizaţi în mod continuu în clasă greşelile 
elevilor. Comentaţi aceste greşeli, atenţionaţi 
asupra condiţiilor de apariţie a lor şi asupra căilor 
de remediere. 
Atenţie! Nu culpabilizaţi elevii în cadrul acestor 
discuţii. Propuneţi sistematic elevilor exerciţii 
capcană, în care trebuie identificată greşeala.  

Limbajul sau vocabularul unui test standardizat pot 
crea elevilor dificultăţi. 
 

Folosiţi forme variate de exprimare pentru a reda o 
anumită sintagmă sau un anumit concept. 
Formulaţi periodic întrebările unor teste în limbaj 
standard, dar şi în limbaj uzual.  

Evaluarea trebuie să contribuie la motivarea activităţii elevului şi să furnizeze profesorului diagnoze 
şi prognoze asupra activităţii didactice. Recomandăm în continuare câteva modalităţi prin care evaluarea 
poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor elevilor: 

- Aplicaţi metode şi instrumente cât mai variate de evaluare. Anterior, explicaţi elevilor aceste metode 
şi simulaţi evaluarea prin câteva exemple. 

- Analizaţi rezultatele testelor, discutând metodele posibile de rezolvare, greşelile tipice, modalitatea 
de acordare a notelor. 

- Dacă rezultatele unui test nu sunt conforme cu aşteptările dumneavoastră sau ale elevilor, repetaţi 
testul într-o formă echivalentă la un interval scurt de timp şi fixaţi nota finală prin medie ponderată. În acest 
fel, puteţi verifica fidelitatea testului şi acordaţi elevilor posibilitatea unei a doua şanse. 

- Alternaţi metodele de evaluare spontane (examinare orală, lucrări neanunţate) cu metode 
planificate. Nu faceţi publică o regulă de succesiune a elevilor pentru examinarea orală!  

- Folosiţi metoda observării sistematice pe o perioadă mai mare de timp pentru a impulsiona 
activitatea elevilor. 

- Încurajaţi elevii să vorbească despre activitatea pe care o desfăşoară. Întrebaţi-i de ce au luat o 
anumită decizie în rezolvare. Adresaţi-le întrebări care să-i facă să gândească, să prezinte un raţionament. 
In acest mod puteţi descoperi unde s-a produs neînţelegerea. 

- Toate aspectele legate de limbaj şi de vocabular sunt esenţiale pentru succesul elevului la teste. În 
activitatea de rezolvare a unei probleme, elevii trebuie să recunoască simbolurile, să relaţioneze aceste 
simboluri cu imagini şi cuvinte. Ei trebuie să înţeleagă conţinutul unui test adresat lor indiferent de forma 
în care este prezentat. 

Următoarele aspecte trebuie avute în vedere: 
- Se poate întâmpla ca un elev să răspundă greşit numai din cauză că limbajul folosit în enunţ îi este 

nefamiliar. Stimulaţi elevii să abordeze sarcini variate, chiar dacă acestea apar în contexte neobişnuite. 
- Adesea elevii nu realizează că materialul din test este similar celui întâlnit în activitatea la clasă. 

Este important să fie conştientizată ideea că aceleaşi exerciţii şi probleme pot apărea în diferite forme. 
- Terminologia utilizată în diferite teste standard poate fi diferită de cea utilizată în mod curent în 

clasă. Utilizaţi cât mai frecvent denumiri şi / sau definiţii echivalente. 
- Unele confuzii pot fi generate de utilizarea unor cuvinte cu sensuri multiple sau cu sensuri diferite 

în cotidian faţă de sensul matematic. Identificaţi şi evidenţiaţi situaţiile respective.  
- Apariţia unui enunţ formulat ambiguu poate avea consecinţe nefaste pentru un elev aflat în emoţiile 

unui examen. Pentru a preîntâmpina aceaste situaţii: 
• propuneţi enunţuri incomplete şi cereţi elevilor să le completeze; 



 

 

• propuneţi enunţuri discutabile şi cereţi elevilor să le interpreteze; 
• conduceţi elevii spre formarea unei strategii de abordare a unor 
astfel de situaţii. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. POPA GABRIELA- DANIELA 
LICEUL ”V. CONTA”- GRĂDINIȚA P.P.N. NR.1 TG. NEAMȚ 

 
 ”Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensieşi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
 Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma că evaluarea este o componentă 

importantă a procesului de învăţământ, permițând luarea, în cunoştinţă de cauză, a unor decizii de reglare, 
ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. După D. Ausbel, evaluarea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea şi 
executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor. 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 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 ce presupune o strategie globală a formării. 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, trebuie să se ţină cont de strategiile 
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 societăţiiFuncţiile 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 fiind 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 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. Funcțiile 
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.  

 Strategiile de evaluare și activitățile educative din grădiniţă sune 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, 
formativă (continuă) și final. Acestea sunt indispensabile 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 continuă evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea unor 
trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare conştientă obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale (feed-
back).  

 Evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activităţii, 
posibilităţile celui educat. Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără de 
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 învăţarre 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. 

 Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă şi 
necesară pentru educator şi copii pentru cunoaşterea nivelului atins îndezvoltarea personalităţii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare şi eficienţă în activitate 

 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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. POPA IANINA 

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA 
 
Evaluarea este un mijloc principal de orientare şi dirijare a activităţii de învăţare a elevilor, fiind parte 

integrantă a metodologiei didactice. Evaluarea este un act de comparare, de raportare la un sistem de criterii 
a unui obiect, a unui subiect sau a unei activităţi. Evaluarea este un proces complex de comparare a 
rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele 
utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea iniţială se realizează ori de câte ori un profesor preia pentru prima dată un colectiv de elevi. Cea mai 
simplă modalitate de a o realiza prin test.  

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.  

După aplicare şi corectare, profesorul face inventarul lacunelor şi al greşelilor tipice, pe baza căruia realizează 
o primă grupare a elevilor din clasă în vederea diferenţierii şi individualizării instruirii. 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 cele 
anterioare) nu sunt înţelese. 

Testul de evaluare iniţială este instrumentul cel mai precis pentru realizarea scopului propus în evaluarea 
iniţială şi recomandăm folosirea lui în combinaţie şi cu alte probe care să permită un diagnostic cât mai fidel al 
pregătirii elevilor.  

Evaluarea iniţială (examenul de admitere, testele iniţiale) are ca funcţii dominante funcţia prognostică şi funcţia 
diagnostică. 

Evaluarea este un mijloc principal de orientare şi dirijare a activităţii de învăţare a elevilor, fiind parte 
integrantă a metodologiei didactice. Evaluarea este un act de comparare, de raportare la un sistem de criterii 
a unui obiect, a unui subiect sau a unei activităţi. Este un proces complex de comparare a rezultatelor 
activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate 
(evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Evaluarea este un proces (nu un 
produs), deci o activitate etapizată, desfăşurată în timp. 

Evaluarea nu se rezumă la notarea elevilor, ci vizează domenii şi probleme mult mai complexe. 
Implică un şir de măsurări, comparaţii, aprecieri (judecăţi de valoare), pe baza cărora se pot adopta anumite 
decizii menite să optimizeze activitatea din domeniile supuse evaluării şi rezultatele obţinute. 

În planul evaluării, profesorii sunt preocupaţi sistematic de măsurarea şi aprecierea cantităţii şi 
calităţii cunoştinţelor elevilor, a deprinderilor, abilităţilor, capacităţilor, intereselor şi priceperilor posedate 
de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al educaţiei, fie ca premisă a acesteia. 

Este una dintre premisele fundamentale ale proiectării şi organizării întregului program de pregătire 
şi integrare şcolară şi profesională a tinerei generaţii. Vizează toate componentele sistemului educativ, atât 
cele de intrare (participanţi, elevi, resurse materiale) şi cele de ieşire (absolvenţi, competenţe, posibilităţi 
de integrare socio-profesională), cât şi cele procesuale (obiective, conţinut, 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 şi calitate a cunoştinţelor, cât şi ca dinamică a capacităţilor intelectuale, afectiv-
motivaţionale şi atitudinale ale elevilor. Utilizăm expresia evaluare iniţială sau predictivă în sensul de 
activitate orientată în direcţia cunoaşterii particularităţilor obiectului într-un anumit moment al devenirii 
sale, realizat cu mijloace adecvate de investigare şi având ca finalitate îmbunătăţirea parametrilor 
funcţionali ai acestuia. Evaluarea poate viza persoane normale (copii, elevi, tineri etc.), copii cu cerinţe 
educative speciale, persoane bolnave, colective de conducere, grupuri sociale. 

Sistemul metodologic al verificării randamentului şcolar este constituit din mai multe metode şi 
tehnici: observarea curentă a modului cum învaţă elevul (mecanic, logic, creativ, în salturi), probele orale, 
scrise şi practice, analiza unor referate sau creaţii personale, teste de cunoştinţe şi deprinderi. 



 

 

Chestionarea orală este frecvent folosită de profesori şi are avantajul că favorizează dialogul, elevul 
având posibilitatea să-şi justifice răspunsul, să participe la confruntarea de idei şi opinii, în cadrul clasei. În 
acelaşi timp profesorul, prin feed-back, poate corecta sau completa răspunsul elevului, ajutându-l să-şi dea 
seama cât ştie şi cum a învăţat, direcţionându-i, dacă este cazul, expunerea.  

Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Avantajele constau în faptul că se realizează 
o comunicare deplină între profesor şi clasa de elevi, iar feedback-ul este mult mai rapid. Metoda 
favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor. 

 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 elevi. Aceştia nu mai sunt simple 
„obiecte” constatative, plecând de la care se emit judecăţi, ci devin fiinţe ce se reconvertesc valoric în 
prezenţa şi sub auspiciile unei instanţe mature - profesorul, care, în definitiv, rămâne responsabil de ceea 
de „ştiu” sau „nu ştiu” elevii la un moment dat.  

Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalitatea şi normalitatea unei relaţii specific umane. 
Cu toate aceste avantaje chestionarea orală are şi numeroase limite: întrebările nu pot avea acelaşi 

grad de dificultate, unii elevi sunt mai emotivi şi se blochează, mai ales atunci când sunt ironizaţi de 
profesor sau de colegii lor, timpul nu permite o verificare completă privind conţinutul predat, 
comportamentul profesorului manifestat prin nerăbdare, indulgenţă sau exigenţă exagerată, poate determina 
caracterul subiectiv al notării. 

Examinarea prin probe scrise apelează la anumite suporturi scrise şi utilizată sub forma unor lucrări 
de scurtă durată, lucrări „tip obiectiv”, lucrări cu durată de una sau două ore cu subiecte din unul sau mai 
multe capitole „tip probă de verificare” sau lucrări scrise de examen. 

Elevii au şansa să-şi prezinte achiziţiile la care au parvenit fără intervenţia profesorului, în absenţa 
unui contact direct cu acesta. Anonimatul lucrării, uşor de realizat, îngăduie o diminuare a subiectivităţii 
profesorului. 
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

ȘCOALA GIMN. HOMORÂCIU 
PROF. ÎNV.PRIMAR, POPA IULIANA MIHAELA 

 
 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: 
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. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE INITIALA IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRESC. POPA LIANA –CARMEN 

SCOALA GIMNAZIALA REDEA, G.P.N. REDEA JUD. OLT 
 
 R. Ausubel conchide: „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”. 

 Actul de evaluare a rezultatelor în conexiune cu procesul didactic pune în evidenţă o relaţie cu dublu 
sens, de o deosebită valoare metodologică. Rezultatele constatate pot fi apreciate şi explicate corespunzător 
in măsura în care sunt puse în legătură cu diferite componente ale procesului didactic şi cu activitatea in 
ansamblu.  

 Evaluarea didactică în grădiniţă se înscrie aşadar în tendinţele şi direcţiile de aducere şi în 
învăţământul preprimar a unui plus de rigoare, de aliniere la standarde europene şi mondiale a acestui 
segment de învăţământ românesc. În învăţământul preşcolar aprecierea activităţilor copilului şi a 
activităţilor 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 acelaşi timp urmăreşte 
şi componentele dobândite de preşcolar prin procesul de învăţămînt.  

 Evaluarea iniţială are rolul de a stabili nivelul de pregătire (nivel de dezvoltare cognitivă, interese, 
cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale) al copiilor la începutul perioadei de instruire, condiţiile în 
care aceştia se pot integra în activitatea didactică care urmează. Acest tip de evaluare constituie o premisă 
determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie esenţială a reuşitei acestuia. 

 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 de grădiniță, 
consemnarea în fișa individuală sau fișe psihopedagogice.  

- dialogul cu copilul și cu părinții pentru cunoașterea dezvoltării psihofizice, a nivelului de cunoștințe, 
a deprinderilor preșcolarilor.  

 Observarea copiilor în timpul activităților zilnice de la grădiniță reprezintă perceperea organizată, 
sistematică,de durată a conduitei în situații variate cu care copilul se întâlnește zi de zi.Presupune stabilirea 
unui scop,elaborarea unui plan,fișa de observație,precizarea instrumentelor,consemnarea lor,interepretarea 
acestora din punct de vedere psihopedagogic. Convorbirea este un dialog înte educatoare și copil după un 
plan de întrebări, urmând consemnarea răspunsurilor și interpretarea acestora.  

 Fișele inițiale sunt o probă standardizată( în administrare și interpretare se utilizează un algoritm unic 
și o cotare după barem). Studiul produselor activității oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, 
a intereselor,a aptitudinilor, a motivațiilor copiilor.Se studiază desene,obiecte confecționate, colaje, picturi, 
modelaje, construcții ș.a. Nu se va abuza de fișe de evaluare sau teste la grădiniță,ci se va apela la o largă 
paletă de mijloace, care să confere copilului siguranță și detașare.Fiecare tip de activitate pe domenii 
experiențiale sau activități liber alese are forme și metode specifice.Important este ca la sfârșitul fiecărei 
activități,preșcolarii să-și îmbunătățească rezultatele,să se comporte conform regulilor stabilite de comun 
acord și motivate rațional. În acest fel,preșcolarii devin treptat capabili să se autoaprecieze,să descopere ce 
au lucrat bine,corect,ce achiziții noi au dobândit (pentru cei de grupă mijlocie și grupă mare care au mai 
frecventat grădinița) dar și ce lipsuri trebuie compensate.De asemenea părinții preșcolarilor vor afla 
rezultatele evaluării inițiale prin discuții și întâlniri.În grădiniță este amenajat un colț pentru părinți,unde se 
afișează sau se pun pe o măsuță sau pe un perete rezultatele muncii copiilor din ziua respectivă și din timpul 
săptămânii.  

 Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii sublinează faptul că, primele două 
săptămâni ale anului școlar sunt rezervate culegerii de date despre copii,date referitoare la dezvoltarea sa 
psiho-fizică și la nivelul de cunoștințe și deprinderi al acestora.Gradul de instruire dobândit anterior este 
determinant pentru parcurgerea următoarei etape de învățare.Pentru a putea anticipa posibilitatea 
continuării optime a instruirii și pentru stabilirea noului conținut(prin analiza rezultatelor),elaborarea 



 

 

probelor de evaluare trebuie să aibă ca fundament atât obiectivele instruirii deja încheiate,cât și ceea ce 
urmează să învețe copiii în anul școlar următor. Concepută în acest fel,evaluarea inițială sau predictivă se 
va constitui într-un indice prețios de concepere a noului demers didactic. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ NICOLAE BĂLCESCU”, BACĂU 

 
Teoria şi practica evaluării în învăţământ înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de 

înţelegere a rolului acţiunilor evaluative. Adesea, evaluarea rezultatelor şcolare este redusă la acţiuni cum 
sunt: „a verifica”,”a nota”,”a aprecia”,”a clasifica”. 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 ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva deciziei; momentul 
evaluării (la început, pe parcurs, la sfârşit); cum se evaluează; cum se prelucrează datele şi cum sunt 
valorizate informaţiile; criteriile pe baza cărora se evaluează. 

I. T. Radu (2000), defineşte evaluarea ca 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 conceptului de evaluare: 
• planul teoretic-anticipativ, de concepere/proiectare a procedurii de evaluare; 
• planul practic-realizator, practică a acţiunii de evaluare; 
• planul valorizator – prezentarea sintetică a datelor, concluziilor. 
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, educatorilor şi elevilor informaţiile 
necesare desfăşurării optime a acestui proces. 

A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de 
învăţământ au fost realizate, precum şi eficienţa strategiilor didactice utilizate. Astfel, evaluarea facilitează 
reglarea şi autoreglarea procesului de învăţământ, informaţia urmând o cale inversă de la „efecte” la 
„cauze”, de la „ieşire” la „intrare”. 

Formele / tipurile de evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcţie de modalităţile specifice de 
realizare şi valorificare a operaţiilor de măsurare – apreciere - decizie integrate la nivelul procesului de 
învăţământ. 

Evaluarea iniţială: 
• implică operaţiile de măsurare – apreciere - decizie la începutul unui program de instruire (cicluri 

curriculare, an şcolar, semestru, capitol etc); 
• realizează un diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor (nivelul dezvoltării 

psihointelectuale, capacitatea de învăţare, nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor ş.a.), exprimat 
în termeni de performanţe, competenţe actuale şi potenţiale; 

• se realizează prin examinări orale, probe scrise, probe practice; 
• 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 – teste predictive); 

• fundamentează psihopedagogic activitatea didactică viitoare, programul de recuperare pentru 
întreaga clasă sau doar pentru unii elevi. 

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

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

asigură învățarea activă și formativă; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 

școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 



 

 

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

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

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 selectivă: 
Cucoş,C.(coord.), 1998, Psihopedagogie, Polirom, Iaşi 
Dumitriu, C., 2001, Paradigme şi tendinţe actuale în domeniul evaluării educaţionale, în vol. 

Evaluarea formativă pe unităţi de conţinut în ciclurile preprimar şi primar, Ed. « Egal », Bacău 
Nicola, Ioan , 1994, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti,  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

AUTOR: POPA MĂDĂLINA MARIANA 
 
 Evaluarea școlară reprezină actul prin care referitor la o prestație orală, scrisă sau practică se 

formulează o judecată prin prisma unor criterii. Prin evaluare se înțelege măsurarea și aprecierea cantitativă 
a efectelor învățării școlare. 

 Procesul evaluării presupune mai multe etape: definirea obiectivelor procesului de învățământ; 
crearea situațiilor de învățare care să permită elevilor achiziționarea comportamentelor preconizate prin 
obiective; selectarea metodelor și instrumentelor de evaluare necesare; desfășurarea procesului de măsurare 
a cunoștințelor achiziționate; evaluarea și interpretarea datelor obținute; concluzii și aprecieri, diagnostice 
și prognostice. 

 Acțiunea de evaluare didactică presupune trei operații: măsuarea, aprecierea sau evaluarea propriu-
zisă și decizia. 

 În cadrul sistemului de învățământ evaluarea are următoarele funcții: funcția de constatare și 
diagnosticare a performanțelor obținute de elevi, explicate prin factorii și condițiile care au dus la succesul 
sau insuccesul școlar; funcția de reglare și perfecționare continuă a metodologiei instruirii pe baza 
informațiilor obținute din explicarea factorilor și condițiilor ce au determinat rezultatele la învățătură; 
funcția de informare a părinților elevilor și a societății cu privire la rezultatele și evoluția pregătirii elevilor 
în școală; funcția motivațională, de stimulare a interesului pentru învățătură, autocunoaștere și autoapreciere 
corectă, în raport cu obiectivele învățării școlare; funcția de predicție și de decizie privind desfășurarea în 
viitor a activității instructiv-educative în scopul ameliorării ei pe baza cunoașterii cauzelor ineficienței; 
funcția de selecționare și clasificare a elevilor în raport cu rezultatele lor școlare obțnute; funcția formativ-
educativă, de ameliorare a metodelor de învățare folosite de elevi, de stimulare și optimizare a învățării și 
de consolidare a competențelor școlare; funcția de perfecționare și inovare a întregului sestem școlar. 

 Evaluarea inițială constituie elementul pe baza căruia se alcătuiește programul de instruire de către 
profesor, in funcție de rezultatul evaluării inițiale stabilindu-se nivelul de pregătire al elevilor 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. 

 Pe baza rezultatelor evaluării inițiale se stabilesc metodele și tehnicile ce vor fi abordate de către 
profesor, aceasta reprezentând totodată punctul de plecare în elaborare peroiectelor didactice de către cadrul 
didactic, dar și formarea unei păreri în ceea ce privește nivelul de pregătire al elevilor. 

 Prin evaluarea inițială 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 prin care sunt relevate 
cauzele care au generat neajunsurile constatate. 

 Evaluarea inițială se află in strânsă legatură cu predarea și învățarea. 
 Acest tip de evaluare este deosebit de util pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru 

aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicare în 
susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoaștere și abilitățile 
indispensabile unui nou proces. 

 Evaluare se poate realiza folosind metode tradiționale precum probele orale, probele scrise sau 
probele practice, dar și prin metode complementare cum sunt observarea sistematică a activității și a 
comportamentului elevilor, referatul, investigația, proiectul, portofoliul. 

 În concluzie, putem afirma faptul că evaluarea inițială reprezintă punctul de plecare în activitatea 
didactică. Fără acest tip de evaluare nu putem concepe un proiect didactic prin care să acoperim nevoile 
grupului și astfel nu putem eficientiza procesul de achiziții al elevilor. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA DISCIPLINA ISTORIE’ 
 

PROF. POPA MARIA CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂNDULENI, JUDEȚUL BACĂU 

 
 Evaluarea este, alături de predare și învățare, cea de a treia componentă a educației școlare. Evaluarea 

valorifică de fapt procesul didactic cât și gradul de eficiență a activității didactice nu doar a elevului ci și a 
profesorului. 

 Ca activitate didactică, evaluarea trebuie să aibă cinci etape: 
1. Proiectarea evaluarii care înseamnă stabilirea competențelor (ce vrei să afli), a procedeelor și instrumentelor 

folosite (prin ce mijloace), bareme de corectare-notare și descriptori de performanță, a timpului afectat pregătirii 
evaluării și activității propriu-zise, locul de desfășurare. 

2. Măsurarea rezultatelor școlare prin mijloace și procedee prestabilite potrivit scopului urmărit. 
3. Aprecierea și interpretarea rezultatelor pe baza criteriilor propuse. 
4. Formularea unor concluzii în urma interpretării testelor. 
5. Adoptarea unor decizii educaționale. 
Etapele evaluării evidențiază atât funcția diagnostică cât și pe cea prognostică. Ea stabilește  
nu doar gradul de pregătire a elevilor ci și măsurile care se impun pe linia îmbunătățirii activității 

didactice. 
 Evaluarea inițială se realizează la începutul unui ciclu de învățământ în scopul stabilirii nivelului și 

adaptării strategiilor didactice în funcție de acestea. Ea are un rol diagnostic deoarece informațiile colectate 
sprijină profesorului în proiectarea didactică. 

 La istorie este preferată, la începutul anului școlar evaluarea scrisă deoarece se adresează unei clase 
întregi de elevi și se poate stabili o ierarhizare a elevilor pe baza rezultatelor obținute. 

Un alt avantaj ar fi diminuarea gradului de subiectivitate în favoarea unei notări obiective. În plus, 
fiecare elev lucrează același tip de test, cu mod de lucru independent, dar în ritm propriu. Față de evaluarea 
scrisă clasică, cea inițială poate corecta greșelile acumulate sau poate completa lacunele identificate. 

 Pentru clasa a V-a, evaluarea inițială poate să pară dificilă din punct de vedere al deprinderilor și 
aptitudinilor pe care elevii ar trebui să le aibă la începutul gimnaziului. Din punctul nostru de vedere, 
evaluarea trebuie să se bazeze pe o serie de competențe învățate în ciclul primar, cum ar fi: identificarea în 
timp a unor evenimente care țin de viața de zi cu zi a elevilor, valoarea de adevăr sau falsitatea unor 
afirmații, formularea și integrarea unor termeni istorici în fraze sau propoziții, înțelegerea unui text istoric 
și identificarea răspunsurilor din el. 

 Testul inițial pe care l-am propus pentru clasa a V-a se bazează pe mai multe tipuri de itemi: 
itemi obiectivi (cu răspunsuri închise) din care am ales itemi cu alegere duală (exercițiul II), itemi 

semiobiectivi din care am selectat itemi de tip întrebări structurale (exercițiul IV), itemi subiectivi (cu 
răspuns deschis) care presupun o notă personală prin alcătuirea de fraze sau propoziții cu termenii istorici 
dați (exercițiul III). La exercițiul I, am propus elevilor o axă cronologică pe care să identifice atât un 
eveniment istoric de mare importanță națională (anul 1918 –anul Marii Uniri), cît și identificarea anului în 
care s-au născut și anul în care suntem. 

 
 
 Elemente de didactică istorică, de Gheorghe Iutiș, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, Editura  
 Graphys, Iași, 2008, p.85-99 
Didactica istoriei, de Ștefan Păun, Editura Corint, București, 2003 

  



 

 

TEST INITIAL LA ISTORIE 
I. Marchează pe axa cronologică – anul în care te-ai născut, anul în care suntem, anul 1918. 
______________|__________________|______________|__________ 1,5 p 
 
II. Stabilește dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F): 
1.Dacii au luptat cu romanii. 
2.Domnitorul Vlad Tepeș aplica pedeapsa tragerii în țeapă. 
3.Cântecul „Treceți batalioane române Carpații” este imnul național al României. 
4.Mașinile au apărut în epoca pietrei. 
5.Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite. 2,5p 
 
III. Alcătuiți câte o propoziție cu termenii istorici de mai jos care să exprime un adevăr istoric: popor, 

daci, armată, domnitor și stat. 3p 
 
IV. Citiţi textul de mai jos şi răspundeţi la întrebări: 2p 
 Daco-geţii sunt un popor străvechi care au locuit pe teritoriul de astăzi al României. Cei mai 

cunoscuţi conducători ai dacilor au fost Burebista şi Decebal. Decebal a luptat cu romanii care i-au învins 
pe daci în urma războiului dintre anii 105-106. 

 a.Transcrieţi din text numele poporului care a locuit pe teritoriul României. 
b.Numiţi doi conducători ai acestui popor. 
c.De cine au fost cuceriţi dacii şi când?  
 
1punct din oficiu 
Timp de lucru 40 de minute 
 
BAREM DE NOTARE SI CORECTARE  
 
I. Fiecare eveniment plasat corect primește 0,5 p 3x0,5p=1,5p. 
II. 1-A 2-A 3- F 4- F 5-A 5x0,5p=2,5p. 
III. Fiecare termen istoric folosit în propoziții alcătuite corect primește 0,6p  
 5x0,6p=3p 
IV. Se punctează următoarele răspunsuri: 2p 
-a = poporu dac 0,5p 
-b = Decebal și Burebista 2x0,25p = 0,5p 
-c = romanii în anul 106 2X0,5p = 1p 
 
1 punct din oficiu. 
Total = 10 puncte 
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PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALǍ: POPA MARIA – IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALǍ SPECIALǍ ,,MARIA MONTESSORI” BACǍU 
 
Pentru profesori, 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. 
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. 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, referat, 
portofoliu. 

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. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de 
vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat.  

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 notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, răspunsuri la chestionare. 
Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub îndrumarea profesorului 
sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de autoevaluare pentru a cuantifica 
progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode sunt stimularea creativității și a 
implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a motivației.  

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă.  

Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele 
vor fi mai productive. 
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ÎNV. POPA OFELIA 

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DIACONU “ TULNICI 
 
 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 
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 alternative (moderne) de evaluare  
Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica, investigația,proiectul, 

portofoliul, tema pentru acasă, activitatea independentă, autoevaluarea. 
 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 
Indiferent, dacă, evaluarea este tradițională sau modernă ,ea reprezintă un moment în cadrul învățării, 

la fel de important ca și predarea , de aceea ea trebuie aplicată cu grijă asupra elevilor. 
 
 Bibliografie : 
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3.Adrian Stoica ,EVALUAREA CURENTĂ ȘI EXAMENELE, SNEE,București, 2001 
4.I. T. Radu, TEORIE ȘI PRACTICĂ ÎN EVALUAREA EFICIENȚEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, EDP, 
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JOCUL –STRATEGII DE DE EVALUARE ÎN MATEMATICII ȘI 
EXPLORARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 
PROFESOR: POPAN MARIANA CRISTINA 

CLASA PREGĂTITOARE B, 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

BAIA MARE, MARAMUREŞ 
 
 Copilul râde:”Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”Tânǎrul cântǎ:„Jocul şi înţelepciunea mea-i 

iubirea!”Bǎtrânul tace:„Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!” 
Lucian Blaga - Trei feţe 
 Conform Teoriei lui Eduard Claparede, jocul îşi are rădăcinile în „teoria exerciţiului pregătitor' 

pentru viaţa de adult. In acest sens, Claparede afirmă că jocul este determinat, pe de o parte, de nevoile 
copilului, iar pe de altă parte, de gradul dezvoltării sale organice; jocul este un agent de dezvoltare, de 
expansiune a personalităţii în devenire. 

Jocul didactic este un mijloc de organizare a activităţilor de educarea limbajului care stimulează 
imaginaţia copiilor, asociaţiile de idei şi originalitatea. Prin intermediul acestuia, se exersează capacitatea 
de a găsi o soluţie originală unei situaţii posibile. Prin exersarea creării de povestiri se realizează trecerea 
de la o etapă de repetare stereotipă la crearea mai multor variante inedite pe aceeaşi temă. 

Exempli:”Covoraşul Fermecat”:”Călătoria albastră a Perlei”-poverstirea prin joc: 
Prezentarea jocului:pe măsuţa magică din centrul sălii de clasă se află covoraşul surpriză, de nuanţă 

albastră. Perla, o fetiţă (păpuşă din vistieria materialelor didactice, adaptate la nivelul elevilor de 7 ani, ca 
şi celelalte piese din joc), o caută pe mama ei, plecată în călătoria în care-şi propusese să-i cumpere fetei o 
barcă de ziua ei. Perla-şi începe călătoria în căutarea mamei, de-a lungul oceanului. Nu se ştie numele dar 
călătoria albastră arată imensitatea apei. Fetiţa străbate cele patru zări ale lumii, întâlneşte pe rând, o 
corabie, o turturică, o maimuţică, pe care le întreabă dacă au zărit-o pe mama ei. În final, fetitţa ajunge într-
un port, unde-şi zăreşte mama şi chiar pe bunica. Bucuroase, toate se întorc acasă, fără barcă, dar fericite 
de bucuria revederii şi ale tuturor frumuseţilor din lumea acvatică.  

 Elevii vor intra în contact astfel, cu noţiunile de apă curgătoare, mediu acvatic, ocean, mare, glob 
pământesc, mijloace de transport maritim,..Îşi vor îmbogăţi domeniul de cunoştinţe, îşi formează empatia , 
ascultă cu plăcere, chiar vor participa la un joc de rol.Deasemeni, jocul acesta dezvoltă răbdarea, motivaţia 
ascultării, a participării interactive, a cooperării,..Jocul favorizează dezvoltarea iniţiativeiei şi creativităţii, 
a unei învăţări odihnitoare, recreative, armonioase. 

 
 Jocul şi procesul de creştere sunt strâns legate între ele, copilul mic are mai multe ocazii de a se juca 

liber, însă treptat, joaca liberă este înlocuită cu activităţi structurate, atât acasă cât şi în instituţiile de 
educaţie. 

 Astfel, “ Păianjenul adunărilor”, la clasa pregătitoare, deci vorbim de elevii de 7 ani, reprezintă un 
joc al socializării, bazat pe interactivitate între colegi, în cerc, spontan, fără reţineri.  

 Elevii sunt aşezaţi în cerc, pe scăunele; se pot juca după predarea şi asimilarea noţiunii adunare, când 
unul din termeni poate fi pe rând, 2, 4, 5. Unul dintre elevi are un ghem în mână; îl va desface, îl va da altui 
coleg care va răspunde la întrebarea lui (exemplu:3+2); primul elev va păstra doar capătul firului; al doilea 
elev repetă mişcările primului, cu alt exerciţiu oral, la fel următorul, până la ultimul elev; astfel, toţi elevii 
clasei (20) sunt verificaţi oral, în mod plăcut, colegial, respectuos: jucându-se, învaţă involuntar înmulţirea, 
în concentrul 0-31. 



 

 

 Realizarea acestui joc permite fixarea corectă a noţiunilor de adaugă, dezvoltă empatia, respectul 
reciproc şi răbdarea de a asculta, permite integrarea socială a noilor elevi, într-un colectiv şcolar nou. 

 
 
 Literatura de specialitate aşează jocul didactic între metodele participativ-active , care oferä şansa 

elevului de a se implica în propria sa instruire şi de a-şi folosi cunoştinţele, priceperile şi deprinderile în 
mod creator. Pentru a se desfäşura optim, jocul ddidactic presupune : a) realizarea unui scop şi a unei sarcini 
didactice; b) folosirea elementelor de joc în vederea realizării sarcinii propuse cum sunt: întrecerea sau 
competiţia individuală sau pe grupe de elevi, recompensarea rezultatelor obţinute sau penalizarea greşelilor, 
aplauzele etc.;c) utilizarea un conţinut accesibil, atractiv şi recreativ; d) pentru realizarea sarcinii propuse 
şi pentru stabilirea rezultatelor competitive se folosesc reguli de joc cunoscute anticipat de către elevi, 
învăţătorul fiind “arbitrul“ principal al întrecerii. 

 “Cubul culorilor” reprezintă un joc în care, conform titlului său, fiecare faţă a acestui corp geometri, 
realizat la AVAP, este o culoare specifică toamnei, reprezentativă dealtfel, fiecărei echipe (6 la număr), 
formată din 4 elevi, chiar 6. Pe fiecare faţă a cubului sunt scrise sarcini pentru fiecare exhipă (maxim, 3 
sarcini, cu durata de lucru, maxim, 5 minute). Aş exemplifica doar câteva din aceste sarcini, aplicative: 
desenați o frunză de toamnă: alcătuiţi cu ajutorul pieselor de puzzle, din săculeţul de pe masă, cuvântul 
”auriu ”, ….Jocul dezvoltă munca în echipă, permite completarea de idei în colectiv, empatia, asimilare de 
noi cunoştinţe şi formare de deprinderi, după modele date-elevii cu competenţe deosebite.Echipa care 
realizează corect şi complet toate sarcinile este recompensată cu buline zâmnbitoare. 
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Rezumatul lucrării 
 Adeptă a jocului în desfăşurarea activităţilor instructiv educative de la clasă, doresc să prezint spicuiri 

şi constatări personale din studii numeroase despre esenţa jocului, importanţa şi utilizarea acestuia, în 
activităţi concrete, plăcute elevilor mei, promovatoare ale educaţiei constructive, formative, mai mult decât 
informative dar şi transportatoare de informaţii utile, de specialitate. Ajută orice dascăl în trimiterea elevlui 
în centrul universal al învăţării şi formării personalităţii sale, după particularităţile de vârstă şi specifice 
oricărui elev. Astfel, am prezentat mai sus, jocuri concrete, plăcute şi utile în cadrul activităţilor de 
Matematică şi Explorarea Mediului Înconjurător, respectiv, în cadrul temelor Mediul acvatic şi transporturi 
acvatice, Toamna şi Înmulţirea când unul din factori este 2, 3, 4, 5. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. POPESCU ANI-ADRIANA 
 
„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) 

 
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 educabilului, a calitătii 
curriculumului școlar și a pregătiri personalului didactic . 

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.  

Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor 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 esential 
– formativa, concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a 
activității în ansamblu “.  

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. 

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

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

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

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

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 eficiență variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. 



 

 

 Dintre metodele și tehnicile de evaluare remarcăm: metode și tehnici TRADIȚIONALE: probe scrise 
(fișe cu sarcini); probe orale și probe practice, precum și metode și tehnici ALTERNATIVE: lucrări 
practice, aprecieri verbale, portofolii cu lucrările copiilor, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol sau 
programele artistice, observarea direct sau sistematatică, înregistrarea ei, discuții individuale, 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. Este specifică mai ales evaluării inițiale. 

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, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei. 

 Educaţia presupune progres. Evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

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

PROF. ÎNV. PRIMAR, POPESCU CLAUDIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 



 

 

instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ,TG. JIU, 
PROF. POPESCU CRISTINA –ADINA 

 
Copilul este o ființã activã, cu o lume proprie.Pentru a-l putea influența optimal,profesorul are 

menirea sã-l redescopere mereu ,în dinamica ipostazelor inedite ale individualitãții sale.Acceptând termenul 
de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un proces,un instrument,un „barometru”de mãsurare a 
gradului de pregãtire psihicã și socio-afectivã a copilului. 

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 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. Importanța acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai usor 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 
profesorului. 

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

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune care 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). 

 Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor 
şi eventual a unor programe de recuperare. 

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 acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel 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, putem evidenția reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții pot contribui la creșterea încrederii în forțele proprii și pot cataliza energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii.  



 

 

Întotdeauna trebuie aleși cu mare atenție itemii care alcătuiesc evaluarea inițială,ținând seama de 
prevederile curriculumului 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. 



 

 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ACTUALE 
 

PROF.INV. PRIMAR POPESCU ELENA – COCA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.49 

BUCURESTI , SECTOR 2 
 
 Evaluarea este o componenta esentiala a activitatii de instructie si educatie , fiind punctul final in 

masurarea si aprecierea rezultatelor scoalare. Destinatarul cel mai important al actiunilor educative este 
desigur elevul, caruia evaluarea / autoevaluarea ii ofera posibilitatea de a cunoaste nivelul de performanta 
obtinut in raport cu cel asteptat de el, de scoala, de familie . 

 Invatamantul primar constituie o perioada cruciala in viata de scolar a fiecarui copil si eforturile 
noastre, ale invatatorilor, trebuie sa tina cont de importanta unui inceput de succes. 

 Evaluarea performatelor elevilor se realizeaza in functie de obiectivele propuse si este necesara 
pentru:  

a) cunoasterea stadiului initial de la care se pleaca in abordarea unei etape de instruire, in vederea organizarii 
eficiente a noii activitati de invatare; 

b) confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumita unitate de invatare ;  
c) stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev in procesul formarii setului de capacitati implicat de obiective 

prestabilite 
 Metodele si tehnicile de evaluare actuale pot fi grupate in doua mari 
categorii: 
• metodele traditionale de evaluare si  
• metodele alternative de evaluare  
 In scoala primara metodele traditionale cele mai cunoscute – cum sunt: probele orale, probele scrise, 

probele practice, testul decimologic – se imbina cu cele alternative, care presupun investigatia sistematica 
a activitatii si comportamentului elevului, elaborarea de proiecte, realizarea portofoliului si autoevaluarea . 

 Desi evaluare este o componenta fireasca a activitatii scolare , totusi elevii mici, in general, o privesc 
cu oarecare teama , considerand-o un mijloc de descoperire si sanctionare a greselilor . Este foarte important 
sa-i ajutam pe copii sa depaseasca temerile. 

 Evaluarea la clasele mici trebuie precedata de o atenta activitate pregatitoare de explicare a rolului 
sau, urmand constientizarea, motivarea si stimularea interesului pentru invatatura . 

 Studiile de psihologie si pedagogie scolara au relevat ca adaptarea copilului la viata scolara reprezinta 
o conditie esentiala a progresului scoalar . 

 In momentul intrarii in scoala, copilul de 6 ani trebuie sa aiba o serie de “ insusiri psihofizice“ 
structurate in ceea ce se numeste “capacitate complexa de invatare“, “maturizare scolara “, aptitudine pentru 
scolaritate, integrare scolara . 

 Evaluarea gradului de maturitate al copiilor se face fie pe parcursul procesului de instruire, fie prin 
diverse teste. Coordonatele fundamentale ale unor asemenea teste pot fi : a) coordonare vizual motorie; b) 
rezistenta la inversiune in copierea unei figuri ; c) memorie vizuala; d) gradul de atentie dirijata etc. 

 In acest sens, este necesar sa asiguram un climat de incredere si siguranta, pornind de la ceea ce poate 
sa faca elevul mai bine, care are si dreptul sa greseasca, dar si sa fie incurajat si ajutat de catre invatator. 

 Programa scolara este punctul de plecare in alegerea metodelor, mijloacelor, strategiilor de evaluare 
si, totodata, reperul sigur al ameliorarii procesului didactic . 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ –STRATEGII 
 

PROF. POPESCU GEORGETA CORNELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI 

 
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. 

 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 initială este necesară la începutul unui an scolar,la începutul unui semestru, așa cum 

remarca I. T.Radu : ' La inceputul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, 
a verificării lecției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, 
profesorul va confirma parcursul anticipat în proiectul său de lectii sau va aduce corecturi, ajustări, 
completari. Pot fi propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare ,stimulare, completare. În această 
perspectivă ,chiar de la începutul unei lectii ,evaluarea iniială îndeplineste o funcție pronunțat predictivă.' 

 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. POPESCU LOREDANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCȘA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
 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.  

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. 

 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. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă” 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR. POPESCU MIRELA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „LIZUCA”, GALAŢI 

 
 Viața stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spațiu nu scapă 

exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. 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 se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
și ea reconsiderată și reglementată pe criterii noi. 

 ’’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 copiilor, 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. 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 
în grădiniţă. Ea trebuie 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 preșcolarul 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.  

 Educatoarea trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de preșcolari. 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. 

 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. 

 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; estele. Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât cadrului didactic 
cât şi preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de 
învăţare al copilor, 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. 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. 

 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 
PREUNIVERITAR 

 
PROF. POPESCU MONA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA 
 
În vedrea realizării planificării școlare este necesar ca la început de an școlar să se realizeze evaluarea 

inițială a copiilor în vederea cunoașterii acestora – nivel de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe 
anterioare, deprinderi intelectuale – pentru a găsi modalități de adaptare rapidă a preșcolarilor la regimul 
de viață din grădiniță (copiii noi) sau de începere a unui program de instruire superior celui anterior, de 
stimulare intelectuală și de formare de deprinderi, pe parcursul celor 3 ani de fregventare a grădiniței.  

Exemple de evaluări inițiale:  
1. Chestionarul cu suport imagistic – prin întrebările adresate li se cere copiilor să recunoască 

imaginea de ansamblu, să recunoască și să numească unele obiecte indicate , să spună ceva despre obiectul 
indicat 

2. Probă de orientare în spațiu - se dă copilului un anumit obiect (cub, creion, ș.a,) și i se cere să-l 
manevreze față de un alt obiect în direcțiile indicate de educatoare (lângă, la dreapta, la stânga, mai în față, 
mai în spate, mai sus, mai jos, deasupra, dedesupt) 

3. Probe pentru determinarea volumului și a calității vocabularului. Acestea constau în jocuri cu 
titluri sugestive, cum ar fi: „Spune, ce face!”, „Spune, la ce folosește!” 

Pe lângă metodele tradiționale: probe orale (convorbirea), probe scrise (testele), probe practice și 
jocul se folosesc și metode alternative cum ar fi: 

-  portofoliul care oferă date însemnate despre dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivațiilor copiilor; 

- Autoevaluarea constituie un mijloc de formarea, la copii, capacităților de autoapreciere obiectivă 
a rezultatelor; 

- Observarea sistemică a comportamentului copilului constă în urmărirea modului în care copiii 
participă la similarea cunoștințelor, la îndeplinirea diverselor sarcini și responsabilități cu care sunt învestiți.  

- Pe lângă aceste metode tradiționale și alternative de evaluare în învățământul preșcolar se folosește 
abordarea integrată a curriculum-ului.  

Toate metodele de evaluare, atât cele tradiționale cât și cele alternative, au în joc forma de organizare 
a evalurilor de orice tip. În joc, copilul este independent, nu are nevoie de sprijinul adultului, este în 
competiție cu ceilalți copii. 

Evaluarea inițială la grupa mică a vizat în primul rând, observarea capacității de integrare în grup și 
de relaționare cu educatoarea și ceilalți copii, precum și observarea comportamentului copiilor la primul 
contact cu educatoarea, colegii și sala de grupă. Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost 
selectate ținând cont de vârsta mică și faptul că grupa este formată din copii de trei ani, deci care nu au 
cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice. 

Pentru a aduna cât mai multe informații despre copii evaluare s-a desfășurat pe două paliere: 
1. Chestionarul pentru părinți prin care am cules date despre părinți și copiii lor așa cum îi văd ei în 

mediul familial, social. 
2. Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădinița: probe orale, practice, observarea 

comportamentului în timpul activităților, dialogul cu copii, mai puțin utilizate au fost probele scrise și 
studiul produselor activității.  

Rezultatele evaluării inițiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, 
elaborarea unei planificări a activităților instructiv-educative care să țină seama de datele culese, utilizarea 
acelor metode, mijloace și tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile și deprinderile de bază 
necesare integrării active în activitatea educațională din învățământul preșcolar. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA MATEMATICĂ 
 

PROF. POPESCU NATALIA, CNI MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 
  
 Problematica evaluării procesului de învăţământ reprezintă o preocupare atât pentru teoreticieni, cât 

și pentru noi, practicienii. Fiecare caută noi modalități de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel 
de performanță superior și pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor intervenției educative. Evaluarea 
reprezintă un domeniu « cheie » al oricărei schimbări sociale, și, dacă este corectă și precisă, devine o 
condiție esențială a procesului. 

 Evaluarea acoperă toate procesele și produsele ce evidențiază performanțele elevilor în învățare, 
apreciază măsură în care rezultatele învățării sunt în concordanță cu obiectivele propuse și furnizează date 
care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educaționale. Evaluarea este o acțiune complexă care 
vizează o serie de operați mentale și acţionale, intelectuale, atitudinale, afective. 

 Prin intermediul evaluării învățătorul află ce au învățat elevii săi, monitorizează succesele și eșecurile 
fiecărui elev și îi ajută să le conștientizeze și să-și amelioreze performanțele și eforturile, dar își evaluează, 
în același timp, și propria-și activitate, emite judecați de valoare despre el însuși, că învățător, despre 
calitatea predării, a relațiilor cu partenerii (elevii), despre reușită sau nereușită unor strategii utilizate. 
Această îl ajută să-și reorganizeze predarea în funcție de învățare și rezultatele acesteia. 

 Evaluarea randamentului școlar nu se oprește numai la domeniul cognitiv (cunoștințe, priceperi, 
capacități, abilități). I. T. Radu identifica patru tipuri de rezultate școlare : cunoștințe acumulate (date, fapte, 
concepte, definiții, formule), capacitatea de aplicare a cunoștințelor în realizarea unor acțiuni practice, a 
unor demersuri teoretice, concretizată în priceperi, deprinderi, stăpânirea unor tehnici de lucru, capacități 
intelectuale, exprimate în elaborarea de raționamente, puterea de argumentare și interpretare, independența 
în gândire, capacitatea de a efectua operații logice, creativitatea, trăsături de personalitate, atitudini, 
conduite formate. 

 Pentru a realiza evaluarea în mod practic avem nevoie de o atitudine responsabilă și flexibilă din 
punct de vedere metodologic, deoarece urmează să examinăm cu atenție mai multe situații și să emitem 
judecați de valoare, să luăm o decizie. Pentru această avem la dispoziție o gama largă și diversificată de 
metode și tehnici specifice evaluării. 

Metodă de evaluare este o cale prin care educatorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

 În ansamblul sau, metodă de evaluare vizează întregul demers de proiectare și realizare a actului 
evaluativ, de la stabilirea obiectivelor și până la aplicarea instrumentelor de evaluare. 

 Din perspectiva curriculară, tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în 
cadrul oricărei metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare prin chestionare, lucrări scrise, 
lucrări practice, teste de cunoștințe examene etc ). Tehnicile de evaluare sunt concepute în sens tehnicist, 
subordonându-se unor algoritmi de organizare și utilizare a unor instrumente și procedee de evaluare. 

 Metodologia evaluării cunoaște o sistematizare a metodelor de evaluare în metode tradiționale și 
metode complementare/alternative. 

 Dintre metodele tradiționale fac parte: probele orale, probele scrise și probele practice, probe 
desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat și corectat de învățător. 

 Probele orale sunt des utilizate în clasele I-IV; pot fi realizate în diferite momente ale desfășurării 
lecției și permit aprecierea participării elevilor la actul de predare-învățare. Elevii sunt puși, astfel,în situația 
de a reproduce definiții, proprietăți, reguli de a efectua exerciții cu diferite grade de dificultate, de a rezolva 
și compune probleme verbalizând, exprimând într-un limbaj matematic corect și coerent judecățile făcute. 
Este bine că învățătorul să poată păstra o evidență a rezultatelor examinării orale zilnice ale elevilor, 
rezultate care pot fi transformate o dată sau de două ori pe semestru în calificative ce arată nivelul de 
pregătire atins de fiecare elev. Avantajele utilizării probelor orale sunt: 

 -este stimulată participarea elevilor la lecție,dorința de a răspunde solicitărilor învățătorului pe 
parcursul activităţii; 

 -înlătură teamă elevului că va obține un calificativ slab; 



 

 

 -se micșorează acțiunea factorilor aleatori ce pot să apară într-o lecție, perturbând o corectă evaluare 
finală 

 -se evidențiază dinamică evoluției fiecărui elev,reliefând progresele realizate; 
 -se diminuează acțiunea factorului personal al examinatorului, precum și apariția tipurilor de efecte 

negative cunoscute. 
 Lucrările scrise reprezintă metodă fundamentală de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor. 

Dintre acestea fac parte: 
a) testele sumative, de la sfârșitul unei unităţi mai mari de învățare. Aceste teste sunt anunţate din 

timp și se întind pe durata unei ore, având subliniate inițial obiectivele propuse; 
b) probele de evaluare curentă –sunt axate, de regulă, pe exerciții din lecția curentă și durează 10-15 

minute 
c) lucrări efectuate că activitate independența în clasa. 
 Lucrările scrise fac posibilă verificarea tuturor elevilor referitor la însușirea unui anumit conținut. 

Un alt avantaj al acestui tip de evaluare constă în faptul că elevii timizi sau cei care elaborează mai greu un 
răspuns spontan ,au posibilitatea de a-și expune cunoștințele asimilate. Acest tip de evaluare are,însă și 
dezavantajul că nu permite că unele erori ale elevilor să fie lămurite și corectate pe loc de către învățător. 

 Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplică anumite cunoștințe 
teoretice . În prezent accentul se pune pe trecerea progresivă de la „ a șți”, la „ a șți să faci”. Se evaluează 
atât procesul ( acțiunea realizată), cât și produsul (rezultatul). Această metodă oferă posibilitatea elevilor 
de a-și verifică competențele generale (comunicare, analiză, înțelegere, sinteză, evaluare), cât și pe cele 
specifice, aplicative (capacitatea de a utiliza informații, instrumente de lucru, capacitatea de a înregistra și 
interpreta rezultatele). 

 Metodele alternative de evaluare caută să ofere elevilor, alături de metodele tradiționale, suficiente 
și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu (cunoștințele), dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, 
deprinderi, abilități).Principalele metode complementare de evaluare, al căror potențial formativ sprijină 
individualizarea actului educațional sunt: observarea sistematică a activității și a comportamentului 
elevilor, investigația, proiectul, portofoliul autoevaluarea. 

 Observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activității de matematică este o 
tehnică de evaluare ce furnizează multe informații utile, diverse și complete, ce ar fi greu de obținut prin 
intermediul probelor tradiționale de evaluare. Observația constă în investigarea sistematică, pe baza unui 
plan stabilit în prealabil și cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acțiunilor și interacțiunilor, a 
evenimentelor, a relațiilor și a proceselor într-un câmp social dat. Învățătorul are la dispoziție trei 
instrumente pentru a înregistra și sistematiza constatările făcute: fișa de evaluare (calitativă), scară de 
clasificare și lista de control. Gradul de obiectivitate a acestui tip de observație va crește doar dacă atenția 
se focalizează pe modul de elaborare și utilizare a instrumentelor. Costurile implicate în această metodă 
sunt mici, dar metodă este o mare consumatoare de timp. 

 Investigația reprezintă o activitate practică realizată de elevi pe parcursul unei ore de curs sau 
succesiuni de ore, prin care se realizează o evaluare individuală sau de grup. Această formă de evaluare 
oferă elevului posibilitatea de a aplică în mod creativ cunoștințele însușite, în situații noi și variate, de a se 
implică activ în procesul de învățare. 

 Etapele unei investigații sunt: primirea sarcinii de lucru, prezentarea instrucțiunilor de lucru și 
aplicarea unor cunoștințe sau capacități în mod creativ de către elev, în situații de învățare similare cu cele 
anterioare sau în situații noi. 

Evaluarea investigației se face pe baza unei scheme de notare care va cuprinde măsurarea separată a: 
strategiei de rezolvare, aplicării cunoștințelor, acurateței înregistrării și prelucrării datelor, clarității 
argumentării și formă prezentării, inventarierea produselor realizate, atitudinii elevilor în față cerințelor. 

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigația. Acesta 
începe în clasa prin, definirea și înțelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar începerea rezolvării 

acesteia, și se continuă acasă pe parcursul mai multor zile/săptămâni, timp în care elevul se consulta în 
permanentă cu învățătorul, și se încheie tot în clasa, prin prezentarea în față colegilor a unui raport asupra 
rezultatelor obținute, și a procesului realizat. 



 

 

 În demersul de realizare a unui proiect următorii pași sunt foarte importanți de urmărit: stabilirea 
domeniului de interes, stabilirea premiselor inițiale-cadrul conceptual, metodologic, datele generale ale 
investigației, identificarea și selectarea materialelor, precizarea elementelor de conținut 

 Elementele de conținut ale proiectului se pot organiza după următoarea schema: pagină de titlu, 
cuprinsul, introducerea, dezvoltarea elementelor de conținut. 

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie, la rândul ei, să fie clar definită 
prin criterii negociate sau nu cu elevii, astfel încât să valorizeze eforul exclusiv al elevului în realizarea 
proiectului. 

 Portofoliul de evaluare este o colecție a muncii unui elev, cuprinzând mostre ce ilustrează eforturile, 
progresele și realizările elevului în timp. Atât elevul, cât și învățătorul sunt implicați în strângerea mostrelor 
și selectarea acestora. Folosirea portofoliilor pentru reflectare și evaluare constituie o bogată sursă de 
informare privind creșterea și dezvoltarea copilului. Un portofoliu de evaluare este de valoare în primele 
clase pentru că oferă o înregistrare a procesului de studiu parcurs de copil. 

 La matematică se poate realiza un portofoliu care să cuprindă: rezultate obținute de elevi în urmă 
aplicării unor evaluări (teste, probe, practice), investigații individuale sau de grup, biografii matematice, 
soluții la probleme deosebite, ghicitori matematice, probleme propuse de elevi, jocuri matematice etc. 

Concluzii: 
• Nici un instrument de măsurare nu poate fi considerat universal valabil pentru toate obiectivele și 

conținuturile și nu poate furniza un tablou cuprinzător al schimbărilor și rezultatelor elevilor; 
• În educaţie trebuie să se țină mereu seama de tot ce are și de tot ce-i trebuie copilului că să se 

manifeste și să se dezvolte cât mai armonios cu putinţa. Această idee trebuie să se constituie într-un adevărat 
principiu de educație pe care orice cadru didactic trebuie să și-l însușească și să-l respecte; 

• Ca efect al îmbinării în evaluare a celor două tipuri de metode elevii devin mai deschiși la ceea ce 
este inedit, sunt mai încrezători în forțele proprii, mai motivați, manifestând o atitudine creativă; 

· Se constată astfel importanţa noilor direcții pe care reforma evaluării le impune în procesul de 
învățământ: utilizarea tuturor formelor de evaluare, îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative, 
implicarea testelor docimologice în combinaţie cu evaluarea prin investigaţie, eseuri, referate, realizarea 
portofoliilor, evaluarea prin calificative pe baza descriptorilor de performanţă, toate acestea venind în 
sprijinul elevilor, ajutând la formarea lor că personalități active, creatoare, capabile să se integreze noii 
societăți. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. INV.PRIMAR POPESCU PAULA 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA 

 
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. 

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: 
Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
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. 
 
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – INSTRUMENT ȘI NECESITATE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPOVICI ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE POMPEIU” BROSCĂUȚI,  
JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
Moto: ”Educația este ca un pom fructifer, dacă nu e altoită, face fructe mici și acre” Robert Frost 
Evaluarea este un act de emitere a unor judecăți pe bază de măsurări și/sau aprecieri subiective. După 

modul de integrare în desfășurarea procesului didactic se disting: evaluarea inițială (predictivă), evaluarea 
cumulativă (sumativă) și evaluarea continuă (formativă). 

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 și îmbunătățire. Nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea acestora și astfel se recomandă 
raportarea la bareme și evaluare (apreciere). 

Evaluarea inițială este deosebit de utilă la oricare clase la începutul unui ciclu de învățământ sau în 
cazul acelor clase la care activitatea didactică este preluată de alți profesori, fiind foarte important a se 
stabili dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți pentru a crea premisele favorabile pentru noii ani de studiu.  

Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o imagine cât mai exactă a situației existente 
și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic 
imediat următor și eventualele programe de recuperare.  

În evaluarea inițială, pentru a se obține rezultatele scontate trebuie să avem în vedere: tratarea 
diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținuturilor învățării, utilizarea metodelor și procedeelor care 
să antreneze capacitățile intelectuale ce să asigure învățarea activă și formativă, îmbinarea eficientă și 
alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).  

Astfel, evaluarea inițială este bine să fie realizată pentru a putea determina cunoștințele și capacitățile 
care reprezintă premise ale asimilării noilor conținuturi și pentru formarea unor cunoștințe noi.  

Ausubel și Robinson afirmau că dacă ar trebui să reducă toată psihopedagogia la un singur principiu 
ar spune: ”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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MIJLOACE SI METODE DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ SI 
SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 

 
PROFESOR POPOVICI VIOREL 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI 
 
 Perfecționarea calităților motrice reprezintă unul din principalele obiective ale procesului de 

pregătire a tânărului școlar, realizatăm concomitent cu formarea priceperilor și deprinderilor motrice. 
Acestea au caracter nativ, a cărui nivel de manifestare inițială depinde de fondul genetic ereditar. 
Dezvoltarea lor ulterioară ca de altfel și formarea deprinderilor motrice, se realizează odată cu evoluția 
procesului de creștere și dezvoltare. Ele fiind influențate și de specificul activității desfășurate, condițiile 
de viață, ereditatea, mediul geograficși a celui climatic și nu în ultimul rând de activitatea desfășurată în 
mediul școlar. În procesul de învățământ, un loc important în cadrul preocupărilor profesorului de 
specialitate îl ocupă găsirea și utilizarea celor mai eficiente metode și mijloace de evaluare a nivelului de 
pregatire care să asigure dezvoltarea acestor calități.  

 Concepția românească privind educația fizică și sportul se materializează într-o serie de idei 
fundamentale,, elaborate de factorii de decizie la nivel național: 

- educația fizică și sportul se subordonează, în principal, pregătirii pentru muncă și viață; 
- în practica lor, trebuie angrenate cât mai multe persoane; 
- educația fizică și sportul fac parte din măsurile care se întreprind pentru dezvoltarea fizică 

armonioasă și menținerea unei stări optime de sănătate a oamenilor; 
 Evaluarea în lecția de educație fizică: 
a. Performanța motrică, adică rezultatul la probele de control măsurabile;  
b. Progresul realizat de elev; 
c. Cantitatea și, mai ales calitatea elementelor însușite în raport cu prevederile programelor de 

specialitate;  
d. Capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însușite, adică ”capacitatea de 

generalizare”;  
e. Capacitatea de practicare independentă a exercițiilor fizice de către elev;  
f. Capacitatea elevului de ”ansamblare” a elementelor însușite; 
g. Nivelul cunoștințelor teoretice, însușite de elevi, privind practicarea exercițiului fizic;  
h. Atitudinea elevului față de educația fizică și sport prin frecvența lui la ore, prin participarea la 

acțiunile competițional-sportive, modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice etc. 
i. Nivelul de dezvoltare fizică a elevilor;  
 Metode de evaluare, apreciere a elevilor 
 Metoda aprecierii- evaluării verbale, atunci când aprecierea este însoțită- permanent de 

acordarea unor calificative. Pentru producerea feed-back-ului valoarea aprecierii trebuie făcută și 
verbal;  

 Metode de apreciere- evaluare și notare sau acordarea de calificative non-verbale- note sau 
calificative ce se trec în catalog. Această apreciere se face pe baza unor norme sau baremuri cuprinse 
în anumite tabele valabile pe plan național, zonal sau chiar local. Ea poate fi aplicată atunci când 
elevii efectuează probe pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a calităților fizice; 

 Metoda de apreciere- evaluare prin comparația rezultatelor obținute la nivelul unei clase de 
elevi, metoda numită ”relativă.  

 Metoda de apreciere- evaluare pe baza progresului individual. Este luat în calcul indicele de 
progres în funcție de valoarea inițială și finală; 

 Metoda de apreciere- evaluare pe baza nivelului de execuție tehnică sau tactică a unor 
deprinderi și priceperi motrice în condiții de exersare parțială sau globală; 

 Metoda de apreciere-evaluare în funcție de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini 
speciale de natură organizatorică sau metodico-didactică. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ - IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. PAULESCU ANIŞOARA 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 44 – TIMIŞOARA 
 
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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ROLUL EVALUĂRII ÎN MĂSURAREA PROGRESULUI ȘCOLAR 
 

PROF. PĂUN CRISTINA, 
COLEGIUL TEHNIC “GH. ASACHI”, BUCUREȘTI 

 
 Evaluarea urmărește măsurarea valorii și eficienței cunoștințelor dobândite de către aceștia la un 

moment dat. Dar a evalua rezultatele școlare înseamnă și a determina măsură în care obiectivele 
programului de instruire au fost atinse, precum și eficientă metodelor de predare- învățare. Esență evaluării 
este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurate, pentru că pe baza informațiilor obținute, această activitate 
să poată fi ameliorată în timp. Prin progres școlar se înțelege plus valoarea pe care o dobândește elevul într-
un interval de timp în procesul activității școlare. Pentru a putea stabili progresul unui elev trebuie parcurse 
probe de evaluare inițială- realizată la începutul activităților pentru a ne informa în legătură cu bagajul 
informațional și personal al elevului; evaluare continuă- pe parcursul desfășurării activității pentru a 
identifica reușita acumulării noilor informații și deprinderi ale elevului, situațiile dificile și ritmul specific 
de asimilare/absorbție a noilor informații și deprinderi; evaluarea finală-realizată la finalul activităților 
parcurse, pentru a identifica nivelul de reușită în raport cu momentul inițial. Rezultatele obținute de elev la 
evaluarea continuă și la cea finală sunt comparate cu rezultatele inițiale. Evaluările sunt reprezentate prin 
notele obținute de elev acestea având o anumită valoare. În urmă procesului de formare, valorile finale 
obținute de elev trebuie să fie mai mari decât valorile inițiale ale acestuia, pentru a putea vorbi de un progres. 
În funcție de diferența ( mai mare sau mai mică) dintre aceste valori se stabilește mărimea progresului: 

-nivelul minim pentru o diferența a valorii cuprinsă între 1-2 puncte 
-nivelul mediu pentru o diferența a valorii cuprinsă între 3-4 puncte 
-nivelul ridicat pentru o diferența mai mare de 4 puncte. 
Pe tot parcursul anului școlar, elevii trebuie monitorizați în ceea ce privește progresul înregistrat în 

achiziționarea cunoștințelor și a competențelor specifice. Pentru fiecare clasa, se va completa o Fișa de 
monitorizare a progresului, care va cuprinde următoarele date: numele și prenumele elevilor, notă obținută 
la evaluarea inițială, notă obținută la evaluarea continuă( formativă) a gradului de implicare a elevului prin 
formularea de întrebări pertinente, prezentarea de informații specifice disciplinei, prin formularea de 
explicații; notă obținută la primul test de cunoștințe- evaluare cumulativă( sumativă); progresul obținut de 
către elevi, că raportare la trei indicatori de progres: a. nivel superior- între notă 10- notă 8; b. nivel mediu- 
între notă 7-notă 6; nivel inferior- între notă 5 –notă 4; observații- identificarea elevilor capabili de 
performanță, precum și a celor care prezintă dificultăți de învățare. Această fișa va reprezenta punct de 
pornire în realizarea unui program de pregătire a elevilor ce prezintă dificultăți de învățare și a unui program 
de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanță. Evaluarea înseamnă deci măsurarea, 
interpretarea, aprecierea rezultatelor și adoptarea unor decizii de progres. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PAVEL ANCUŢA 

ŞCOALA GIMN. ,,SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" BUZĂU 
 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 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. 

 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 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI 
APLICAȚII PRACTICE 

 
PROF. PAVEL CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TG. OCNA 
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 Pentu evaluare există mai multe definiții în funcție de context și de disciplină, dar toate au ceva în 

comun și anume faptul că evaluarea este un proces care cuprinde trei componente:cine face evaluarea, care 
este scopul acesteia și cine este evaluat. 

 Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între evaluare 
şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre 
rezultatele școlare ale elevilor şi obiectivele operaționale prestabilite. În prezent, evaluarea presupune 
formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării de către elev. 

 Metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează performanţele elevilor, identifică 
punctele tari şi slabe ale procesului didactic. 

 La disciplina educație tehnologică și aplicații practice evaluarea se poate face atât cu ajutorul 
metodelor tradiționale cum ar fi: conversaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, observarea, munca 
independentă, explicaţia cât și cu ajutorul metodelor moderne ca: metoda ciorchinelui,turul 
galeriei,portofoliul, proiectul, aplicațiile practice. 

 Deoarece nu există metodă perfectă de evaluare se propune combinarea acestora astfel încât 
evaluarea să ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii. 

O metodă de evaluare folosită și probată în cadrul orelor de educație tehnologică și aplicații practice 
este portofoliul ”descoperit” după anul 1989 și care s-a extins şi la celelalte trepte de învăţământ. 

 Portofoliul aș putea spune că reprezintă "cartea de vizită" a elevului în care este vizualizat progresul 
(în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental) de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul, de-a 
lungul unui interval mai lung de timp. Acesta trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze.  

Portofoliul poate cuprinde: 
 lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe,etc. 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 ; 
  temele de zi de zi ; 
  probleme rezolvate; 
  rapoarte scrise – de realizare a proiectelor; 
  teste şi lucrări semestriale. 
O funcţie pe care o preia portofoliul este aceea de investigare a majorităţii "produselor" elevului, care, 

de obicei, rămân neinvestigate în actul evaluativ. Prin complexitatea şi bogăţia informaţiei pe care o poate 
furniza, portofoliul reprezintă o parte integrantă a unei evaluări sumative semestriale/anuale şi, de ce nu, o 
evaluare externă la final de ciclu de instruire. 

O altă metodă folosită cu succes este lucrarea practică sau aplicația practică care poate fi considerată 
deopotrivă și metodă tradițională și metodă modernă. Această metodă contribuie la dezvoltarea la elevi a 
gândirii critice, a simțului estetic, a creativității precum și la dezvoltarea deprinderilor și abilităților practice. 

Am observat pe parcursul desfășurării acestor ore că elevilor le plac activitățile practice realizate atât 
individual cât și pe grupe, valorizând astfel într-un mod superior cunoștințele teoretice.  



 

 

Activitățile practice își aduc contribuția și la îmbogățirea vieții afective a elevilor. Ei trăiesc din plin 
momentul în care pot constata singuri că în urma efortului depus au ajuns la rezultatul dorit. Elevii 
descoperă astfel că sunt capabili să facă lucruri frumoase și utile de care se pot bucura timp îndelungat. 
Sentimentul de bucurie și de satisfacție pe care copilul îl încearcă în momentul încheierii cu succes a 
lucrului său contribuie în mod deosebit la educarea dragosteipenru muncă, la optimismul și încrederea în 
forțele lui proprii. 

La sfârșitul activității, elevul analizează atât lucrarea proprie cât și pe a celorlalți. Apreciază realizarea 
estetică a temei în funcție de respectarea condițiilor artistice stabilite de profesor.cu timpul , elevii reușesc 
sămanifeste un spirit critic foarte dezvoltat, reușind să selecționeze din mai multe obiecte pe cele care au 
evidente calități artistice. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR PAVEL ELENA LĂCRĂMIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JAMU MARE 
 

 Evaluarea este un proces didactic complex integrat structural și funcțional în procesul 
educațional,care permite o judecată asupra performanței elevilor pe baza informațiilor 
obținute,prelucrate,analizate și comparate cu criteriile stabilite anterior. 

 Scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea precum și de a măsura obiectivele 
atinse. 

 Profesorul este unul dintre principalii factori răspunzători de progresul școlar al elevilor.Acesta poate 
diagnostica anumite dificultăți de adaptare și învățare întâmpinate de elevi,concomitent cu intervenția 
pentru atenuarea sau înlăturarea lor. 

 Pentru mine ,ca profesor pentru învățământul primar,evaluarea educațională este importantă în 
procesul de învățământ ,ca predarea și învățarea,motiv pentru care o planific cu multă grijă.Prin intermediul 
unei evaluări adecvate pot lua decizii care să sprijine în mod eficient elevii.La clasă, folosesc toate cele trei 
forme de evaluare:evaluare inițială(predictivă),formativă și sumativă. 

 Prin evaluarea inițială stabilim nivelul de la care se pleacă într-o acțiune educativă ,etapă,an de 
învățământ sau ciclu de învățământ.Rezultatele evaluărilor inițiale devin și nivel de comparare a rezultatelor 
obținute pe parcurs,cu nivelul de plecare. 

 Evaluarea formativă face parte din procesul de învățare a elevilor și totodată stimulează elevii pentru 
învățare.Acest tip de evaluare mă ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informația predată a fost 
învățată. 

 Evaluarea sumativă încheie procesul de învățare și se aplică la sfărșitul unei unități de 
învățare.Această evaluare atestă nivelul la care a ajuns clasa și ajută la consolidarea finală a informației 
predate.Evaluarea finală se aplică la sfârșitui semestrului,anului școlar și este centrată pe o evaluare de 
bilanț,regrupând mai multe unități de studiu. 

 Metodele de evaluare sunt acele modalități prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi 
nivelul de pregătire.Evaluarea orală se bazează pe dialogul dintre profesor-elev și presupune o discuție 
liberă.Aceasta se realizează prin conversație și mă ajută să fac o diagnoză a înțelegerii lecției precedente 
,să reactualizez cunoștințele însușite anterior și să formez competențe de exprimare orală. 

 Metoda de evaluare scrisă constă în teste,chestionare,eseuri,referate,etc.Cu ajutorul acestei metode 
se pot evalua simultan mai mulți elevi.Una dintre metodele tradiționale este testul,pe care îl folosesc la 
sfârșitul unei unități de învățare cu itemi diversificați(obiectivi,subiectivi,cu alegere multiplă).Testele mă 
ajută să depistez eventualele probleme de scriere ,de vocabular,de calcul etc,pe care elevii nu le-au 
aprofundat.Alte metode și procedee interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate la clasele 
primare sunt:Turul galeriei,Ciorchinele,Blazonul,Diagrama Venn,Cvintetul,R.A.I,Harta conceptuală. 

 Eseul este o metodă de evaluare folosită în cele două forme: eseu liber sau eseu structurat.Eseul liber 
oferă elevului posibilitatea de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată fără a ține cont de o 
anumită structură sau schemă.Eseul structurat poate evalua un anumit aspect din cunoștințele elevului 
pentru o viziune de ansamblu a nivelului de pregătire al elevilor. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului oferă atât profesorilor cât și elevilor o diversitate de 
modalități,reprezentând și un mod interactiv de testare a cunoștințelor. 

 Metode complementare de evaluare sunt proiectul,portofoliul,observarea.investigația, 
și autoevaluarea . 
 Proiectul este o metodă mai amplă și se poate aplica la clasele primare și gimnaziale.Acesta 

presupune formularea unei teme de către profesor,explicarea sarcinilor și perioada de realizare în care 
elevul se documentează,colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor.Urmează finalizarea 
proiectului și prezentarea acestuia. 

 Portofoliul poate conține temele pentru acasă ale elevilor,compuneri,fișe de lucru sau răspunsuri la 
chestionare.Acesta poate fi un instrument de evaluare cât și de autoevaluare.Prin această metodă se 



 

 

stimulează creativitatea ,implicarea elevului în procesul de evaluare,dezvoltarea simțului estetic și 
motivația. 

 Toate aceste metode alternative de evaluare asigură o realizare interactivă a actului de predare-
învățare,adoptată nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev în parte,valorificând 
și stimulând potențialul creativ și originalitatea acestuia.Totodată,exersează abilitățile practic-aplicative ale 
copiilor ,adăugând o mai bună clarificare conceputuală și integrare în sistemul național a cunoștințelor 
asimilate,care astfel devin operaționale. 

 În concluzie,evaluarea învățării este foarte importantă,iar metodele de evaluare pot fi eficiente și pot 
fi folosite în diferite scopuri și pentru diferite obiective.Profesorul trebuie să o centreze pe obiectivele de la 
clasă,să fie clar în ceea ce dorește să evalueze și apoi să proiecteze instrumentele de evaluare. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA DICIPLINA MATEMATICĂ’ 
 

PROF. PAVEL ELENA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, GALAŢI 
 
’’…ciclul existentei noastre este un sir de examene in fata naturii, a societatii, a propriei constiinte.’’ 

( V. Pavelcu-« Principii de docimologie ») 
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 cu 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 este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 
premiselor favorabile studiului notiunilor noi la disciplina 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.  

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. 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. 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 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”. 

Pentru a realiza evaluarea in mod practic avem nevoie de o atitudine responsabila si flexibila din 
punct de vedere metodologic, deoarece urmeaza sa examinam cu atentie mai multe situatii si sa emitem 
judecati de valoare, sa luam o decizie. Pentru aceasta avem la dispozitie o gama larga si diversificata de 
metode si tehnici specifice evaluarii. 

Metoda de evaluare este o cale prin care educatorul ofera elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati de 
instrumente adecvate scopului urmarit. 

In ansamblul sau, metoda de evaluare vizeaza intregul demers de proiectare si realizare a actului 
evaluativ, de la stabilirea obiectivelor si pana la aplicarea instrumentelor de evaluare. 

Din perspectiva curriculara, tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în 
cadrul oricarei metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare prin chestionare, lucrari scrise, 
lucrari practice, teste de cunostinte examene etc). Tehnicile de evaluare sunt concepute in sens tehnicist, 
subordonandu-se unor algoritmi de organizare si utilizare a unor instrumente si procedee de evaluare. 

Metodologia evaluării cunoaşte o sistematizare a metodelor de evalaure în metode tradiţionale şi 
metode complementare/alternative. 

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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FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ - CLASA I 
 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 
AUTOR: PROF. PT. ÎNV. PRIMAR PAVEL LENUȚA-LUMINIȚA 

 
1. PRIVEȘTE IMAGINEA DE MAI JOS, APOI ÎNCERCUIEȘTE:  
 
 
a. cu roșu, animalul din spatele tigrului;  
 
b. cu verde, animalul din fața tigrului;  
 
c. cu albastru, animalul din dreapta tigrului.  
 
 
2. ADAUGĂ SAU TAIE ELEMENTE DIN FIECARE MULȚIME ASTFEL ÎNCÂT SĂ CORESPUNDĂ 

NUMĂRULUI DAT: 

 
 
3. COLOREAZĂ DIN FIECARE PERECHE CASETA CU NUMĂRUL MAI MARE: 

 
4. COMPLETEAZĂ FIECARE ȘIR CU ÎNCĂ TREI NUMERE:  
12, 13 , 14 , ___, ___,___; 17 , 18 , 19 , ___, ___, ___; 26 , 28 , ___, ___ , ___ . 
 
5. CALCULEAZĂ : 

 
6. SCRIE ÎN CASETĂ REZULTATUL POTRIVIT: 

 
 

 



 

 

 
Clasa: I  
Prof. înv. primar : 
Aria curriculară: Matematică şi Știinţe ale naturii 
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 
 
 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;  
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;  
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor ; 
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată ; 
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: 

în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic; 
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în 

concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor. 
 
  

1 Stabilește corect 3 poziții 
spațiale. 

Stabilește corect 2 poziții 
spațiale. 

Stabilește corect o poziție 
spațială. 

2 Completează corect 3 
mulțimi. 

Completează corect 2 
mulțimi. 

Completează corect o 
mulțime. 

3 Selectează corect 5-6 
numere. 

Selectează corect 3- 4 
numere. 

Selectează corect 1-2 numere. 

4 Completează corect 3 
șiruri. 

Completează corect 2 șiruri. Completează corect 1 șir. 

5 Calculează corect 5-6 
exerciții. 

Calculează corect 3-4 
exerciții 

Calculează corect 2-3 
exerciții. 

6 Rezolvă corect 3 
probleme. 

Rezolvă corect 2 probleme. Rezolvă corect 1 problemă. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROFESOR: PAVELESCU MARIA ROMINA 
 
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 COMPLEMENTARE DE EVALUARE 
 

PROF. PEIA COSMINA 
 
Metodele complementare de evaluare se inscriu in categoria acelor strategii de evaluare care 

urmaresc sa ofere elevilor posibilitati sporite de a demonstra nu numai ca au asimilat un ansamblu de 
cunostinte, dar si ca dispun de priceperi, deprinderi, abilitati de a opera cu respectivele cunostinte. Au un 
potential formativ ridicat si permit o mai buna individualizare a actului educational. 

In categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 
 * observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor; 
* investigatia; 
* proiectul; 
* portofoliul; 
* autoevaluarea. 
 Observarea sistematica a activitatii si comportamentului ele-vilor. In activitatea pe care o 

desfasoara zilnic la clasa, profesorul obtine prin intermediul acestei metode informatii relevante asupra 
performantelor elevilor din perspectiva 1) capacitatii lor de actiune si reactionare, 2) a competentelor si abi-
litatilor de care dispun. Permite cunoasterea unor performante mai greu cuan-tificabile, dar foarte 
importante pentru aprecierea randamentului scolar, con-duita morala, trasaturi de personalitate si implicit 
pentru calitatea si eficienta demersului didactic. 

Pentru ca metoda sa conduca la obtinerea unor informatii cu adevarat relevante, utile actului 
evaluativ, foarte important este modul in care acestea sunt inregistrate si prelucrate. Ghidurile de evaluare 
elaborate de Serviciul National de Evaluare si Examinare indica trei modalitati de inregistrare a acestor 
informatii: 

· fisa de evaluare: 
· scara de clasificare; 
· lista de control /verificare. 
 Acestea pot fi utilizate atat pentru evaluarea procesului, cat si a produselor realizate de elevi; prezinta 

avantajul ca permit surprinderea obiectivelor comportamentale ale domeniului cognitiv, cat si a domeniului 
afectiv si psihomotor. 

1) Fisa de evaluare este un instrument in care cadrul didactic consem-neaza date factuale cu privire 
la comportamentul sau modul de actiune al ele-vului (fapte deosebite, probleme de natura comportamentala, 
aptitudini ge-nerale sau specifice etc.), pe care apoi le prelucreaza si le interpreteaza. 

Prezinta avantajul ca profesorul decide asupra comportamentului sau performantelor pe care le 
considera relevante, semnificative pentru a fi retinute si nu presupune implicarea elevului in completarea 
fisei. Are si dezavantajul ca solicita un timp considerabil pentru notarea datelor factuale si nu in-totdeauna 
interpretarea acestora are gradul de obiectivitate dorit. 

Fisa de evaluare se poate prezenta astfel: 
Clasa _________________ 
Numele elevului ____________________ 
Data __________________ 
Prezentarea evenimentului /faptei __________________ 
Interpretarea evenimentului (concluzii de natura psiho /pedagogica) 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

EDUCATOARE: PELE DORINA-CĂTĂLINA 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GPP, NR.46, ORADEA 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
 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. 

 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 obtinerea 
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. 
 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.  

 Strategiile de evaluare pot fi definite la nivelul unui concept pedagogic integrator ca un ansamblu de 
« modele, tipuri, forme şi tehnici de evaluare structurte şi lerarhizarate potrivit scopurilor şi obiectivelor » 
asumate4 . Explicarea şi interpretarea strategiilor de evaluare este realizată în sens larg, analitic şi restrâns, 
sintetic. 

 Pentru realizarea obiectivului propus vor fi necesare mai multe metode de cercetare. Metoda 
observaţiei este utilizată pe scară largă pentru investigare şi culegere de date experimentale, ea neavând un 
caracter constatativ de diagnoză educaţională. 

Metoda analizei psihopedagogice a datelor experimentale, prin clasificarea şi ordonarea acestora, 
folosind calculul statistic, curbele statistice de mărime 

 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.  



 

 

Evaluarea are un rol foarte important atât în viaţa noastra de zi cu zi, cât şi în procesul educaţional, 
deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest motiv am ales să 
tratez această temă şi să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi utilizate în procesul didactic. 

 Astfel,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 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PEPSILA STANA 
LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE STOICA DE HATEG MEHADIA, 

CARAS-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. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 



 

 

următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. AURELIA PERIANU 
LICEUL TEHNOLOGIC ,, LORIN SĂLĂGEANʻʻ 

DROBETA –TURNU SEVERIN JUD. MEHEDINȚI 
 
Pentru ca elevul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare  
,, educațiaˮ trebuie organizatã în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, care pe parcursul vieții 

constituie pilonii cunoașterii: a învăța să știi, ceea ce înseamnă dobândirea cunoasterii; a învãta 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. 

 Astăzi,demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competențe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcțiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienței 
procesului didactic ci și pe cel formativ-educativ. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune 
unitară asupra dezvoltării personalității elevului. Elevul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l 
putea influența optimal, profesorul 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 pregătire 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 să previi 
decât să vindeci”. Astfel, și în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reușită a elevului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din 
partea profesorului. 

Întrebarea care se pune este când?, aceasta referindu-se la momentul optim al evaluării. În acest sens 
în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintă de fapt trei mari forme ale evaluării 
didactice: 

- la începutul procesului-evaluare ințtială, 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 întrepãtrund si se intercondiționează reciproc. 
(L.Hanches,2004,p.60) .Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în funcție de rezultatele 
obținute, întreaga acțiune de formare și dezvoltare a personalității elevului, în ansamblul său (sub aspect 
intelectual, moral, estetic,fizic), trebuie dirijată și modelată , pas cu pas, pe baza unei sistematici a 
obiectivelor, în ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potențialului fiecăruia. 

 Avându-se în vedere această cerință, măsurarea și aprecierea rezultatelor efectuată abia la sfârșit este 
puțin eficientă. Ea poate avea valoare diagnostică și pronostică, atunci când este realizată în mod științific, 
dar nu poate oferi datele necesare pentru adoptarea promptă și adecvată a unor măsuri ameliorative și 
corective în decursul întregii perioade de activitate. De aceea o evaluare inițială, urmată de o evaluare 
continuă constituie un autentic instrument de lucru al profesorului, cu ajutorul căruia se perfecționează 
activitatea pusă în beneficiul educației preșcolarilor. Cu alte cuvinte,evaluarea trebuie să vizeze nu numai 
„produsul”, ci și „procesul”. 

Evaluarea inițială (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 



 

 

profesorul, care are posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” viitoarele 
noțiuni descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, abilităților,intereselor, etc.  

valuarea 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.  

 
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 SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. INV. PRIMAR PESCARU GEORGETA GABRIELA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,MIRCEA CEL BATRAN”CURTEA DE ARGES 
 
 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.  

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" 

 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.  

 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. 



 

 

 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. 

 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 ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 

PROF. PÉTER TÜNDE MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”, UNIREA 

 
Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Importanţa demersului evaluativ 

devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale întreprinse în 
momentul de faţă. 

Deşi importante pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor de bază, metodele tradiţionale de 
evaluare nu mai sunt atât de eficiente în situaţii ca cele descrise mai sus. Ca urmare, trebuie folosite metode 
de evaluare care să facă apel la creativitatea elevului, la gândirea divergentă, generalizări sau lucrul în 
echipă. 

 Cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului instructiv-educativ, în ultimul timp, se 
concretizează în: cunoştinţe şi capacităţi; atitudini (practice , sociale , ştiinţifice etc.); interese; capacitatea 
de a face aprecieri de valoare (opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale etc.)  

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

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

 REFERATUL reprezintă o modalitate de evaluare care permite atât o apreciere nuanţată a învăţării 
cât şi identificarea unor elemente de performanţă individuală probate de elev şi izvorâte din motivaţia lui 
pentru activitatea desfăşurată. Din punctul de vedere al conţinutului lor, referatele pot fi clasificate în două 
categorii cu virtuţi distincte şi anume: 

- referate bibliografice, bazate pe o informare documentară a elevului;  
- referate de investigaţie ştiinţifică, bazate pe dezvoltarea unui plan de acţiune elaborat de elev sau 

sugerat de profesor.  
Caracteristicile esenţiale ale referatelor sunt:  
- au un pronunţat caracter formativ şi creativ;  
- înglobează zone mai întinse de conţinut;  
- dispun de un caracter integrator, oferit de metodologia informării şi cercetării ştiinţifice;  
- permit abordarea unor domenii noi, realizând conexiuni interdisciplinare;  
- relevă motivaţia de învăţare.  
Atunci când elevii sunt solicitaţi să întocmească referate, acestora li se comunică tematica şi timpul 

de lucru şi, dacă este necesar, li se oferă sprijin privind planul de lucru, indicaţii bibliografice, modul de 
alcătuire ş.a. Evaluarea unui referat se face pe baza unei scheme de notare a profesorului (descriptori 
deperfromanţă) care vizează toate etapele implicate în elaborarea lui. 

OBSERVAREA SISTEMATICĂ a activităţilor şi a comportamentului elevilor se bazează pe pe un 
set de trei instrumente: fişa de evaluare, scara de clasificare şi lista de control/verificare.  

a. Fişa de evaluare ar trebui să cuprindă informaţii relevante des-pre elev cum sunt: date generale; 
particularităţi ale proceselor intelectuale; aptitudini şi interese; trăsături de afectivitate şi temperament; 
atitudini faţă de sine, de colegii şi profesorii s ăi, disciplina şcolară, evoluţia aptitudinilor-atitudinilor-
intereselor şi nive-lului s ău de integrare. Ea se va întocmi pentru elevii cu probleme care au nevoie de 
sprijin şi consiliere tutorială şi se va limita numai la câteva comportamente funda-mentale. 

b. Scara de clasificare indică profesorului frecvenţa de apariţie a unui anumit comportament. De pildă 
măsura în care elevul participă la discuţii şi în ce măsură comentariile sale au fost în legătură cu tema 
studiată (niciodată, rar, oca-zional, frecvent, întotdeauna). 

c. Lista de control/verificare indic ă profesorului prezenţa/absenţa unui anumit comportament atunci 
când elevul a fost confruntat cu o sarcină de lucru (urmează sau nu instrucţiunile, cere sau nu ajutor, 
cooperează sau nu cu ceilalţi elevi, a dus sau nu activitatea până la capăt, a făcut sau nu curat la locul de 
muncă etc. 

INVESTIGAŢIA presupune obiective care urmăresc: înţelegerea şi clarificarea sarcinilor; aflarea 
procedeelor pentru găsirea de informaţii; colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare; 



 

 

formularea şi testarea ipotezelor de lucru; schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este 
necesar; scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. Oferă elevului posibilitatea de a aplica 
în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a explora situaţii noi de învăţare, pe parcursul unei ore.  

PROIECTUL reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul a câtorva 
zile, câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. Titlul şi conţinutul proiectului de cercetare 
dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă. Este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi 
implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea individuală în afara clasei. 

În alegerea proiectului trebuie să se ţină seama ca elevii să aibă un anumit interes pentru subiectul 
respective, să cunoască dinainte unde îşi pot găsi sursele de documentare, să fie dornici de a crea un produs 
de care să fie mândri. 

Planul de lucru, precizările şi clarificările vor fi făcute în clasă, urmând ca elevul să continue 
activitatea în mod independent. 

Spre deosebire de investigaţie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 
Modul său de realizare se face conform paşilor cunoscuţi în metodologia cercetării. 

PORTOFOLIUL este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la o 
anumită disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ a 
elevului urmărind progresul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele 
achiziţionate pe o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca 
individuală a elevului, acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în 
învăţare. 

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi aceştia devin parte a 
sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres; elevii şi profesorii pot colabora 
în ariile de îmbunătăţire a activităţoilor; elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot realiza şi despre progresul care poate fi făcut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clară asupra a ceea ce se realizează în clasă.  

AUTOEVALUAREA permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale. 
Are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de autoevaluare, să 
compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale, să-
şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze atitudini şi comportamente. 
Autoevaluarea trebuie făcută sub atenta îndrumare a profesorului. 

Abordarea și promovarea autoevaluării se pot realiza prin: 
- Autocoreactarea sau corectarea reciprocă: elevul va fi solicitatt să-și depisteze operativ unele 

lacune, erori în timpul unor sarcini de învățare. În același timp pot esxista și moment de corectare a 
lucrărilor colegilor. Depistarea lacunelor proprii sau ale colegilor, chiar dacă nu sunt sancționate prin note, 
constituie un prim pas pe drumul conștientizării competențelor în mod independent. 

- Autonotarea controlată: elevul este solicitat să-și acorde o notă la sarcinile rezolvate, care este 
negociată apoi cu profesorul sau împreună cu clasa. La validarea notei, profesorul trebuie să evidențieze 
corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor și să o argumenteze în mod științific. 

- Exerciții de notare reciprocă: elevii sunt puși în situația de a-și nota colegii, prin reciprocitate, 
fie la probele orale, fie la lucrările scrise sau practice. 

- Metoda de apreciere obiectivă a personalității a fost concepută de psihologul Gheorghe Zapan 
și constă în antrenarea întregului colectiv al clasei, în vederea prezentării rezultatelor obținute de aceștia ți 
formării unor imagini cât mai complete despre posibilitățile fiecărui elev în parte și a tuturor la un loc. 

 Fiecare profesor are un stil propriu de evaluare a rezultatelor școlare. Deoarece fiecare tip de probă 
evidențiază anumite caracteristici ale abilităților elevilor, este necesar să fie folosite o gamă cât mai variată 
de probe de-a lungul anului școlar.  

 În concluzie, procesul evaluativ îşi relevă deplin funcţiile feed-back, atunci când profesorul şi elevii 
se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre 
interlocutori să conștientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească 
reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament 
  



 

 

Bibliografie: 
1. Cristea, S., "Dicţionar de pedagogie", Ed. Litera, Bucureşti : Chişinău, 2000 
2. Manolescu, M., Evaluarea şcolară – un contract pedagogic, Editura D. Bolintineanu, Bucureşti, 

2002 
3. Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, EDP, 2000  
4. Suport curs: Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii 
5.andrei.clubcisco.ro 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. PETI MANUELA OTILIA 
COLEGIUL NAŢIONAL SAMUIL VULCAN, BEIUŞ, BIHOR 

 
Această formă de evaluare, este necesară pentru elevii deoarece are rol diagnostical dar și prognozal. 

Evaluarea inițială nu trebuie privită, de către profesor, ca o formă de ierahizare, nici ca o o formă de a 
diagnostica minusurile și limitele elevilor, ci de-a stabili niște strategii viitoare în actul de predare- învățare, 
bazate pe lacunele depistate în plan informativ și cognitiv. 

Scopul evaluării inițiale și feed back-ul pozitiv este atins dacă reușim să facem elevii să fie receptivi 
și să –i înțeleagă utilitatea, să rezolve cu responsabilitate sarcinile de lucru. Evaluarea inițială dacă este 
prezentată ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă, elimină angoasa de 
evaluarea finalizată cu notare, emoțiile, frica de eșec, competitivitatea neloială și neconstructivă, 
promovând autocunoașterea, autoevaluarea corectă, implicarea în rezolvarea unor sarcini de lucru cu rol de 
diagnoză, evidențierea unor priceperi și deprinderi, atingerea unor obiective propuse anterior în acord cu 
strategiile didactice alese, în raport cu nivelul clasei și cu scopul final al testului de evaluare inițial. 

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. 

Această formă de evaluare nu are finalitate pozitivă dacă nu este însoțită de o interpretare a testelor 
în funcție de obiective sau competențe propuse și pe domenii de interes: cognitive, formative sau 
atitudinale.  

Mai jos redăm un model de interpretare al unui test de evaluare iniţială, la clasa a V-a, împreună cu 
matricea de specificaţii şi cu măsurile propuse pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. 

 
Evaluare iniţială – Geografie clasa a V-a 
Matrice de specificaţii 
Model de test iniţial= modelul din compendiul de clasa a V-a 

 
1.1.Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite corelarea termenilor geografici cu elemente 

geografice specifice observate direct/indirect (teren/suporturi grafice/imagini) - procesarea de informaţii 
geografice din diferite surse de documentare 

2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren - identificarea pe suporturi cartografice a unor 
puncte/trasee definite de coordonate geografice date - reprezentarea pe schiţe de hartă a unor puncte/trasee 
definite de coordonate geografice date - descrierea unor trasee scurte parcurse în orizontul local, prin 
raportare la repere, puncte cardinale, pe baza unui algoritm dat - exprimarea poziţiei elementelor identificate 
în teren/pe hartă, cu ajutorul punctelor cardinale/coordonatelor geografice - descrierea poziţiei relative a 
unor obiecte/elemente geografice dintr-un anumit spaţiu prin raportare la un suport cartografic - utilizarea 
elementară a tehnologiilor moderne (Sistemul Informațional Geografic - GIS; Sistemul de navigație - GPS) 



 

 

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple 
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă 
Analiza testului de evaluare iniţială 

 

 
Interpretarea testelor iniţiale 
1. Greşeli frecvente 
- Cu expecţia a doi elevi (dar şi aceştia parţial au rezolvat sarcina de lucru) elevii clasei a V-a nu au cunoscut 

denumirea unor unităţi de relief ale reliefului României(I2) 
- Au recunoscut aproape în întregime unităţle de câmpie de pe harta României dar unii dintre ei au confunadt 

Podişul Getic cu câmpia Română, poate datorita apropierii lor fizice(I3) 
-  Cu mici expecţii majoritatea eleviloe au cunoscut numele unui râu care trece pe teritoriul României (unii 

dintre ei au dat ca exemplu un râu din orizotul local, deşi nu aceasta li se ceruse; cu toate acestea li s-a punctat ca 
răspuns bun) (I4) 

- SII a fost realizat foarte bine de majoritatea elevilor, se observă o carenţă în cunoaşterea denumiri unor 
unităţi de relief sau altor elemente de geografie fizică a Europei (ex. Marea Mediterană, Marea Neagra, Muntii 
Carpati) 

- În ceea ce priveşte orientarea pe harta majoritatea elevilor se descurcă bine, astfel doar 20% dintre ei încurcă 
punctele cardinal 

2. Măsuri ameliorative 



 

 

- Exerciţii de orieantare pe hartă(an şcolar 2017-2018) 
- Parcurgerea sistematică a materiei 
- Evaluare formativă 
- Realizarea unor portofolii tematice 
- Reluare unor informaţii sub diferite forme: 
- În orele la dispoziţia profesorului vom face exerciţii de cunoştere/descoperire a geografiei patriei noastre şi 

a geogr. Europei 
- Jocuri didactice: trasee turistice în România şi în Europa(Săpt.Şcoala Altfel) 
- Realizarea de machete 3D cu elevii ale hărţii României şi Europei 
- Concursuri “Ştii şi câştigi”, din cunoştinţele dobândite referitoare la noţiuni incipiente de geografie  
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INITIAL ASSESSMENT IN TEACHING ESL 
 

PROFESOR PETRACHE MIHAELA 
COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA 

ROMAN, NEAMT 
 
 There are five main purposes of assessment of ESL learners: (1) screening and identification, (2) 

placement of ESL students in appropriate programmes, (3) programme evaluation at school, district and 
national levels, (4) monitoring of attainment of expected goals and standards and (5) monitoring of student 
progress with respect to language development and the learning of content. 

 Initial evaluation refers to the first two and is applied at the beginning of a new school year or school 
cycle. 

 Screening and identification involve formative assessment techniques. To complete a formative 
assessment, teachers should 

• be aware of the student’s background, family, educational gaps; 
• be aware of the student’s original culture and also of gender issues related to that culture ( in the 

case of minorities); 
and 
• administer formal and informal assessment to obtain a broad sample of the student’s proficiency in 

oral, reading and writing skills. To do this, the teacher should 
o interview the student, 
o collect and examine English writing samples to determine level of English proficiency and 
o collect writing samples in the student’s first language. 
 Placement assessment consists of the measures undertaken by the teacher to determine what students 

already know about a topic or what they can do and it is used to place students in a particular course or 
level. 

 In view of the complex, multi-faceted nature of assessment in general, it is not surprising that there 
is no single or simple solution to the thorny question of how to fairly and reliably assess the subject 
knowledge, understanding and skills of ESL students in content classrooms. Indeed, the issue is even more 
complicated due to an additional facet or variable, namely the level of English proficiency of the ESL 
student. 

 When designing assessment tools teachers should have in mind the following diagram: 
 

 
 Of course, the first method that comes to mind when considering initial evaluation is written testing.  
 However, relying solely on tests to assess students is not advisable! 
 One of the most common reasons why teachers should not only use tests is because students may 

have test anxiety. What tends to happen is that students are so nervous when presented with a test that they 
do not do as well.  

 Also, tests really only measure what students can memorize or recall, not necessarily what work 
they can produce.  

 Another issue to argue about is that written tests do not assess speaking skills which are an important 
part in mastering a foreign language. 

 That is why in order to have a complete perspective of the student’s level in English, teachers should 
use integrative assessment. 

In this initial assessment, all four skills - speaking, listening, reading and writing - are assessed. 



 

 

 Speaking and listening are assessed through a short interview with the learner and a judgement is 
made about level using criteria provided. 

 Reading is assessed through a series of texts that gradually increase in difficulty. Writing is assessed 
though a short written task and a judgement is made about level, again using criteria provided. The assessor 
may wish to talk about the subject of the written task with the learner beforehand, which in turn could help 
generate ideas for the learner to use in his/her writing. This will eliminate the worry of “what can I write?” 
and allow the learner to focus on “how can I write about this topic?” 

 However, this kind of initial assessment is time consuming and it should be done mainly with new 
classes.  

 In conclusion, during initial assessment it is important to identify those learners who require 
support with basic skills during their learning programme. As for basic skills, teachers should understand 
each learner's current level of key skills and where strengths and weaknesses exist so that the further 
planning of the lesson could provide efficiency and address students’ individual needs. 

 
Bibliography: 
***Brown, H. D. & Abeywickrama, P. (2010). Language assessment: Principles and classroom 

practice, (2nd ed.). Pearson ESL. 
***Brown, J.D. (2005). Testing in language programs: A comprehensive guide to English language 

assessment. McGraw-Hill. 
***Fulcher, G. & Davidson, F. (2007). Language testing and assessment: An advanced resource 

book. Routledge. 
***Fulcher, G. (2010). Practical language testing. London, UK: Hodder Education. 
***McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge, UK: Cambridge University 
***Nunan, D. (Ed.) (2003). Practical English language teaching. New York: McGraw Hill 

Companies Inc. 



 

 

METODE ALTERNATIVE APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PETRE ANA-MANUELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COM. MĂGURENI, PRAHOVA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, având rol de reglare, 

optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Pentru ca evaluarea să ofere ocazii optime 
pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie motivantă atât pentru problemele puse în discuţie cât şi pentru 
activităţile incluse; să ofere un bogat cadru intern şi extern de învăţare; să dea ocazia pentru experimentare; 
să promoveze dialogul şi feed-back-ul; să includă (auto)evaluarea; să asigure feed-back-ul de date despre 
rezultatele, efectele şi impactul învăţării. 

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 iniţială se realizează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, 
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii) şi identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în 
termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi. 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). 

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. 

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. 

Evaluarea iniţială poate fi realizată atât prin metodele tradiţionale (examinări orale, probe scrise sau 
practice), cât şi prin metode moderne (harta conceptuală, metoda R.A.I). 

“Hărţile conceptuale sau hărţile cognitive pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire simţire 
şi înţelegere ale celui care le elaborează. Realizează 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, C.L., 2006, p.255) 

Reprezintă un instrument de evaluare, care îi permit cadrului didactic să evalueze relaţiile pe care 
elevii le stabilesc între diverse concepte, informaţii, internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi 
construiesc structurile cognitive, asociind şi integrând cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare. 

Poate fi folosită cu succes la începutul semestrului, la începutul unei noi unităţi tematice sau la 
începutul unei lecţii, nu numai la finalul acestora, rezultatele obţinute fiind valorificate în secvenţele 
următoare de instruire. 

Metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează) poate fi folosită în orice moment al activităţii 
didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup, inclusiv ca metodă de evaluare iniţială. 

Pe parcursul activităţii, profesorul identifică carenţele în pregătirea elevilor şi poate adopta astfel 
deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora. 

Avantajele aceste metode de evaluare sunt: elementele de joc asociate acestei metode transformă 
demersul evaluativ într-o activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi; promovează interevaluarea; 
permite realizarea unui feed-back operativ; are rol constatativ-ameliorativ, ceea ce elimină stările 
emoţionale intens negative. 

Printre dezavantaje ale acestor metode alternative folosite în evaluarea iniţilă sunt: consum mare de 
timp, răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie 
activitatea elevilor, aparentă dezordine, nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de 
mai mult timp pentru formularea răspunsurilor. 

Personal am aplicat în activitatea didactică, pentru realizarea evaluării iniţiale atât probe orale şi 
scrise, cât şi metode alternative de evaluare, ca o complemetaritate între ele, pentru dezvoltarea motivaţiei 



 

 

pentru învăţare, cristaliazarea unei imagini de sine obiective, evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a 
competenţelor formate la elevi.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 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.  

 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.  

Voi prezenta câteva instrumente de evaluare. 
*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; 
*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; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  

 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  



 

 

 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  

 
Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ 
 

PROF. PETRE ROMINA 
 
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 preșcolarului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară procesului 
educaţional (cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc). Acest tip de evaluare are două funcţii: de diagnostic şi 
predictivă arătând condiţiile în care copiii vor putea să asimileze conţinutul noului program de instruire. 
Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată că preșcolarii au anumite carenţe, profesorul trebuie să 
organizeze înaintea începerii noului an școlar, un modul de recuperare pentru întreaga grupă sau pentru 
anumiţi copii. 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 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 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 copii să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării la inceput de an scolar, 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”. Evaluarea oferă educatoarei și copilului 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 preșcolarilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- 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 grupă (frontală, individuală și pe grupe).  
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREPRIMAR ȘI PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PREPRIMAR, LILIANA PETRENCIUC 
LICEUL TEORETIC ,,VLAD ȚEPEȘ” TIMIȘOARA 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 



 

 

următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. PETRESCU ADELINA-COSMINA 
GRĂDINIȚA P.P.FĂGET-STRUCTURA G.P.N. BICHIGI 

 
 
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. 

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.  

Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor 3 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 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.  

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. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. PETRESCU DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”MATEI BASARAB”, PITEŞTI 
 
 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. 

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 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-ideterminăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, 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! 

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 
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demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea 
inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

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

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

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

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

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

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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ASPECTE ALE EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
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 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire. Evaluarea, în genere, 

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 specifică procesului didactic, cuprinde trei etape principale: măsurarea, 
cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului urmărit; 
aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare emițându-se 
o judecată de valoare; formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma 
interpretării rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare.  

În acest context, este necesar ca profesorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 
luarea deciziilor în procesul de predare-învățare. Pe scurt, evaluarea este un proces decizional care servește 
să planifice procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor elevilor, a 
grupului. 

 După modul de integrare în procesul de învăţământ, Mihaela Secrieru consideră că există trei tipuri 
de evaluare a activităţii şi cunoştinţelor elevilor: evaluarea predictivă (iniţială), evaluarea formativă 
(continuă, curentă, periodică) şi evaluarea sumativă (finală sau cumulativă). 

 Evaluarea predictivă se aplică la începutul fiecărui ciclu de instuire: capitol, semestru, an şcolar. Prin 
acest tip de evaluare se identifică lacunele în cunoştinţele elevilor şi se stabilesc măsurile ce se impun în 
vederea corectării şi instruirii fiecărui elev în parte. De aceea, acest tip de examinare este, uneori, denumit 
evaluare diagnostic, deoarece, în funcţie de competenţele dobândite de elev, profesorul îşi gândeşte 
demersul ulterior. 

Printre caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale ar putea fi evidențiate următoarele aspecte: se 
face la începutul semestrelor, corespunde primei întâlniri cu profesorul, este indicator important, servește 
pentru a se 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 se 
compare 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 se efectueze colectarea 
de date extinse privitoare la caracteristicile elevilor/ mediului de viață: personal, familie, social. 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 obțin 
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 se uite 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 se identifică 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. 

 În concluzie, 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: 
1.Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică,București,1992, 
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. 
4.Ulrich, C., Managementul clasei: învăţare prin cooperare, F.S.D., Bucureşti, 1999 
 



 

 

METODE MODERNE DE EVALUARE 
UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE LECTURĂ 

 
BIBL.PROF. PETRESCU JEANINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA 
 
Între activităţile de învăţare şcolară, lectura, ca activitate intelectuală, dar şi ca necesitate spirituală 

de formare și dezvoltare a personalităţii, ocupă locul central, de aceea 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 în paradigma generală a învăţării şi 
necesitatea formării şi evaluării autentice a competenţei de lectură – o competenţă-cheie necesară atât 
elevului, cât şi adultului pe parcursul întregii sale vieţi.  

Competenţa de lectură trebuie urmărită în formarea şi evaluarea pedagogică ca una dintre finalităţile 
de bază ale educaţiei, în general, şi ale educaţiei lingvistice şi literare, în particular. 

Principalele metode de evaluare, al căror potenţial formativ susţine cu adevărat autenticitatea 
instruirii şi individualizarea actului educaţional, prin sprijinul acordat elevului în procesul său de formare-
dezvoltare, sunt: observarea activităţii de lectură, dialogul euristic în baza textului lecturat, analiza şi 
comentariul de text, investigaţia, portofoliul etc. 

Tehnicile de măsurare şi apreciere a competenţei de lectură, care pot fi aplicate din perspectiva 
evaluării autentice, sunt, la rândul lor, multiple şi diferite: observaţia, discuţia, itinerarul de lectură, 
dezbaterea, proiectul, studiul de caz, autoevaluarea etc., aplicarea acestei diversităţi de mijloace sporeşte 
autenticitatea, veridicitatea şi fidelitatea aprecierii. 

Observarea. Pentru a se ajunge la o evaluare mai validă şi mai eficace în plan didactic, este nevoie, 
în primul rând, de observarea atentă a procesului de lectură realizat în clasă sau în sălile bibliotecii şi de 
intervenţia competentă a profesorului în acest proces. De aceea, în loc de a căuta sau elabora instrumente 
de diagnosticare sofisticate, sub formă de teste, este mai bine să se investească în formarea capacităţii 
profesorului de a observa cum decurge procesul de lectură în cazul fiecărui elev şi de a interveni eficient, 
acolo unde este cazul, prin integrarea procedurilor de evaluare formativă în activitatea didactică, pentru a 
acorda elevului ajutorul necesar, susţine cercetătoarea O. Costea.  

Observarea, ca metodă de evaluare formativă autentică, îi poate furniza profesorului informaţii 
relevante asupra nivelului de formare a competenţei de lectură a elevilor săi, din perspectiva capacităţii de 
acţiune şi relaţionare a cunoştinţelor, asupra integralităţii abilităţilor de care aceştia dispun la o anumită 
etapă de studiu. 

Pentru aplicarea acestei metode, cadrul didactic trebuie să realizeze următorii paşi:  
1. să precizeze comportamentele-ţintă pe care intenţionează să le urmărească prin observare în 

procesul lecturii;  
2. să opteze pentru una dintre tehnicile de observare (observare continuă, pe un interval de timp sau 

observare secvenţială, la intervale regulate);  
3. să elaboreze un instrument de măsurare-apreciere adecvat obiectului observării, care să-i permită 

înregistrarea informaţiilor culese prin observare. 
Ce comportamente concrete ale elevului putem să urmărim, ca și cadru didactic, în procesul lecturii 

unui text literar: ca exemple - 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. 

Propunem mai jos o listă de comportamente-ţintă, structurată pe aceşti parametri ai observării, care 
poate constitui conţinutul unei fişe de observare sistematică a comportamentului elevului în timpul lecturii: 

1.Citeşte cu atenţie,fără întrerupere mişcând încet buzele,urmărind cu degetul fiecare rând etc. 
2. Subliniază cu creionul anumite cuvinte, propoziţii, fraze în text. 
3. Când întâlneşte un cuvânt neînţeles, recurge exclusiv la profesor ori îl caută în dicţionar sau în 

subsolul paginii. 
4. Manifestă interes, plăcere sau plictiseală pe parcursul lecturii. 
5. A terminat de citit primul / ultimul / odată cu ceilalți. 
În cartea sa De ce şi cum evaluăm , G. Meyer recomandă utilizarea metodei observării atât la 

procedurile de evaluare continuă / formativă a procesului de lectură, cât şi în evaluarea finală / normativă a 



 

 

produselor lecturii. Validitatea şi pertinenţa acestei metode, susţine autoarea, va depinde, pe de o parte, de 
situaţiile concrete de lectură construite de profesor, în locul unei învăţări ordinare, şi, pe de altă parte, de 
„grila de analiză” propusă sau de ansamblul punctelor de reper propuse pentru o observare clinică (grila de 
observare fiind gândită pentru fiecare elev), precum şi, evident, de capacitatea profesorului de a o utiliza şi 
exploata, pentru a-i propune un ajutor adecvat elevului. 

În cazul evaluării comportamentului de lectură al elevului prin metoda observării, profesorul poate 
recurge la utilizarea a două instrumente de colectare şi înregistrare a informaţiilor: fişa de evaluare şi lista 
de control / verificare. Fişa de evaluare se elaborează de către profesor, ea poate fi individuală sau colectivă 
şi ar trebui să includă, aşa cum am sugerat mai sus, principalele comportamente ce urmează a fi observate 
şi, respectiv, înregistrate, la anumite etape ale formării competenţei de lectură, astfel încât să configureze 
întreaga arie comportamentală a elevului în procesul de formare a competenţei de lectură. 

Dialogul euristic. În condiţiile realizării unei educaţii centrate pe elev şi a promovării unui stil de 
învăţare activă, clasa de elevi trebuie gândită ca un spaţiu al dialogului autentic şi al cooperării profesor – 
elev şi elev – elev. În acest sens, rolul profesorului de limba şi literatura română este de a valorifica din plin 
textul literar ca resursă pedagogică şi de a utiliza cele mai eficiente tehnici de interogare a textului, care să 
conducă nu doar la o înţelegere adecvată a mesajului global al acestuia, ci şi la o înţelegere detaliată dincolo 
de text. 

Dialogul euristic sau tehnica întrebărilor reprezintă modalitatea cea mai simplă de comunicare şi de 
verificare a înţelegerii unui text, prin intermediul căruia pot fi primite şi transmise informaţii, idei, opinii şi 
sentimente în legătură cu textul citit. Dialogul elevilor în baza textului lecturat nu înseamnă numai un 
schimb de idei şi sentimente, ci mai „permite tatonarea comprehensiunii, cunoaşterea interlocutorului şi 
cunoaşterea modului în care s-a petrecut înţelegerea, aprofundarea subiectului de reflecţie” (A. Panfil). 

Tehnica întrebărilor poate fi utilizată chiar la etapa pre-lecturii, care este momentul proiecţiei iniţiale 
a sensului unui text: imediat după lectura titlului textului, profesorul poate interoga elevii prin întrebări de 
tipul: Ce gânduri vă sugerează titlul dat? Despre ce credeţi că va fi textul? Ce aşteptări aveţi vizavi de 
acest text? etc.  

Aşa cum textul narativ este considerat o reprezentare a unei acţiuni, iar acţiunea poate fi definită prin 
ceea ce face cineva, verificarea nivelului de înţelegere a textului, după lectura propriu-zisă, poate fi 
măsurată printr-un sistem de întrebări care să vizeze circumscrierea acţiunii: Ce se săvârşeşte? De către 
cine? De ce? Împreună cu cine şi / sau împotriva cui? Cum? etc. 

Simple, la prima vedere, aceste întrebări ţintesc înţelegerea de către elevi a acţiunii ca „o reţea 
conceptuală” ce include agentul acţiunii, scopul pentru care este realizată, motivele din care se face şi 
circumstanţele realizării, de aceea ele sunt considerate fundamentale pentru înţelegerea imediată a textului 
şi, totodată, ca puncte de plecare pentru realizarea etapelor următoare de înţelegere – finală şi dincolo de 
text. 

Întrebările pentru verificarea înţelegerii aprofundate a lecturii pot viza succesiunea întâmplărilor sau 
evenimentelor descrise în text, timpul şi spaţiul în care se produc acestea, personajele antrenate în acţiune 
etc. La această etapă, evaluarea înţelegerii poate fi organizată în jurul următoarelor întrebări: Care sunt 
principalele întâmplări sau evenimente produse în text? În ce ordine sunt prezentate? Ce personaje sunt 
antrenate în acţiune? Care este timpul şi spaţiul de desfăşurare a evenimentelor? etc. 

Aceste întrebări vor servi drept bază pentru activităţile de rezumare sau de povestire a textului, 
precum şi pentru cunoaşterea şi înţelegerea unor concepte teoretice: cel de structură narativă minimală a 
unui text – stare iniţială, eveniment declanşator, complicaţie, rezolvare, finalul acţiunii – sau cel de 
momentele subiectului – expoziţiune, intrigă, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant şi deznodământ.  

La stadiul post-lectural, cadrul didactic va relua dialogul euristic asupra înţelegerii textului, însă prin 
întrebări de înţelegere finală. De exemplu: Care este mesajul final al textului? În ce măsură textul a răspuns 
aşteptărilor voastre iniţiale? Ce sentimente v-a provocat lectura textului? etc. De asemenea, pot fi 
formulate şi întrebări parvenite dinspre „polisemantismul operei” (A. Panfil), localizat de autoare „nu în 
plinurile textului, ci în blancurile şi în zonele de indeterminare ale acestuia” cum ar fi: Ce aşteptări aţi avut 
vizavi de acest text? Ce n-a spus în mod direct textul? Ce poate fi subînţeles? etc. 

Important este ca rolul profesorului şi întrebările formulate în cadrul dialogului euristic să fie 
concepute în viziune modernă, care presupune următoarele: 

– profesorul vorbeşte cât mai puţin posibil; 



 

 

– profesorul doar facilitează şi structurează discuţia; 
– majoritatea întrebărilor sunt puse de elevi; 
– majoritatea întrebărilor sunt problematizate; 
– feedback-ul se dă după consultarea opiniilor celorlalţi elevi. 
Metodele şi tehnicile de evaluare integrată a competenţei de lectură, sunt cu adevărat formative şi 

formatoare şi pot contribui, finalmente, la achiziţionarea de către elevi a acesteia.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. MIHAELA PETRICĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞINEŞTI, VIŞINEŞTI, JUD. DÂMBOVIȚA 

 
 Evaluarea reprezintă o caracteristică importantă a procesului de instruire, este 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 acestuia. Ea 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 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 initială 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 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/ 
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 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 la specificați caracteristicile elevilor noștri: 
personal, familie, social etc. Mai întâi simpla evaluare are o funcție eminentă – diagnosticul minții, care 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 învățătorii/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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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PETROVICI RAMONA 
SC. GIMN. CERTEJU DE SUS,JUD. HUNEDOARA 

 
 Evaluare în învăţământul primar 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. 

 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. 

. 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 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. 
 Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 
 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. 

 Etape de parcurs: 
– 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 obiective stabilite. 
– Activități de remediere orientate spre proiectare la nivelarea învățării. 
– Detectarea țintelor deja stăpânite, pentru a evita repetarea acestora 
 Pentru ca evaluarea inițială să duca la imbunatatirea rezultatelor elevilor trebuie sa se trateze 

diferențiat a elevii; sa se selecteze conținuturile învățarii;sa se utilizeze metode și procedee didactice 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 COMPETENȚELOR DE COMUNICARE SCRISĂ ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ – ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

-EXERCIȚII PENTRU ÎNȚELEGEREA MESAJULUI SCRIS- 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PETRU VIORICA MIHAIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIȘIU” BLAJ 

 
 1.Citiţi textul şi notaţi în căsuţe A pentru propoziţiile adevărate şi F  

pentru propoziţiile false:  
 Un studiu recent a făcut o importantă descoperire pentru viitorul oamenilor, plantelor şi animalelor 

de pe Terra: accelerarea fenomenului de încălzire globală provocat de activităţile umane duce la micşorarea 
taliei tuturor speciilor de plante şi animale. Exemplul cel mai evident este acela al urşilor polari, la care nu 
s-au mai observat de două decenii exemplare de mari dimensiuni.  

 Schimbările climatice nu au efect doar asupra populaţiilor umane, ci şi asupra surselor de hrană, 
precum culturile de cereale sau bancurile de peşti oceanici. 

 Cercetătorii cred că o climă mai caldă şi mai secetoasă duce la micşorarea dimensiunilor plantelor şi 
animalelor, în principal din cauză că sursele de apă devin tot mai puţine. 

 În secolul trecut, mai multe genuri de animale, incluzând ţestoasele, piţigoii, broaştele de baltă sau 
cerbii au început să devină din ce în ce mai mici. 

 Scăderea suprafeţei gheţarilor din decursul ultimilor ani a dus la scăderea considerabilă a taliei urşilor 
polari. Reducerea rezervelor de hrană va afecta în special oamenii, care vor fi în viitor din ce în ce mai mici, 
vor avea tot mai puţini copii, care se vor îmbolnăvi tot mai uşor. 

 În ultimul secol, temperatura medie globală a crescut cu aproape un grad Celsius, dar în urma creşterii 
activităţii din industrie, cercetătorii cred că, în preajma anului 2100, temperatura medie va fi cu peste 7 
grade mai mare decât în prezent. 

 
a. Un studiu făcut recent arată că în viitor plantele şi animalele vor fi mai mari. 
 
 b. Încălzirea globală a fost provocată de activităţile industriale intense.  
 
 c. Vieţuitoarele vor avea dimensiuni tot mai mici din cauza lipsei de apă.  
 
 d. Scăderea suprafeţei gheţarilor a dus la mărirea taliei urşilor polari. 
 
 e. În viitor, oamenii vor avea copii tot mai sănătoşi. 
 
 f. Temperatura medie pe glob va creşte.  
 
 
Exercițiul este pentru clasa a IV-a, de alegere duală, pentru înțelegere locală. 

  



 

 

2. Citiți ghicitorile și completați în tabel litera corespunzătoare imaginii potrivite răspunsului 
corect. 

Atenție! O imagine este în plus!  

 
 
 
1 2 3 4  5 
     

 
 
Exercițiul este pentru clasa a III-a, de potrivire, pentru înțelegere globală. 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNVĂŢĂTOR PETRUSE MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRON POMPILIU”, ŞTEI, JUD. BIHOR 

 
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 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. 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 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV.PREȘC. PIETREANU ALEXANDRA - MARIANA 

G.P.P. NR.45, ORADEA 
 
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. Evaluarea, în general, este privita drept o acțiune 
psihosocială complexă, ce se bazează pe operații de măsurare și apreciere a rezultatelor unei activități 
instructiv-educative. (dupa S. Cristea, „Dictionar de pedagogie”, 2000). 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare. Ea “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). Scopul acestei evaluări inițiale oferă profeorului, 
respectiv elevului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și acela de a identifica nivelul de pregătire 
al educabilului, eventualele lacune ale acestuia ce trebuie completate și unele aspecte ce necesită 
imbunătățire sau corectare. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea 
lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare. 

In 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 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 ) 
Evaluarea inițială se face la începutul unui program de instruire ( ciclu curricular sau şcolar, an şcolar 

sau semestru, unităţi de învăţare) și are un rol dublu: 
 rol de diagnosticare, stabilind nivelul cunoștințelor pe care le au elevii la începutul unui ciclu; 
 rol de prognosticare, pe baza evaluării inițiale se poate face proiectarea eficientă și realistă, a conţinuturilor 

materiei care urmează să fie predată. 
Datele oferite de evaluarea inițială indică direcțiile de planificarea a activității pentru etapa următoare 

a activității didactice: 
 activitățile viitoare trebuie proiectate în concordanță cu posibilitățile elevilor; 
 influențează modul de organizare şi desfăşurare a programului de instruire; 
 atrage atenția asupra eventualei necesități, când se constată lacune care ar putea împiedica desfășurarea 

eficientă a activității, a unor activități de recuperare individuale pentru anumiți elevi. 
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3. Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Editura Polirom, București, 2002 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PINGHEL DANIELA GEORGIANA 

 
 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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EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII 
 

PROF. PÎNTEA GEORGETA-AURORA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HATMANUL ŞENDREA” DOLHEŞTII MARI 

JUDEȚUL SUCEAVA 
 
“Singurul avantaj competitiv de durată este abilitatea de a învăţa mai repede decât concurenţii tăi.” 

Arie de Geus 
 
Evaluarea este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat 

structural şi funcţional în activitatea didactică. În opinia lui R.Ausubel evaluarea reprezintă “punctul final 
într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor 
pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse, măsurarea rezultatelor 
aplicării programului”. 

Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educaţiei sau 
mai exact teoria evaluării - ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea 
rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a tehnologiei didactice.  

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la 
un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

Evaluarea este prezentă în orice activitate pedagogică, de la rezultate, la obiectivele urmărite şi apoi 
la activitatea însăşi. Ea constituie una din condiţiile esenţiale eficacităţii procesului didactic şi este menită 
să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse la elevi, prin activitatea educativă. Evaluarea se 
află în relaţii de interacţiune funcţională cu predarea, cu învăţarea, făcându-le mai eficace sau dimpotrivă. 

Evaluarea rezultatelor elevilor are efecte pozitive asupra activităţii lor, îndeplinind un rol de 
„supraveghere” a activităţii de învăţare a acestora, prin faptul că o direcţionează înspre conţinuturile 
esenţiale şi determină stilul adecvat de învăţare, o susţine motivaţional şi o stimulează prin „intrări 
pozitive”, îi antrenează pe elevi într-o activitate susţinută. De asemenea, controlul sistematic oferă elevilor 
un feed-back operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută să determine conştient şi obiectiv în ce măsură 
acestea corespund obiectivelor pedagogice stabilite. Se asigură, pe această cale, o „relaţie a elevului faţă de 
sine, ca subiect al acţiunii”. În acest fel, efectele pozitive ale evaluării rezultatelor şcolare se reflectă în 
atitudinea elevilor faţă de activitatea şcolară în dezvoltarea capacităţilor şi obişnuinţei de autoevaluare prin 
raportarea performanţelor atinse la cele aşteptate de şcoală. 

  Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: 
 - obiectivele şi conţinuturile ce trebuie evaluate;  
 - scopul şi perspectiva evaluării; 
 - momentul evaluării; 
 - modalitatea de evaluare; 
 - modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; 
 - criterii pe baza cărora se evaluează. 
Importanţa evaluării: 
- pe baza rezultatelor pe care le oferă, profesorul poate să regleze și să amelioreze activitatea 

didactică; 
- pentru elevii rămaşi în urmă, 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. 

Perioada de evaluare - 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 vizează raportul între rezultatele scontate şi cele obţinute. (“a evalua”: a 
aprecia, a constata, a judeca).  

 Principalele caracteristici ale actului evaluativ sunt: 



 

 

 - evaluarea este un act de cunoaştere specifică a unor fenomene sau rezultate pentru a ameliora 
starea lor, pentru a influenţa situaţia şi a o regla; 

 - colectează date necesare pentru a adopta anumite decizii în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi a 
activităţii considerate; 

 - presupune demersuri de prelucrare cantitativă şi calitativă a informaţiilor obţinute; 
 - raportează rezultatele la diverse criterii (sociale, culturale, de performanţă) pentru aprecierea 

situaţiilor evaluate; 
 - produce un efect anticipativ privind evoluţia sistemului şă a rezultatelor acestuia. 
Analiza relaţiilor dintre evaluarea rezultatelor şcolare şi activităţile de predare/învăţare evidenţiază 

funcţiile evaluării. Unele dintre acestea au caracter general, fiind caracteristice acţiunilor evaluative 
indiferent de obiectul acestora, altele sunt specifice şi decurg din particularităţile domeniului în care se 
realizează evaluarea. 

 Evaluarea realizează următoarele funcţii generale: constatativă, diagnostică şi prognostică. 
 Funcţia constatativă (de constatare) se referă la cunoaşterea stării fenomenului, a activităţii şi a 

rezultatelor obţinute. Această constatare trebuie să fie cât mai exactă posibil, să nu fie deformată. 
 Funcţia diagnostică (de diagnoză) vizează identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor 

constatate. Ea explică starea constatată şi permite ameliorarea acesteia. 
 Funcţia prognostică (de prognoză) se concretizează în deciziile de ameliorare, ce urmează a fi 

adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare, pe care precedentele funcţii le sugerează 
şi le fundamentează. 

 În raport cu elevii, evaluarea exercită un impact în mai multe planuri: 
Funcţia de orientare se realizează prin dirijarea activităţii de învăţare a elevilor, orientându-i către 

conţinuturile esenţiale. Maniera de evaluare promovată de profesor evidenţiază ce trebuie învăţat şi cum 
trebuie învăţat, formându-le elevilor un stil de învăţare. 

 Funcţia de informare se realizează prin înştiinţarea elevilor în legătură cu propriile lor rezultate, li 
se oferă acestora posibilitatea de a cunoaşte gradul de îndeplinire a sarcinilor şcolare, de atingere a 
obiectivelor activităţii. 

Funcţia motivaţională se realizează prin stimularea activităţii de învăţare. Evaluarea susţine 
activitatea şi îi determină pe elevi să se situeze la un anumit nivel în concordanţă cu nivelul solicitărilor. 

Funcţia de selecţie permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor după valoarea performanţelor 
obţinute. 

Funcţia de certificare relevă competenţele şi cunoştinţele elevilor la finalul unui ciclu şcolar. 
Funcţia de reglare şi autoreglare urmăreşte îmbunătăţirea activităţii de învăţare. Elevii 

conştientizează distanţa la care se află faţă de performanţele aşteptate, precum şi eforturile ce sunt necesare 
pentru îndeplinirea lor. 

Evaluarea furnizează informaţii cu privire la starea procesului didactic permiţând cunoaşterea 
procedurilor şi a acţiunilor izbutite, dar şi a punctelor critice, a zonelor în care s-au produs disfuncţii, 
dereglări şi în care se impun ameliorări. 

Condiţia esenţială pentru ca procesul de evaluare a rezultatelor şcolare să orienteze întreaga 
desfăşurare a activităţii instructiv-educative, implică realizarea lui în consonanţă cu trei principii: 

• să asigure reglarea continuă şi operativă a demersului de instruire şi focalizarea acestuia pe 
obiectivele vizate; 

• să orienteze, să susţină şi să stimuleze activitatea de învăţare; 
• să realizeze nu numai cunoaşterea rezultatelor, ci şi explicarea acestora prin relevarea 

aspectelor izbutite ale procesului, dar şi a neajunsurilor care le-au produs. 
 Valoarea este menită să estimeze progresele în învățare și să certifice capacitățile și competențele 

formate, să identifice la timp ceea ce elevul nu a înțeles sau nu stăpânește. În același timp, ea vizează să 
evidențieze disfuncțiile atât în predare, cât și în învățare, precum și sursele erorilor, să certifice calitatea 
predării și învățării și să exercite influență reglatoare asupra acestora. Înnoirea didacticii presupune 
reconsiderarea nu numai a tehnicilor de predare, ci și a acțiunilor de evaluare în sensul realizării unității 
celor trei procese, predare-învățare-evaluare.(Radu,I.T.,2000.pg.21). 

În teoria și practica educațională se disting trei strategii sau forme de evaluare: 
 Evaluarea iniţială (predictivă) 



 

 

 Evaluarea continuă (formativă) 
 Evaluarea cumulativă (sumativă) 
Evaluarea iniţială (predictivă) mai este numită de unii specialişti şi ”răul necesar”, pornind pe de o 

parte de la adevărul ca orice evaluare este stresantă, iar pe de altă parte de la dorinţa de a face din această 
activitate un demers cât mai firesc, normal. Evaluarea iniţială realizată la începutul unui program de 
instruire este necesară si nu are rol de control; este menită 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.  

 Este necesară pentru : 
 cunoaşterea 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 ); 

 este indispensabilă pentru a stabili dacă cei 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 urma rezultatelor obţinute prin evaluarea iniţială, profesorul are posibilitatea să-şi contureze 
activitatea următoare în trei planuri: 

 adaptarea activităţii la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 
 organizarea unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
 adoptarea unor măsuri de sprijinire sau recuperare în folosul unor elevi .  
Evaluarea continuă (formativă) presupune verificarea performanţelor elevilor pe secvenţe mici de 

activitate şcolară privind întregul conţinut al materiei parcurse în fiecare secvenţă de activitate. 
 Această formă de evaluare permite cunoaşterea pregătirii elevilor, identificarea neajunsurilor după 

fiecare secvenţă, luarea măsurilor considerate utile pentru ameliorarea randamentului elevilor şi a 
procesului. Ea constituie un mijloc de reglare operativă a activităţii didactice şi de prevenire a eşecului. 

 Pe temeiul acestor trăsături rezultă că evaluarea formativă se prezintă ca o preocupare continuă a 
tuturor celor angajaţi în activitatea evaluată de a recepta efectele acţiunii introductive. Dacă rezultatele nu 
sunt cele scontate, se stabileşte un diagnostic, precizându-se neajunsurile, dificultăţile cu scopul de a opera 
remediile necesare. 

 Evaluarea formativă este direct implicată în procesul instructiv-educativ şi vizează sesizarea la timp 
a unor defecţiuni şi aplicarea măsurilor de corectare necesare. Ea are două trăsături principale: 

 ritmul mai mult susţinut al activităţii de evaluare, frecvenţa mult mai mare a verificărilor şi aprecierilor pe 
parcursul unei perioade; 

 scurtarea intervalului dintre evaluare şi modificare, ameliorările aduse activităţii pedagogice. 
 Ea se realizează concomitent cu procesul însuşi, foloseşte pentru îmbunătăţirea programului de 

instruire în cursul aplicării lui. 
 Pentru a perfecţiona procesul de evaluare şi a îmbunătăţi rezultatele, va trebui să se ţină cont de 

corecta stabilire a tehnicilor de măsurare pe temeiul obiectivelor pedagogice, astfel încât evaluarea să fie în 
strictă concordanţă cu scopurile urmărite. De asemenea, actul de evaluare trebuie integrat în activitatea 
didactică, astfel încât măsurarea şi aprecierea să intervină la timp, informându-i pe cei angajaţi în această 
activitate despre succesiunea etapelor şi condiţiilor desfăşurării lor. 
  



 

 

Pentru a fi eficientă evaluarea trebuie să îndeplinească trei condiţii: 
 să fie continuă; 
 să fie analitică; 
 să se facă în raport cu obiectivele instruirii şi nu în raport cu rezultatele altor elevi.  
 Frecvenţa evaluărilor, intervalul la care este de dorit să fie realizate este una din problemele pe care 

le pune evaluarea formativă. În literatura pedagogică, unii autori îndeamnă să fie efectuate la fiecare lecţie, 
iar alţii la intervale de timp mai mari. Pentru a fi raţional integrate în actul didactic, aceste evaluări trebuie 
realizate de regulă pe un sistem de lecţii de 5 – 6 ore de curs prin aplicarea unor probe care verifică învăţarea 
conţinuturilor esenţiale predate. Aplicarea unor probe după 5–6 lecţii permite integrarea evaluării cu 
predarea- învăţarea. 

 Rostul lor este de a oferi profesorului informaţii privind efectele activităţii realizate, oglindite în 
rezultatele elevilor. Pentru ca funcţia formativă a evaluării să poată fi realizată, profesorul trebuie să 
cunoască o serie de informaţii privind caracteristicile psihice individuale ale elevilor, ale mediului lor socio-
familial, interesele şi aspiraţiile acestora. Aceste informaţii vor folosi profesorului pentru a stabili strategiile 
prin care fiecare elev să poată depăşi dificultăţile apărute în procesul de învăţare. 

 Evaluarea cumulativă (sumativă) se realizează la intervale mai lungi de timp, în general 
corespunzătoare capitolelor, semestrelor şcolare, anului şcolar şi a unui ciclu de învăţământ. 

 Ea are un caracter retroactiv deoarece intervine după parcurgerea de către elevi a unor secvenţe şi 
realizează un sondaj atât în ceea ce-i priveşte pe elevi, cât şi materia a cărei însuşire este verificată. 
Evaluarea cumulativă nu poate oferi informaţii complete cu privire la măsura în care toţi elevii cunosc 
conţinutul predat. Ea nu permite ameliorarea imediată pentru că nu însoţeşte procesul didactic secvenţă cu 
secvenţă. 

 Doar în perioada următoare (semestru, an, ciclu), profesorul ar putea să-şi adapteze predarea în 
funcţie de deficienţele, lacunele constatate în cadrul evaluării cumulative. 

 Folosirea în exclusivitate a acestui tip de evaluare este din ce în ce mai criticată şi există şi o 
justificare în acest sens. Obiecţiile pornesc de la scopul principal al învăţământului, deci şi al actului de 
evaluare care nu este pur constatativ ci de a-i ajuta pe elevi să realizeze obiectivele propuse, să obţină un 
randament mai ridicat. Totuşi, rezultatele evaluării cumulative sunt necesare pentru aprecierea 
învăţământului, ele interesând mai ales organele de decizie în vederea ameliorării mai profunde privind 
organizarea şi desfăşurarea sa. 

 Este evident că cele trei forme de evaluare se completează, fiind la fel de necesare pentru ameliorarea 
procesului de învăţământ. Recunoaşterea legăturilor necesare dintre diferitele modalităţi de evaluare a 
activităţii didactice conduce la singura atitudine justificată şi eficientă faţă de folosirea lor şi aceasta se 
exprimă în îmbinarea acestora, în realizarea unui proces de evaluare în forme şi cu funcţii multiple, perfect 
integrat activităţii didactice şi nu în opţiunea pentru una din aceste forme. 

EVALUAREA CENTRATA PE COMPETENTE  
1) COMPETENTA - UN CONCEPT POLISEMANTIC  
Din cauză că are o mare doză de polisemantism competenţa este înţeleasă diferit şi este tratată diferit 

în diverse sisteme de învăţământ.  
a) Competenţa, în general, reprezintă capacitatea unui individ de a mobiliza un ansamblu integrat 

de resurse (cognitive, afective, relationale, comportamentale, etc.) pentru a rezolva cu eficienţă diverse 
categorii de probleme sau familii de situaţii- problemă.  

b) Competenţa şcolară poate fi considerată ca o disponibilitate acţională a elevului, bazată pe resurse 
bine precizate, dar şi pe experienţa prealabilă, suficientă şi semnificativ orga-nizată. Se materializează în 
performanţe ale elevului, predictibile în mare măsură pe baza prestaţiilor anterioare.  

c) Structura unei competente:  
• resursele, constituite din: cunoştinţe („a şti"), deprinderi/abilităţi („a face") şi atitudini, valori („a 

fi, a deveni");  
• situaţiile concrete în care elevul învaţă şi pune în practică acel potenţial. Fără crearea situaţiilor 

concrete create pentru a pune în aplicare ceea ce a învăţat, acel potenţial rămâne doar în planul lui „a şti", 
nu trece în planul lui „a face". Rămâne, în plan teoretic, în planul lui „a şti". Trebuie completat cu „a face" 
şi „a deveni".  
  



 

 

d) Competenţa - un potenţial  
Competenta trebuie probata/demonstrata în situaţii concrete. Pentru a fi evaluată, competenta 

trebuie să beneficieze de situaţii concrete în care cel ce studiază va demonstra că este capabil să pună în 
practică, să valorifice ceea ce a învăţat. Situaţiile în care acesta dovedeşte o competenţă sunt integrate în 
familii de situaţii. Fiecărei competenţe i se asociază o „familie de situaţii". Acestea sunt situaţii 
echivalente.  

e) Competenţa se exprimă în performanţe.  
Performanţele unui elev exprimă nivelul la care o competenţă/competenţele au fost dobândite de către 

acesta. Deci, performanţa este expresia competenţei, forma şi nivelul ei de manifestare în plan personal. 
Teoria şi practica pedagogică intenţionează să deplaseze accentual de la paradigma tradiţională a evaluării 
centrată pe cantitate, pe obiectivitate maximă, la evaluarea centrată pe calitate. In contextul evaluării 
centrate pe competenţe, standardele la care se raportează rezultatele învăţării elevului trebuie să fie de 
natură calitativă. În pedagogia modernă, aceste standarde sunt reprezentate de „descriptorii de 
performanţă". Un standard este o unitate de măsură/apreciere etalon, este un „stass". Pentru a asigura o 
evaluare corectă şi unitară, procesul şi produsul învăţării fiecărui elev trebuie să fie raportate la standardele 
de performanţă stabilite la nivel naţional. Performanţele personale/individuale trebuie apreciate în funcţie 
de gradul de apropiere sau depărtare de aceste unităţi cu valoare de „etalon".  

f) Competenta reprezinta un megarezultat educational. 
Poate fi corelata cu un obiectiv educaţional cu grad mare de generalitate: obiectiv de arie curriculară, 

obiectiv cadru general etc., putând fi integrat în soclurile de competenţă  
g) Competenta - finalitate a procesului educational si „ obiect” al evaluarii  
In condiţiile învăţământului modern, competenţa se transformă în finalitate a procesului educaţional 

şi “obiect” al evaluării şcolare. Competenţele şcolare disciplinare/ transversale dobandite de elev în cadrul 
unei instruiri şi evaluări “autentice” au luat locul obiectivelor operaţionale/ comportamente (observabile si 
măsurabile). În domeniul evaluativ ne aflăm în faza reconceperii evaluării, a trecerii de la evaluarea 
obiectivelor la evaluarea competenţelor şcolare.  

2) RECONCEPEREA EVALUĂRII DIN PERSPECTIVA COMPETENŢELOR PRESUPUNE :  
• Extinderea evaluării de la verificare şi apreciere a rezultatelor la evaluarea procesului, a strategiei 

de învăţare a elevului, purtatoare de succes; evaluarea elevilor dar şi a obiectivelor, a conţinutului, 
metodelor, a situaţiei de învăţare, a evaluării însăşi.  

• Luarea în considerare, pe lângă achiziţiile cognitive, şi a altor indicatori, precum: personalitatea, 
conduita, atitudinile; aplicarea în practică a celor învăţate; diversificarea tehnicilor de evaluare şi adecvarea 
acestora la situaţiile concrete ( teste docimologice, lucrări de sinteză, tehnici de evaluare a achiziţiilor 
practice, probe de aptitudini, conduită, valorizare, etc);  

• Deschiderea evaluării spre viaţă: competenţe relaţionale, comunicare profesor- elev, disponibilităţi 
de integrare socială;  

• Scurtarea drumului evaluare – decizie - acţiune ameliorativă, inclusiv prin integrarea eforturilor si 
disponibilităţilor participative ale elevilor; centrarea pe aspectele pozitive şi nesancţionarea în permanenţă 
a celor negative;  

• Tranformarea elevului într-un partener al profesorului în evaluare, prin: autoevaluare, 
interevaluare, evaluare controlată.  

3) CENTRAREA PE COMPETENŢE - UN MODEL INTEGRATOR AL EVALUĂRII  
Această nouă concepţie prefigurează construcţia unui nou model integrator al evaluării, care 

valorifică deopotrivă şi încearcă să coreleze cunoştinţe, deprinderi, capacităţi de aplicare a 
cunoştinţelor, valori şi atitudini ale elevului. .  

CRITERIILE ÎN EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ 
1) Criteriu, criteriu de evaluare  
„Criteriu” vine de la latinescul „criterium” şi desemnează principiul care stă la baza unei judecăţi, a 

unei estimări, a unei clasificări, permite distingerea adevărului de fals, etc. Criteriile de evaluare sunt 
puncte de vedere , caracteristici, dimensiuni în funcţie de care se evaluează rezultatele şcolare ale elevilor. 
Utilizarea criteriilor în evaluare devine un element de obligativitate. Existenţa criteriilor este esenţială atât 
pentru elev cât şi pentru cadrul didactic, în orice tip de evaluare, fie ea iniţială, formativă sau sumativă.  
  



 

 

Tipuri de criterii în evaluare  
Activitatea de învăţare a elevilor a fost şi este evaluată, în mod tradiţional, prin raportare la cel puţin 

patru tipuri de criterii principale, dispuse pe doua axe polare:  
• Axa 1: Norma/ media clasei (norma statistică a clasei respective) sau standardele procentuale 

locale, naţionale sau internaţionale versus „norma” individuală (raportarea la sine însuşi).  
• Axa 2: Raportarea la obiective (evaluarea criterială) versus raportarea la conţinutul programei.  
2) Indicatorul în evaluare  
Indicatorul este un element care indică prezenţa altui element. Acesta are valoare de semnal. 

Indicatorul nu poate, în sine, prin statutul său, să furnizeze un sens rezultatului pe care îl subliniază; el 
trebuie să se refere la un criteriu.  

Relaţia criteriu - indicator este foarte strânsă.  
Criteriul desemnează o caracteristică, iar indicatorul „semnalează” niveluri de dezvoltare, de prezenţă 

a acestei caracteristici într-o anumită situaţie evaluativă. Într-un context şcolar dat, dacă luăm drept criteriu 
„nivelul performanţei în învăţare a elevilor”, aceastea (performanţele) se distribuie în minimale, medii, 
maximale. Indicatorii sunt elementele din descriptorii de performanţă asociaţi calificativelor care 
semnalează prezenţa diverselor aspecte care trebuie să caracterizeze rezultatul elevului pentru a i se acorda 
o nota sau un calificativ. În învăţământul gimnazial şi liceal criteriul de repartizare a performanţelor elevilor 
este reprezentat de scara numerică de la 10 la 1. Indicatorii enumeră, precizează cum trebuie să arate 
raspunsul elevului pentru a i se acorda nota 10, sau 9, sau... sau 5 sau un anumit punctaj stabilit prin baremul 
de corectare si notare. 

Curriculum și evaluare la disciplina Fizică.  
1. Relaţia dintre curriculum şi evaluare  
Evaluarea trebuie privită ca o parte integrantă, activă şi importantă a curriculumului, dezvoltând 

relaţii specifice şi semnificative în termeni de impact şi efecte asupra elevilor, asupra profesorilor, asupra 
celorlalţi agenţi educaţionali, ca şi asupra factorilor de decizie responsabilizaţi în cadrul procesului.  

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 activităţii didactice/educative.  

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.  

Efectele educaţionale  
Indiferent de nivelul la care se poziţionează, orice act de evaluare participă într-o formă sau alta la 

furmizarea de informaţii privind anumite secvenţe ale procesului educaţional, efectele asupra elevilor sau 
rezultatele concrete. Pe baza analizei acestor informaţii pot fi definite două tipuri de efecte ale acţiunii 
relaţiei curriculum - evaluare:  
a. Efectul de feedback  
Feedback-ul formativ  

 
 Feedback-ul sumativ  

 
- Este obţinut în urma evaluărilor continue  
-Contribuie la urmărirea şi stabilirea progresului 
elevilor  
-“Unicul scop al evaluării formative este să 
identifice situaţiile în care întâmpină elevul o 
dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” , 
atât pe el cât şi pe profesor.  
- Stabileşte dacă competenţele concrete propuse au 
fost atinse şi permite continuarea demersului 
pedagogic spre competenţe mai complexe  

 
- Este obţinut în urma evaluării sumative  
- 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).  
- Permite aprecieri cu privire la prestaţia 
profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a 
programelor de studii  

 b. Efectul de backwash (sau de washback)  



 

 

Efectul retroactiv cum ar putea fi tradus, reprezintă efectul evaluării asupra curriculumului şi vizează 
reducerea curriculumului realizat sub influenţa evaluărilor externe (în special examenele). Se va ţine cont 
de natura acestui efect pentru a determina schimbări calitative în celelalte componente ale educaţiei. 
Acţionează de fapt asupra curriculum-ului „ascuns", realizat în practică şi nu, în mod direct, asupra celui 
oficial. În mod concret, nivelurile la care se poate observa acţiunea acestuia sunt:  

• metodele curente de predare-învăţare activate în clasă;  
• nivelurile motivaţionale ale elevilor;  
•calitatea interacţiunilor directe dintre profesor şi elev, inclusiv stimularea, prin evaluare, a 

conformării automate, în cazurile anumitor elevi, la un anumit tip de cerinţe ale profesorului; 
• nivelul strategiei unităţii de învăţământ, care poate sugera, în baza rezultatelor diferitelor tipuri de 

evaluare sau a examenelor, preluarea de către anumiţi profesori/învăţători, a anumitor clase de elevi, 
„selectate, etc. 

2.Formarea şi evaluarea competenţelor 
2.1. Competenţe generale. Competenţe specifice. Competenţe de evaluat. Rolul taxonomiilor  
Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru, a unui nou sistem de referinţă care să aibă 

la bază formarea competenţelor elevilor. Centrarea pe competenţe a învăţământului este o preocupare 
majoră a ultimilor ani.  

În procesul de învăţământ evaluarea se raportează, aşa cum este firesc, la competenţele generale şi 
competenţele specifice ale programei şcolare pe care trebuie să le obțină elevii.  

Această concepţie a condus la organizarea programelor şcolare într-o structură care să permită 
centrarea pe competenţele ce urmează a fi formate la elevi şi în acelaşi timp să asigure corelarea 
conţinuturilor învăţării cu aceste competenţe. Acest demers asigură acordarea la dezvoltările curriculare 
actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale învăţării. 
Competenţe cheie la formarea cărora studiul 
disciplinei fizică are contribuţie directă  

Competenţe cheie la formarea cărora studiul 
disciplinei fizică are contribuţie indirectă  

 
 Competenţe în matematică şi competenţe de 
bază în ştiinţe şi tehnologie  
 Competenţe în utilizarea noilor tehnologii 
informaţionale şi de comunicaţie  
 Competenţe pentru a învăţa să înveţi  
 Competenţe de relaţionare interpersonală  
 Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat  
 

 
 Comunicare în limba maternă  
 Comunicarea în limbi străine  
 Sensibilizare culturală şi exprimare artistică  
 

2.2. Evaluarea competenţelor  
Evaluarea competenţelor formate la elevi prin activitatea didactică la disciplina fizică 

presupune stabilirea competenţelor de evaluat, care se realizează printr-un proces de 
operaţionalizare a competenţelor din programa şcolară.  

Din perspectiva evaluării, taxonomia reprezintă cadrul ce stă la baza construirii 
competenţelor de evaluat. Categoriile conţinute sunt cele clasice, bloomiene:  

• Cunoaştere  
• Comprehensiune sau înţelegere  
• Aplicare  
• Analiză  
• Sinteză  
• Evaluare  
Competenţele de evaluat:  
*au caracter derivat în raport cu competenţele din programa şcolară; elaborarea 

competenţelor de evaluat are ca punct de plecare identificarea competenţelor generale şi a 
competenţelor specifice (prevăzute în programa şcolară) care urmează să fie evaluate;  

*au un grad de specificitate care permite o evaluare educaţională validă şi fidelă, deoarece 
acest lucru se realizează pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a 
comportamentului elevilor.  



 

 

La rândul lor, instrumentele de evaluare sunt create pe baza unor obiective cu un grad de 
specificare mai ridicat (răspund celor trei întrebări clasice: ce se evaluează?; cum se evaluează? 
şi cât se evaluează?), facilitând „măsurarea” performanţelor.  

Elaborarea unei competenţe de evaluat trebuie să urmărească toate stagiile sau etapele 
următoare:  

 să identifice, numind comportamentul vizat, pe care elevul trebuie să-l demonstreze;  
 să identifice cu claritate condiţiile importante în care comportamentul se poate produce 

sau poate deveni vizibil, măsurabil;  
 să precizeze un nivel al performanţei acceptabile, prin enunţarea unui criteriu de reuşită 

direct măsurabil.  
Competenţele de evaluat sunt un element-cheie în construirea instrumentului de evaluare, 

astfel încât calitatea şi acurateţea operaţionalizării lor sunt esenţiale.  
Operaţionalizarea competenţelor  
Cerinţe de conţinut:  
• Într-o competenţă nu se formulează informaţia, ideea, problema de rezolvat, ci operaţia 

logică sau/şi abilitatea mentală activată în vederea definirii modului de raportare a elevului la 
conţinutul vehiculat;  

• Competenţele trebuie să corespundă prin conţinutul lor nivelului de dezvoltare a 
inteligenţei elevilor, experienţelor anterioare de învăţare, vizând o dificultate care poate fi 
depăşită;  

• Competenţele să descrie operaţii sau acţiuni cărora le sunt asociate experienţe adecvate 
de învăţare în situaţiile instructive programate cu elevii;  

• Operaţiile, abilităţile sau comportamentele mentale specificate în conţinutul 
competenţelor trebuie să fie cât mai variate, nelimitându-se la simpla memorare - reproducere 
de informaţii.  

Cerinţe de formă:  
• O competenţă nu descrie activitatea profesorului, ci schimbarea care se aşteaptă să se 

producă, în urma instruirii, în structura mentală sau în informaţiile stocate anterior de elev;  
• Competenţa trebuie să fie operaţională, formulată în termeni comportamentali expliciţi, 

prin utilizarea unor „verbe de acţiune” de tipul: a diferenţia, a identifica, a rezolva, a construi, a 
compara, a enumera, etc.  

• Fiecare competenţă trebuie să vizeze o operaţie singulară pentru a facilita măsurarea şi 
evaluarea gradului său de realizare;  

• Trebuie să fie elaborată în cât mai puţine cuvinte, pentru a uşura referirea la conţinutul 
său specific.  

METODE DE EVALUARE  
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.  

Metodele pot fi grupate în 2 mari categorii:  
1. Metodele tradiţionale  
2. Metode complementare  
1. Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp. Din 

această categorie fac parte:  
• Probele orale  
• Probele scrise  
• Probele practice  
Verificarea orală constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 

cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Avantajele constau 
în aceea că se realizează o comunicare deplina între profesor şi clasa de elevi, iar feed-back-ul este mult 
mai rapid. Metoda favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor. De multe ori însă 
obiectivitatea ascultării orale este periclitată, datorită intervenţiei unei multitudini de variabile: starea de 
moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor puse, starea psihică a evaluaţilor etc.  



 

 

Verificarea scrisă apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în lucrări de control sau teze. 
Elevii au şansa sa-şi prezinte achiziţiile educaţiei fără intervenţia profesorului, în absenţa unui contact direct 
cu acesta. Anonimatul lucrării, îngăduie o diminuare a subiectivităţii profesorului. Ca avantaje, mai 
consemnăm posibilitatea verificării unui număr relativ mare de elevi într-un interval de timp determinate 
raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare constituit din conţinutul lucrării scrise, avantajarea 
unor elevi timizi sau care se exprimă defectuos pe cale orală etc. Verificarea scrisă implică feed-back mai 
slab, în sensul ca unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin intervenţia profesorului. Cum 
este şi firesc, ambele variante de verificare se cer a fi desfăşurate oportun şi optim de către profesori. 

Elementele din care se compune un instrument de evaluare, enunţuri, întrebări simple sau structurate, 
probleme, exerciţii de orice tip poartă numele de itemi.  

Există în teoria şi practica evaluării mai multe criterii de clasificare a itemilor, dintre care cel mai des 
utilizat este acela al gradului de obiectivitate oferit de corectare. În funcţie de acest criteriu, itemii pot fi 
clasificaţi în trei categorii:  

- itemi obiectivi  
- itemi semiobiectivi  
- itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 
Sugestii / opţiuni pentru menţinerea nivelului calitativ al învăţării 
 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.  

 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.  

 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.  

 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. 

CONCLUZII 
Evaluarea scolară are rol de optimizare a învătării atunci când: 
• vizează coresponsabilizarea elevului; aceasta presupune dezvoltarea capacitătii de autorefletie 

asupra propriei învătări; 
• nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unei decizii si a 

măsurilor ameliorative; 
• se ocupă atât de rezultatele scolare cât si de procesele de predare si învătare pe care le implică; 
• asigură complementaritatea metodelor traditionale cu cele alternative deplasând accentul de la 

evaluarea produselor învătării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare; 
• integrează în probele de evaluare tipurile de itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi) în deplină 

corespondentă cu complexitatea competentelor si performantelor vizate în programele scolare; 
• dezvoltă tot timpul o functie de feed-back pentru elev; 
• informează cadrul didactic asupra punctelor tari si punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra 

eficacitătii activitătii didactice; 
• îsi asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare şi de învătare, de intervenţie 

formativă; 
• devine un mijloc de comunicare de informatii asupra stadiului învătării, în vederea ameliorării sau 

reorganizării acesteia;  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. MIHAELA PINTILIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BUHUȘI 
 
„De vreme ce omul trăiește sub semnul măsurării și al comparației cu alții și cu sine însuși, realizând 

permanent clasificări și ierarhizări, evaluarea reprezintă un act inerent oricărei activități conștiente, aceasta 
răspunzând nevoii omului de a conferi valoare lucrurilor și evenimentelor.” 

Evaluarea este definită ca un proces de colectare, prelucrare și interpretare a datelor obținute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare, în scopul adoptării unei judecăți de valoare sau al luării unei decizii. 
Aceasta furnizează informațiile necesare reglării și ameliorării activității didactice de la o etapă la alta, prin 
adoptarea măsurilor corespunzătoare situațiilor de instruire.  

Evaluarea are o valoare motivațională, dorința de succes, respectiv teama de eșec sunt imbolduri 
importante în învățare. Succesul sistematic înscrie motivația învățării pe o spirală ascendentă, în timp ce 
eșecul poate duce la „demotivare”. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate obiectivului propus. Proiectarea metodelor de evaluare se realizează odată cu 
proiectarea celorlate componente ale procesului didactic: obiective, conținuturi și strategii de predare. 

Metodele pot fi grupate în două mari categorii: 
1. metode tradiționale 
2. metode complementare/ alternative 
1. Metodele tradiționale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp, fiind 

cele mai des utilizate. Din această categorie fac parte: 
• probele orale 
• probele scrise 
• probele practice 
Probele orale reprezintă metoda de evaluare cel mai des utilizată la clasă. Datorită fidelității și 

validității lor scăzute, aceste probe nu sunt recomandabile în situații de examen. Aceste probe vizează 
formarea competenței de comunicare verbală. Se recomandă stabilirea unor descriptori de performanță 
pentru eliminarea subiectivității notării elevilor. Dintre avantajele utilizării probelor orale amintim:  

• flexibilitate și grad mare de adaptabilitate; 
• posibilitatea de a corecta și clarifica imediat eventualele erori sau neînțelegeri; 
• formularea răspunsurilor urmărește logica și dinamica unui discurs oral. 
Este necesar, însă, să fie avute în vedere și limitele acestor probe,dintre care menționăm: 
• diversele circumstanțe care pot influența obiectivitatea evaluării; 
• nivel scăzut de validitate si fidelitate; 
• consumul mare de timp. 
Probele scrise sunt practicate, și uneori chiar preferate, datorită unora dintre avantajele lor imposibil 

de ignorat în condițiile în care se dorește eficientizarea procesului de instruire și creșterea gradului de 
obiectivitate în apreciere. Dintre acestea menționăm: 

• economia de timp; 
• diminuarea stărilor tensionale, de stres; 
• au un grad ridicat de obiectivitate. 
Dezavantajul major este presupus de relativa întârziere în timp a momentului în care se realizează 

corectarea unor greșeli. 
2. Principalele metode complementare de evaluare, al căror potențial formativ susține 

individualizarea actului educațional prin sprijinul acordat elevului sunt: 
• observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor; 
• investigația; 
• proiectul; 



 

 

• portofoliul; 
• autoevaluarea. 
Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor furnizează profesorului informații 

relevante asupra performanțelor elevilor săi din perspectiva capacității lor de acțiune și relaționare, a 
competențelor și a abilităților de care dispun aceștia. 

Investigația oferă posibiliatatea elevului de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite, în situații 
noi și variate, pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs. 

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie să fie clar definită prin criterii 
negociate sau nu cu elevii, astfel încât să evidențieze efortul exclusiv al elevului în realizarea proiectului. 

Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, 
de la un an școlar la altul chiar de la un ciclu de învățământ la altul. 

Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele tradiționale, a căror 
prezență este preponderentă, oferind alte opțiuni metodologice și instrumentale care îmbogățesc practica 
evaluativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR: PINTILII MARIA-ANCA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE STOLERU’’. BAIA 
 
De-a lungul istoriei, atât în teoria dar şi în practica educaţiei şi instruirii, ideea de evaluare a trecut prin 

schimbᾶri semnificative. 
Evaluare în cadrul şcolii poate fi definitᾶ ca un act prin intermediul cᾶruia se formuleazᾶ o judecatᾶ pe 

baza unor anumite criterii. Cu ajutorul evaluᾶrii se pot mᾶsura şi aprecia efectele rezultatelor elevilor din 
cadrul unei şcoli. 

Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, cu ajutorul căruia elevii i-au 
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". 

Etapele procesului de evaluare presupune: 
 precizarea unor obiective din cadrul procesului instructiv-educativ: 
 constituirea unor situaţii de învᾶţare care sᾶ le ofere elevilor posibilitatea achiziţionᾶrii unor 

comportamente vizate prin intermediul obiectivelor; 
 distingerea unor metode şi instrumente de evaluare necesare; 
 desfᾶşurarea procesului de mᾶsurare a cunoştinţelor dobândite; 
 evaluarea şi interpretarea datelor deţinute; 
 concluzii şi aprecieri diagnostice şi prognostice; 
Mᾶsurarea, apecierea şi notarea sunt cele trei operaţii care includ demersul de evaluare didacticᾶ: 
Mᾶsurarea este cea care presupune punerea în practicᾶ a anumitor tehnici care urmᾶresc înţelegerea 

efectelor acţiunii instructiv-educativ şi de a strânge informaţii în perspectiva unui scop determinat. Claritatea 
mᾶsurii depinde de calitatea instrumentelor de mᾶsurᾶ la care s-a recurs şi de felul în care ele sunt puse în 
practicᾶ. 

Aprecierea sau evaluarea poate fi un roces de judecatᾶ de valoare a unor rezultate constante, prin 
comparaţia rezultatelor cu scopurile vizate. 

Notarea este vazutᾶ ca o operaţie de evaluare care urmᾶreşte prelungirea rezultatelor într-o notᾶ 
şcolarᾶ. 

Funcţii ale evaluᾶrii: 
1. Funcţia de constatare şi diagnosticare a rezultatelor pe care le au elevii, detaliate cu ajutorul unor 

factori şi condiţii care au dus la un succes sau un insucces la şcoalᾶ (factori psihologici, sociali sau nivelul de 
stres al ecestora); 

2. Funcţia de reglare şi perfecţionare continuᾶ a metodologiei instruirii prin intermediul unor 
informaţii primite în urma explicᾶrii a unor factori şi a unor condiţii ce au deteminat notele în urma învᾶţᾶrii; 

3. Funcţia de informare a familiei elevilor dar şi a societᾶţii din care aceştia fac parte cu privire la 
nivelul de evoluţie la care s-a ajuns pentru o mai bunᾶ integrare socio-profesionalᾶ a elevilor; 

4. Funcţia motivaţionalᾶ, stimularea interesului pentru a învᾶţa, a se autocunoaşte şi a se autoaprecia 
aşa cum trebuie, în concordanţᾶ cu obiectivele învᾶţᾶrii; 

5. Funcţia de predicţie şi de decizie în ceea ce priveşte evoluţia activitaţii instructiv-educative în scopul 
ameliorᾶrii ei pe baza înţelegerii cauzelor care conduc la ineficenţᾶ; 

6. Funcţia de selecţionare şi clasificare a celor dintr-o clasᾶ în funcţie de notele obţinute la şcoalᾶ; 
7. Funcţia formativ-educativᾶ , de amelioare a metodelor de învᾶţare la care au recurs elevii, de 

stimulare şi optimizare a procesului de învᾶţare dar şi de fixare a unor competenţe vizate; 
8. Funcţia de perfecţionare şi inovare a întregului sistem şcolar. 
Forme de evaluare: 
Evaluare poate fi  
-iniţialᾶ 
- sumativᾶ 
- continuᾶ (formativᾶ) 
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) 

 
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.  
B. Metode şi instrumente complementare 
 1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
 2. investigaţia;  
3. proiectul;  
4. portofoliul;  
5. autoevaluarea. 
Indiferent de cum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau mai 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. 

 



 

 

METODELE INTERACTIVE DE GRUP 
 

PROF. PÎRVU NICOLETA 
GRĂDINIŢA M.AP.N 2, BUCUREŞTI, SECTOR 1 

 
O preocupare importantă în învăţământul românesc, o constituie modernizarea strategiilor didactice 

prin promovarea metodelor interactive de grup, care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 
imaginaţiei şi creativităţii. 

După cum spunea Jean Piaget, cerinţa primordială a educaţiei progresiviste este aceea 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. În condiţiile îndeplinirii unor 
sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios şi o strădanie 
competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e 
facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. Interacţiunea 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, învăţând în acelaşI 
timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. În acest fel se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra 
împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională 
viitoare. Una dintre metodele de învăţare participativ - activă este munca în grup. 

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 antrenat” 
(Ioan Cerghit), ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei dezvoltări şi formări. Din acest 
punct de vedere metodele interactive de grup prezintă avantaje precum: 

 activitatea de grup este stimulativă: în condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, generează un 
comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de 
probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate; (D. Ausubel) 

 stimulează efortul şi productivitatea individului; 
 este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare; (D. 

Ausubel) 
 există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii; 
 subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri 

variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual;  
 dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă şi pentru 

activitatea lor profesională viitoare;  
 dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ce implică sensibilitatea 

de a vorbi; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti 
informaţiile), inteligenţei logice-matematice (ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, de a 
realiza operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa spaţială (care 
se referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte şi a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea 
reprezentări nu doar vizuale), inteligenţa interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, 
dorinţele celorlalţi, creând oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa intrapersonală (capacitatea de 
autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri), inteligenţa naturalistă 
(care face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător), inteligenţa 
morală (preocupată de reguli, comportament, atitudini). (Gardner H.) 

 stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, 
gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii); 

 munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de realizat; 
 timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup 

decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 
 cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi 

deprinderile sociale ale elevilor; 



 

 

 interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, 
motivând elevii pentru învăţare; 

 lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile 
personale de lucru, informaţiile; 

 se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;  
 grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la 

dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 
 interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant 

faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective” (Crenguţa L. 
Oprea). 

Metodele interactive de grup se impun a fi aplicate încă de la vârsta preşcolară deoarece copiii acum 
învaţă să inter-relaţioneze, capătă sentimentul de apartenenţă la grup şi de implicare în rezolvarea comună 
a unor sarcini ceea ce va duce la integrarea cu mai multă uşurinţă, mai târziu, în colectivul de muncă. Aceste 
forme de abordare a actului educaţional presupun schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, mai mult tact 
şi interes în pregătirea activităţilor dar şi conştientizarea importantelor valenţe formativ-educative pe care 
aceste noi forme le au: 

• 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, stimulânt 
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 acunoştinţelor asimilate în sistemul 
noţional, devenind asfel 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 indivi-
dualizare 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. 
Metodele interactive de grup pot fi aplicate separat sau combinate, în toate tipurile de activităţi din 

grădiniţă, alături de cele tradiţionale. 
Vom descrie activitatea de evaluare cu tema „Păsările” în care am aplicat metodele: „Metoda 

piramidei”, „Diagrama Venn”, „Brainwriting”, „Brainstorming”.  
Copiii sunt împărțiți în trei grupe ce vor studia: păsări de curte, de baltă, de pădure. Gruparea se face 

prin alegerea unor jetoane colorate care sunt folosite la realizarea unor puzzle-uri reprezentând cele trei 
medii de viaţă. În clasă sunt amenajate trei cadre corespunzătoare celor trei medii. Fiecare grup lucrează în 
zona aleasă. Se aplică „Metoda piramidei”. Materiale folosite: trei cartoane pe care sunt desenate piramide 
în trepte, simboluri pentru fiecare treaptă care sugerează locul unde trebuie să fie aşezate jetoanele (pană-
păsări, farfurie - hrană, căsuţă-cuib, pui - înmulţire), jetoane cu păsări, hrană, adăposturi, ouă. Sarcinile sunt 
comune pentru toate grupurile: 

1.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă păsările care trăiesc în locul în care vă aflaţi(de 
exemplu: la baza piramidei, în dreptul simbolului pană, sunt aşezate toate păsările de curte, baltă, pădure); 

2.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă hrana păsărilor voastre; 
3.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă adăposturile păsărilor voastre; 
4.  Aşezaţi în vârful piramidei imaginea care arată prin ce se înmulţesc păsările. 
După construirea piramidei copiii pot fi antrenaţi în scurte discuţii care vizează şi alte cunoştinţe(de 

exemplu: ce alte păsări mai trăiesc în..., cu ce sunet începe..., găseşte păsările ale căror nume este format 
din două silabe, care sunt păsările care îşi strigă numele, etc.). 

În continuarea activităţii, fiecare grup îşi alege câte trei reprezentanţi pentru a lucra în sectorul artă. 
Se aplică metoda „Brainwriting” - fiecare copil îşi aduce aportul individual în realizarea temei: 



 

 

Grupul 1- aplicaţie „În ogradă”. Material: fişă suport pe care este desenată o casă, siluete de păsări şi 
alte elemente din care să aleagă pentru a realiza tabloul, adeziv. 

Grupul 2- desen „La baltă”. Material: fişă suport, carioca. 
Grupul 3- desen sugerat de audierea unui text. Material: fişă suport, carioca, casetă audio. 
Ceilalţi copii lucrează, simultan, în metoda „Diagrama Venn” .Material: două cercuri de culori 

diferite, intersectate, jetoane cu păsări, cuiburi, ouă. 
Sarcini de lucru: 
1. Aşezaţi în cercul roşu păsările călătoare; 
2. Aşezaţi în cercul verde păsările care rămân în ţară; 
3. Aşezaţi în spaţiul de la mijloc jetoanele care arată prin ce se aseamănă. 
Se pot folosi şi alte criterii de grupare. 
Lucrările realizate la sectorul artă sunt analizate de toţi copiii, apoi se aplică metoda 

„Brainstorming”. Material: lucrările realizate de copii, o bandă colorată în cele trei culori după care s-au 
grupat copiii la începutul activităţii. Fiecare grup îşi aşează lucrarea pe culoarea sa(verde, albastru, galben). 
Toţi copiii participă la crearea unei poveşti. Se pot crea poveşti diferite prin schimbarea ordinii în care sunt 
aşezate lucrările.  

Aplicarea metodelor interactive este la îndemâna oricărui cadru didactic pentru că nu necesită decât 
studierea lor, material didactic uşor de procurat sau de confecţionat şi multă deschidere. 

 
Bibliografie: 
 Silvia Breben, Elena Congea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga: „Metode interactive de grup”- 

Ghid metodic, Editura Arves; 
 Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Polirom, 2006; 
 Revista „Învăţământul preşcolar”, nr.1-2/2008, MECT. 



 

 

STRATEGII APLICATE IN REALIZAREA EVALUARII INITIALE 
 

PROF. CRISTINA PIRVUTI,  
LICEUL TEHNOLOGIC LORIN SALAGEAN 

DROBETA-TURNU-SEVERIN 
 
 Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de 

instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 
 Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele 

de cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

 Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui semestru, asa cum 
remarca I. T.Radu : 

· ' La inceputul lectiei, evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, a verificarii 
lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari initiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce corecturi, ajustari, completari. Pot fi 
propuse noi secvente sau subsecvente de recuperare ,stimulare, completare. In acesta perspectiva ,chiar de 
la inceputul unei lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva.'¹ 

 Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referinta : 

· functia diagnostica, 'vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si poseda 
capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program '² .In felul acesta pot fi 
identificate: 

- lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 
- resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de 

invatare momentane si de perspectiva; 
- conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea asimila continuturile 

noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; 
- posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent; 
- abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; 
- deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea de invatare 
· functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 
selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a: 

- obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol ); 
- continuturilor absolut necesare; 
- metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; 
- modurilor si formelor optime de organizarea a activitatii. 
 Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora. 
 In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei 

si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in 
educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila 
constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca 
resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 

 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, GEORGIANA ADELA PISTRIȚU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE GRECESCU”, 
DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI 

 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială a procesului de învățămant. 

Totodată, putem preciza faptul că evaluarea este punctul final în seria întreagă de acțiuni legate de 
proiectarea, organizarea, desfășurarea și controlul procesului instructiv – educativ.  

 Dintre cele trei tipuri de evaluări ( inițială, sumativă și finală ), evaluarea inițială 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 corespunzătoare realităților. 

 Evaluarea inițială se face la începutul unui program de înstruire ( an școlar sau semestru, ciclu 
curricular, unități de învățare ) și are un rol dublu:  

- rol de diagnosticare ( care stabilește nivelul cunoștințelor pe care îl au elevii la începutul unui ciclu);  
- rol de prognosticare ( pe baza evaluării se poate face proiectarea eficientă a conținutului materiei 

care urmează să fie predată ). 
 Evaluarea inițială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice iar 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 dintre copii. 

 Evaluarea inițială nu are un rol de control, ci mai degrabă este utilizată pentru a reuși cunoașterea 
comportamentului cognitiv al elevului, adică pentru a înțelege dacă acesta dispune de o pregătire care este 
necesară procesului educațional (cunoștințe, abilități, etc). Astfel, dacă în urma acestei evaluări inițiale se 
constată faptul că unii dintre elevi au anumite carențe, cadrul didactic care predă disciplina respectivă 
trebuie să încerce să organizeze înaintea începerii cursului un ” mod de recuperare ” pentru întreaga clasă 
sau doar cu acei elevi care au cerințe speciale. 

 Ca o concluzie putem afirma că evaluarea inițială este bine să fie realizată pentru a putea determina 
cunoștințele și capacitățile care reprezintă premise ale asimilării noilor conținuturi, dar și pentru formarea 
unor competențe noi. 

 Există și dezavantaje ale evaluării inițiale deoarece aceasta nu permite o apreciere globală a 
performanțelor elevului și nici realizarea unor ierarhii. De aceea, evaluarea inițială nu iși propune să 
aprecieze performanțele elevilor și nici ierarhizarea acestora.  

 Scopul evaluării este cu atât mai bine atins, cu cât reusim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și 
să înțeleagă importanța acestei evaluări școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse și să le fie trezită motivația, cunoașterea și dorința soluționării corecte a problemelor formulate. 

 Dacă elevii înțeleg evaluarea ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare 
propriu-zisă, ei se pot concentra liber asupra rezolvării itemilor propuși, iar astfel rezultatele 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 
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 ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: PITI MIRELA 
LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE NETEA” – DEDA 

 
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. 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. 

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.  

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 
e) testul. 
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 continu 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. 

 



 

 

CORELAȚII INTERDISCIPLINARE ALE ACTIVITĂȚILOR CU 
CONȚINUT MATEMATIC 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR MAGDALENA PLEȘA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE FERDINAND” SIBIU 
 
Reforma învățământului primar reprezintă o opțiune clară și distinctă în favoarea redescoperirii 

copilului, a nevoilor sale care vizează respectarea cerințelor proiectării moderne, de tip curricular. 
Problemele cu care se confruntă elevii în viața profesională, socială și personală impun decizii care nu se 
regăsesc în cadre disciplinare, ci ele au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelații rapide și 
semnificative. Elevii acumulează în procesul instructiv-educativ un ansamblu de cunoștințe, deprinderi, 
atitudini. Cadrele didactice cât și părinții îi pot sprijini în identificarea legăturilor între ideile și procesele 
dintr-un singur domeniu, dar și a celor din domenii diferite și impune realizarea unui curriculum integrat. 

Din perspectivă didactică, integrarea presupune asocierea diferitelor obiecte de studiu, din acelorași 
domeniu sau domenii diferite, în una și aceeași planificare a învățării. 

Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat și complex de integrare a curriculumului, 
mergând deseori până la fuziune, care duce la apariția unor noi câmpuri de investigație, la proiecte integrate 
sau programe de cercetare ce valorizează o nouă paradigmă. 

Dintre toate disciplinele din ciclul primar, începând cu cea mai nouă clasă de studiu- clasa 
pregătitoare - la care voi face referire, cele cu conținut matematic vizează în mod deosebit dezvoltarea 
intelectuală a copilului, stimulând inteligența și creativitatea sa, contribuind la trecerea treptată de la 
gândirea concret-intuitivă la gândirea simbolică, abstractă, pregătind elevii pentru înțelegerea și însușirea 
matematicii în clasele următoare. 

Abordarea în manieră integrată a conceptelor matematice conduce la o facilitare a învățării prin 
corelarea teoriei cu aspectele din mediul înconjurător. Învățarea holistică vine să susțină procesul de 
învățare și aduce beneficii la nivelul dezvoltării globale a elevului. Integrarea asigură cadrul necesar 
dezvoltării competențelor cheie, plasând elevul în situația de a dobândi competențele necesare într-un mod 
accesibil vârstei. În ciclul achizițiilor fundamentale, elevul operează cu anumite concepte matematice de 
bază care sunt aprofundate de la un an școlar la altul. Matematica și explorarea mediului au o multitudine 
de aspecte comune, iar studierea acestor două discipline într-un program logic, coerent asigură premisele 
învățării logice, a conținuturilor care trebuiesc abordate.  

Elevul este adus în situația de a-și adresa întrebări și de a găsi răspunsuri la problemele întâlnite în 
viața cotidiană. La această vârstă nevoia de a apela la concret este vitală pentru buna înțelegere a 
conceptelor științifice. Integrarea celor două discipline va ușura procesul de asimilare și va forma 
competențele cheie necesare parcurgerii traseului educațional. Elevul învață să opereze cu numere dacă 
manipulează materiale concrete și simboluri ale acestora, dacă este atras de modul de prezentare a 
conținuturilor. 

Întrucât clasa pregătitoare este o punte de legătură între etapa preșcolară și cea școlară trebuie avută 
în vedere proiectarea și desfășurarea activităților de învățare prin intermediul jocului didactic, valorificând 
toate funcțiile acestuia. Formarea competențelor vizând localizarea și discriminarea elementelor de 
geometrie trebuie să pună în valoare experiența empirică a elevilor, pornind de la mediul înconjurător și 
mergând spre exterior. Cunoașterea formelor geometrice plane sau spațiale nu este un scop în sine, ci mijloc 
de recunoaștere și denumire a obiectelor utilizate de copii și se realizează având la bază intuiția. Abordarea 
acestor conținuturi se va realiza prin intermediul jocurilor logico-matematice, dar și prin jocuri didactice 
care vor urmări orientarea elevului într-un spațiu dat. Curiozitatea pentru fenomene din mediul înconjurător 
se va realiza pe baza observării dirijate a acestora, a constatării unor relații sau a unor regularități între ele, 
a descrierii acestora prin limbaj, desen și cântec.  

Activitățile desfășurate au ca vector director grija pentru menținerea unui mediu înconjurător sănătos, 
pornind de la activități ecologice desfășurate în sala de clasă, în școală și în afara ei.  

Utilizarea unităților de măsură nonstandard pentru lungime facilitează apariția abilității practice de 
măsurare oricând realizabilă. Mediul școlar impune elevului nevoia de plasare a sa într-un program riguros, 
ce presupune cunoașterea zilelor săptămânii anotimpurilor, dar și a ordonării cronologice a evenimentelor 
dintr-o zi. Utilizarea banilor în jocuri și probleme simple îi conectează pe copii la preocupările și realitățile 



 

 

vieții cotidiene. Pentru exersarea număratului, exemplific prin prezentarea versurilor cântecului 
„Moșneagul”: 

 
Un moșneag avea-n grădină 
Doi curcani cu gușa plină. 
Trei găini cu pene crețe 
Patru rațe săltărețe 
Cinci boboci de gâscă mică 
Șase cocoșei, voinici  
Șapte iepurași de casă, 
Opt hulubi fumoși de rasă, 
Nouă pui cu puf gălbui, 
Zece-au fost, dar unul nu-i! 
S-a pierdut poate-n poiată 
Îl găsește cloșca-n dată! 
 
În cadrul disciplinei Arte vizuale și abilităţi practice poate fi verificată cunoașterea culorilor 

raportându-le la realitate. Prin desenul decorativ se pot realiza jocuri logice de transformări identice, 
alternând mărimile, culorile, formele și pozițiile spațiale. În cadrul activității de modelaj ei pot reda 
obiectele în diferite dimensiuni: mărul mare, cel mijlociu, cel mic, fulare late sau înguste, morcovi pentru 
iepurași. Tăind pe contur figurile geometrice învățate, copiii rețin mai bine forma, iar realizarea unor 
aplicații cu aceste figuri, contribuie la exersarea operațiilor gândirii și cultivarea imaginației creatoare. 

Prin intermediul Educației fizice și sport se permite fixarea număratului, folosit pentru păstrarea 
ritmului în timpul mersului sau a exercițiilor de gimnastică. Raportarea cantității la număr se poate realiza 
prin jocul de mișcare „Buchețelele”, în care cerem ajutorul copiilor să se grupeze în timpul mersului câte 
1, 2, 3, 4. Verificarea cunoașterii culorilor și constituirea de mulțimi se realizează în jocul de mișcare 
„Caută-ți stegulețul”, în care elevii trebuie să se grupeze pe culori, în dreptul stegulețului respectiv. 

Pentru realizarea corelării matematicii cu disciplina Comunicare în limba română am în vedere 
specificul psihologic al copilului în dezvoltare, urmărind sa-mi modelez cerințele la nivelul lui de 
înțelegere, să mă adaptez individualității fiecărui copil. Ca mijloc de realizare am ales „Jocul Cuvintelor”, 
unde copiii trebuie să formeze propoziții cu tot atâtea cuvinte cât arată cifra de pe jeton, să scrie în spațiul 
dat tot atâtea liniuțe câte sunete are cuvântul, să despărtă cuvintelor în silabe sau sunete. Pe fișe copiii au 
rezolvat diferite sarcini pe xare le-am indicat: 

 Să aleagă o imagine și să formeze cu cuvântul pe care-l reprezintă o propoziție care să aibă mai 
mult cu-n cuvânt decât propoziția dată, 

 Să spună un cuvânt care să aibă în componența sa tot atâtea sunete câte arată cifra, 
 Să despartă cuvântul din imagine în silabe, apoi să aleagă cifra corespunzătoare numărului de 

silabe, 
Această manieră de acțiune pedagogică solicită cadrelor didactice mobilitate intelectuală, gândire 

divergentă, creativitate, un stil didactic flexibil care să le permită o corelare mai simplă între obiectivele și 
sarcinile propuse și sarcinile în care acestea pot fi concretizate. 

În clasa școlară liderul formal este cadrul didactic, singurul adult în mijlocul unei grupe de elevi. El 
motivează activitatea elevilor, utilizează aprecierile verbale și reacțiile nonverbale în spijinul consolidării 
comportamentelor pozitive.  

Bibliografie: 
1. Revista Învățământului preșcolar nr. 3-4/2000, „Educația în anul 2000”, Editura Coresi, București, 
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2. „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 

școlarii mici – Program de tip blended learning pentru cadrele didactice din învățământul primar”, Editura 
Universitatea București – Facultatea de psihologie și Științele educației, Departamentul pentru formarea 
profesorilor, București, 2012. 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ LA GRUPA MICĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PLEȘIV IASMINA 
 
 Evaluarea inițială reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv educativ din gradiniță, 

fară de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și ale grupei în ansamblu. 
Pe langă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, un rol important al evaluării inițiale este 
stabilirea demersului didactic din perioada urmatoare, care urmărește în primul rând socializarea copiilor. 

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 și sala de grupă. 

Instrumentele de evaluare sunt diverse și țin cont de vârsta mică a copiilor. Pot fi aplicate copiilor 
probe orale, practice, observarea comportamentului în timpul activităților, dialogul cu copiii și mai puțin 
probe scrise. Probele de evaluare initial sunt aplicate pe parcursul primelor două săptămâni, pe parcursul 
întregii zile trecând prin toate tipurile de activități; activitățile de dezvoltare personală, activitățile liber 
alese și activitățile pe domenii experențiale, iar comportamentele urmărite sunt stabilite pe domenii de 
dezvoltare: 

 Domeniul Dezvoltarea limbajului și a comunicării. 
Comportamente urmărite: 
- discută cu colegii și cu educatoarea; 
- primește mesaje, îndeplinește instrucțiuni simple; 
- știe să se prezinte; 
- denumește 4-5 jucării și formulează o propoziție simplă despre o jucărie denumită; 
- recunoaște şi denumeaște personajele dintr-o poveste citită. 
 Domeniul Dezvoltarea socio-emoțională 
Comportamente urmărite: 
- manifestă un comportament civilizat în relațiile cu ceilalți; 
- încearcă să se autoservească în situații simple; 
- reușește să aștepte într-o situație dată; 
- utilizează formule de politețe; 
- răspunde la intrebări privind identitatea personală. 
 Domeniul Dezvoltare cognitivă 
Comportamente urmărite: 
- observă obiectele din sala de grupă; 
- recunoaște, numește obiectele indicate; 
- construiește după model o figură simplă; 
- descoperă elemente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simț; 
- plasează obiecte în diferite poziții spațiale; 
- recunoaște acțiuni ale omului și este capabil să le imite; 
- recunoaște 2, 3 culori primare. 
 Domeniul Dezvoltare fizică, sănătate și igienă personală 
Comportamente urmărite: 
- își coordonează mișcările în ritmul solicitat de educatoare; 
- merge sau aleargă în direcția indicată; 
- respectă regulile de igienă personală și colectivă; 
- recunoaște obiectele de uz personal și cunoaște modul de întrebuințare a acestora; 
 Domeniul Capacități și atitudini de învățare 
Comportamente urmărite; 
- participă la activitățile de învățare și de joc; 
- poate să țină corect creionul în mână; 
- asculă cu atenție și interes cantece pentru copii și poate să reproducă corect un cântec simplu. 
La sfârțitul perioadei de evaluare inițială se centralizează toate datele obținute și se realizează un 

raport în urma căruia se stabilesc obiectivele accesibile, se elaborează planificarea activităților instructiv-
educative precum și mijloacele, metodele și tehnicile de lucru care să formeze copiilor priceperile și 
deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educațională din învățământul preșcolar. 



 

 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 

PODULMEAC ELENA 
 
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. 

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; 
 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). 



 

 

 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). 
 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. 

 FUNCTII INDEPLINITE 
• Evaluarea iniţială: 
o funcţie diagnostică; 
o funcţie prognostică. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
• Evaluarea iniţială: 
o harta conceptuală; 
o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
 AVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 
o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 

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

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

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

elevului. 
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. 

 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE. METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR. 
 

PROF. PENTRU ÎNV. PREȘ.: POJAR FLORINA ANCA 
 
Evaluarea reprezintă o componentă a procesului de învățământ în didactica modernă, văzută ca o 

unitate indistructibilă celorlalte activități fundamentale desfășurate în procesul de învățământ de predare și 
învățare. 

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copil pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Rolul educatoarei în procesul de evaluare al copilului preșcolar este indispensabilă datorită faptului 
că îi vehiculează acestuia nivelul la care se află preșcolarul, oferind prin acest lucru, dacă este necesar luarea 
unor decizii ameliorative imediate, dacă obiectivele propuse de el sau realizat sau nu, dacă activitatea 
instructiv-educativă este un succes sau un insucces. 

Formele de evaluare utilizate în grădiniță sunt: evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea 
sumativă. 

Evaluarea inițială la care mă voi opri, constă în aprecierea nivelului general al dezvoltări copilului la 
intrarea în grădiniță sau în momentul integrării în diferite categorii de vârstă ale preșcolarilor, de exemplu: 
la fiecare an școlar, când copilul a crescut și trece de la o grupă la alta sau de la un nivel la altul (din grupa 
mijlocie în grupa mare). Aceasta reprezintă o necesitate pentru educator, el trebuie să știe, să cunoască 
nivelul grupei cu care va lucra „la început de drum”, ce capacități, deprinderi, atitudini, aptitudini au, unde 
se întâmpină dificultăți pentru a le remedia pe parcursul procesului instructiv-educativ, oferă o bază pentru 
măsurile ameliorative. „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 inițială 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 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 poate fi dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate 
sunt apoi prelucrate şi sistematizate. 

 Metode de culegere a datelor în vederea evaluării inițiale 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. 

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. 

În consecință metodele și tehnicile aplicate în 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. De aceea evaluarea iniţială se 
efectuează la începutul unui program de instruire pentru a identifica nivelul achiziţiilor preşcolarilor în 
termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse 
pentru etapa următoare. 
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EVALUAREA INITIALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PREȘCOLAR POLHAC IULIANA 
GPP BECICHERECU MIC 

 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de 
aceasta, şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare.  

Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul şcolar anterior, iar etapa următoare 
este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării iniţiale.  

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită.  

Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  
Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 

capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ).  

Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 
rezultatelor. În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile 
necesare, demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor.  

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

În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape:  
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective . 
- Formularea itemilor . 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item . 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item . 
- Stabilirea unei scări de apreciere . 
- Centralizarea rezultatelor în grafic . 
Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari.  

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele:  
- oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
( potenţialul de învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula 

cerinţele următoare;  
- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 

a unor programe de recuperare;  
Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele:  
- nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii;  
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

preşcolarului.  
Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare, Ausubel susţine:  
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

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

Metode tradiţionale de evaluare  
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.  

Probele scrise  
Sunt mijloace de evaluare utilizate sub diferite forme ( extemporal, teză, test, referat, tema pentru 

acasă, etc.), însă la nivel preşcolar sunt întâlnite sub forma testelor sau a fişelor de evaluare.  
Probele practice  
În didactica actuală se pune accentul pe trecerea progresivă de la „a şti” la „a şti să faci” şi „a şti să 

fii”. Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi.  
Probele sunt adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile 

acesteia, de obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare.  
i 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”, „ 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  

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.  

 
Bibliografie:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.;  
Bârzea, C. – „ Arta şi ştiinţa educaţiei”, Bucureşti, EDP;  
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNVĂȚĂTOARE: POP ALEXANDRA- CLARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALUNIȘ 

 
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. 

  
 Bibliografie : 
*Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’ , Ed . 

Aramis , Buc -2007 
*Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’ , EDP RA , Buc.- 2000  
*Radu Ion ’’Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ’’ , EDP, Buc. - 1998 
*Vasile Moglan’’Didactica disciplinei- Limba și literatura română- în învățământul primar”, Ed. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ:METODE SI TEHNICI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. POP ALEXANDRINA 
PROF. ÎNV. PREȘC POPIȚAN ADRIANA, 

G.P.P. “CĂSUȚA CU POVEȘTI”, BISTRIȚA 
 
 
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). 

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 copiilor, oferind o imagine și asupra competențelor și 
aptitudinilor profesorului. Ea este deosebit de importantă, deoarece pe baza rezultatelor pe care le oferă, 
cadrul didactic poate să regleze și să amelioreze activitatea didactică; de asemenea, pentru copii 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 cadrului didactic măsura în care au fost atinse 
obiectivele propuse, îl ajută să facă o diagnoză a progresului copiilor și să regleze activitățile acestora în 
funcție de posibilitățile lor.  

Metode de evaluare : tradiționale , alternative 
Tipologia metodelor de evaluare 
Criteriul cel mai frecvent folosit în clasificarea metodelor de evaluare este cel cronologic/ istoric. În 

funcţie de acest criteriu, care este însă unul relativ, lucrările de specialitate reprezentative în domeniu 
clasifică metodele de evaluare în două mari categorii : 

Metode tradiţionale de evaluare: 
• Evaluarea orală 
• Evaluarea scrisă 
• Evaluarea prin probe practice 
Metode alternative şi complementare de evaluare: 
• Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară 
• Portofoliul 
• Investigaţia 
• Proiectul 
• Autoevaluarea  
Dintr-o perspectivă a evoluţiei evaluării spre procesele de învăţare -„obiecte“ specifice ale educaţiei 

cognitive, se justifică pe deplin complementaritatea metodelor tradiţionale şi a celor alternative de evaluare, 
fiecare categorie dovedind virtuţi şi limite. 

Metode tradiţionale de evaluare 
Evaluarea orală 
Caracteristici 
Evaluarea orală se realizează printr-o conversaţie pe baza căreia cadrul didactic stabileşte cantitatea 

informaţiei şi calitatea procesului şi a produsului activităţii de învăţare în care a fost implicat elevul. Din 
perspectivă modernă, evaluarea trebuie să însoţească procesul de predare-învăţare. Evaluarea orală permite 
realizarea cu prisosinţă a acestui deziderat. Conversaţia euristică este cea mai importantă metodă folosită 
în procesul evaluativ de tip oral. Pentru a putea fi utilizată în procesul de învăţare a unor date, aspecte, 
fapte, întâmplări, elevii trebuie să beneficieze deja de informaţii anterioare. 

 Avantaje și dezavantaje ale evaluării orale 
Avantaje majore 
• Permite comunicarea deplină între cadrul didactic şi elev, între acesta şi clasă; 
• Recuperează naturaleţea şi normalitatea unei relaţii specific umane (C. Cucos, A. Stoica); 
• Favorizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală a copiilor; 
• Asigura feedback-ul mult mai rapid; 



 

 

• Oferă posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în 
raport cu un conţinut specific; 

• Permite flexibilizarea şi adecvarea modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 
întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite de copii; 

• Permite observarea, de către evaluator, a punctelor „tari“ şi a „punctelor slabe“ ale copilului, întrucât 
contactul direct permite o interacţiune reală cadru didactic-copil; 

• Facilitează evaluarea inclusiv a unor trăsături de personalitate: maniere, toleranţă la stres, raportul 
dintre aparenţă/prezenţă, vivacitatea ideilor, structura şi calitatea limbajului: vorbit, influenţa altor persoane 
etc.; 

• Permite o mai mare flexibilitate în alegerea conţinuturilor şi proceselor de evaluat; 
• Creează posibilitatea unei profunde cunoaşteri, în timp, a copiilor de către cadru didactic şi invers; 
• Asigură o relaţionare directă şi o comunicare conșistentă între cei doi parteneri etc.; 
• Verificările orale permit evaluarea mai multor aspecte ale performanţelor şcolare ale copiilor decât 

alte metode. Se verifică, spre exemplu, modul de exprimare a copiilor, logica expunerii, spontaneitatea 
dicţiei, fluiditatea exprimării etc.; 

• Îi deprinde pe copii cu comunicarea orală, în condiţiile în care trebuie pus mare accent pe acest 
aspect în zilele noastre. 

Dezavantaje majore 
• Se realizează o „ascultare“ prin sondaj; 
• Gradul de dificultate a întrebărilor este diferit de la un copil la altul; 
• Intervine o puternică varietate intraindividuală şi interindividuală; 
• Performanţa copilului este afectată de starea sa emoţională în momentul răspunsului; 
• Evaluarea orală oferă/asigură un grad scăzut de validitate şi fidelitate; 
• Se consumă mult timp în cazul în care se evaluează toţi copiii; 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

MATERIAL ÎNTOCMIT DE PROF. POP ANCA, 
G.P.P. NR.23/` 

STRUCTURA LICEULUI ORTODOX “EP. ROMAN CIOROGARIU”, 
ORADEA 

 
Evaluarea reprezintă un element esențial, indispensabil al procesului instructiv-educativ, deoarece 

permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele propuse spre realizare, 
precum și progresul celui educat, oferind astfel, o bază științifică pentru acțiuni ameliorative în perspective 
proiectării de noi obiective. 

Evaluarea reprezintă un ansamblu de operații mentale, acționale, cognitive, atitudinale și afective, 
prin care se precizează: 

• Pentru ce? 
• În raport cu ce? 
• Pentru cine? 
• Ce? 
• Cu ajutorul căror instrumente și prin ce procedee? 
• Cum prelucrăm datele și cum valorizăm informațiile obținute? 
Evaluarea în grădiniță este o acțiune de cunoaștere a copilului și urmărește progresul acestuia în raport 

cu el însuși. 
Pentru stabilirea unei imagini clare și corecte asupra performanțelor copiilor, se aplică mai multe 

forme ale evaluării didactice. 
Evaluarea inițială se desfășoară la început de an școlar, de semestru, la un nou capitol, la o temă nouă, 

la începutul unei activități, pentru a identifica nivelul de dezvoltare al copiilor, exprimat în termini de 
performanțe și competețe actuale și potențiale. Probele de evaluare se stabilesc prin raportarea la obiectivele 
terminale ale unor capitol abordate pe parcursul anului școlar anterior (evaluarea 
comportamentelor/cunoștințelor pe arii curriculare). Precum și în baza standardelor de învățare și 
dezvoltare timpurie a copilului de 0-7 ani (evaluarea comportamentelor pe domenii de dezvoltare) și se 
concretizează în desfășurarea unor activități, jocuri sau aplicarea unor teste, fișe de lucru prin observare. 
Rezultatele obținute prin acest prilej se înregistrează într-un tabel, urmând a fi analizate și interpretate în 
scopul determinării mediului adecvat de predare învățare a noilor conținuturi, al adoptării unor măsuri de 
sprijinire/ recuperare pentru anumiți copii, precum și al stabilirii obiectivelor, a conținuturilor și a 
mijloacelor de realizare de extinderi și activități opționale. 

Evaluarea inițială se desfășoară nu atât pentru aprecierea performanțelor copiilor, cât pentru a 
cunoaște potențialul de învățare al acestora, premisele cognitive și atitudinale necesare organizării 
activităților de învățare ulterioare. 

Metode de evaluare în activitatea didactică din grădiniță 
Evaluarea se realizează prin diverse metode/tehnici: jocul didactic, exercițiul, conversația, observarea 

(ce face copilul, cum face, cum participă, cum reacționează, ce relații stabilește, cum comunică, cum 
vorbește cu alții-colegii, cadru didactic, adulși, cum se comport în diverse situații, cum utilizează 
materialele), fișe individuale/teste, analiza produselor activității (desene, colaje aplicații, construcții din 
diverse material, povestioare compuse, fotografii, albume, propoziții alcătuite), portofoliul (include produse 
ale copilului realizate în timp, date despre copil, notițe ale observărilor, fișa de evaluare a copilului, teste, 
înregistrări audio, conversații ale copilului). 

În grădiniță, copii sunt apreciați, mai ales, prin intermediul observației. Aceasta presupune notarea 
evenimentelor referitoare la fiecare copil din grupă. Informația colectată oferă o imagine mai completă 
despre coportamentul copilului. Metodele / tehnicile de evaluare presupun o îmbinare a muncii frontale cu 
munca individuală. 
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METODE ṢI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. ÎNV. PREṢCOLAR: POP ANDREEA RALUCA 

( G.P.N.BĂIŢA DE SUB CODRU) 
 
Activităţile de bază în procesul instructiv -educativ sunt :predarea, învăţarea ṣi evaluarea. Evaluarea 

iniţială este o parte importantă a procesului de învăţământ. 
Evaluarea iniţiala se realizează la începutul unui program de instruire ṣi stabileṣte nivelul de pregatire 

a preṣcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv ,constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuṣita 
activităţilor următoare ,deoarece oferă posibilitatea de a cunoaṣte nivelul ṣi potenţialul fiecărui preṣcolar. 

La începutul fiecarui an ṣcolar , primele două -trei saptamani sunt rezervate evaluării iniţiale - 
culegerii de date despre preṣcolari. Având în vedere faptul că în învăţământul prescolar , principala formă 
de învăţare este jocul, eu nu m-am limitat la un numar restrâns de tehnici de evaluare.  

Evaluarea initială a fost proiectată pe parcursul a două săptămâni la grupa mare pe care o coordonez 
în acest în ṣcolar. Am folosit metode tradiţionale de evaluare ( evaluarea orală , scrisă ṣi practică) ṣi metode 
de evaluare moderne: R.A.I., cubul, brainstormingul , piramida , observarea sistematică a 
comportamentului preṣcolarilor care mi-a oferit informaţii privind perspectiva capacităţii lor de acţiune ṣi 
de relaţionare, a competenţelor ṣi abilităţilor de care dispun în prezent. Metoda de evaluare care o utilizez 
cel mai des , de exemplu la activităţile de educare a limbajului este metoda orală. 

Conversaţia de verificare este puternic structurată , itenţia de verificare fiind evidentă . În cele ce 
urmează voi exemplica câteva activităţi din diferite domenii de activitate desfăṣurate în săptămânile 
dedicate evaluării iniţiale. 

 Conversaţia de verificare am folosit-o în cadrul activităţii DLC “Cel mai bun povestitor “- forma de 
realizare : joc didactic ,la etapa de reactualizare a cunoṣtintelor dobândite anterior. 

La activitatea DOS-activitate practică –“Piramida alimentelor sănătoase” voi evalua cunoṣtinţele 
despre alimentele care le consumăm în diferite momente ale zilei: mic dejun, prânz ṣi cină, cât ṣi abilitatea 
pe care a dobândit-o în a realiza o activitate practică.  

În cadrul activităţii DṢ-matematică –forma de realizare : joc logic “Trenuleţul veseliei” . Fiecare copil 
va extrage din săculeţ câte o figură geometrică, va spune tot ce ṣtie despre acea figură geometrică,după care 
o va aṣeza în vagonul potrivit. Aṣa voi evalua cunoṣtintele copiilor pe care le-au dobândit despre figurile 
geometrice învăţate anterior . 

La activitatea desfăṣurată la domeniul DPM- “Fă ce fac ṣi eu “-joc distractiv“- voi evalua cunoṣtinţele 
dobândite despre schema corporală ṣi miṣcările motrice ;jocul de miṣcare ” Cine ajunge primul ! “ –ṣtafeta- 
voi evalua rapiditatea ṣi corectitudinea respectării traseului bine stabilit. 

“Dacă aṣ vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 
mult învăţarea sunt cunoṣtinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ṣtie ṣi instruiţi-l în 
consecinţă !  ( R.Ausubel,1981) 

 
 



 

 

EVALUAREA ...PRIN JOC 
 

ÎNV. POP ANUȚA, 
ȘC. GIMN. ,,A.P.ALEXI″ 

LOC. SÂNGEORZ-BĂI, JUD. BISTRIȚA- NĂSĂUD 
 

 Evaluarea şcolară reprezintă un mijloc de comunicare a rezultatelor obţinute de elevi în munca de 
învăţare .Aceasta se efectuează în raport cu obiectivele propuse a fi atinse , identificarea şi determinarea 
obiectivelor este un pas important în organizarea instruirii . 

 În raport cu obiectivele propuse evaluarea permite : 
- să se descopere momentul în care elevul şi – a însuşit un obiectiv şi este gata să treacă la următorul; 
- să se depisteze şi să se diagnosticheze eşecul în învăţarea şi ajutorarea elevului în scopul 

recuperării cunoştinţelor şi capacităţilor ce nu au fost însuşite ; 
- să se descopere obiectivele la care cei mai mulţi elevi nu obţin performanţe satisfăcătoare în scopul 

revizuirii şi dozării materiei şi perfecţionării metodologiei şi tehnologiei didactice ; 
- să se stabilească măsura în care o capacitate umană s-a format ca rezultat al instruirii . 
 Formarea deprinderilor de a citi şi scrie este un obiectiv de primă importanţă pentru fiecare învăţător 

pe care să-l urmărească în raport cu fiecare elev şi cu un nivel mediu al clasei . Asigurând fiecărui elev 
acest instrument , îi asigurăm reuşita în anii următori de şcolaritate . Pentru aceasta urmărim calităţile citirii 
în modul lor de manifestare şi le influenţăm în evoluţia lor prin procedee adecvate . Dintre metodele şi 
procedeele de evaluare stimulatorie fac parte observarea şi aprecierea verbală , chestionarea orală , testele 
de cunoştinţe , lucrările scrise , lucrările practice şi examenele . Este cunoscut în acest sens faptul că 
verificarea curentă realizată lecţie de lecţie şi cea periodică ( realizată după parcurgerea unei unităţi de 
învăţare sau la sfârţitul semestrului ) se desfăşoară în formă individuală sau frontală , se completează 
reciproc şi favorizează cunoaşterea evoluţiei elevilor în diferite momente ale acţiunii de învăţare a 
orizontului şi temeiniciei pregătirii lor . De asemenea , îmbinarea judicioasă a celor mai variate metode de 
verificare orală şi în scris asigură o evidenţiere mai completă a nivelului real de pregătire al elevilor , ceea 
ce constituie temeiul unei aprecieri mai obiective .  

 Comparativ cu examinările orale , verificarea prin proba scrisă nu permite ca unele erori ale elevilor 
în formularea răspunsurilor să fie examinate şi corectate pe loc de către examinator . De asemenea , nu este 
posibilă orientarea elevilor prin întrebări suplimentare către un răspuns complex şi corect . Probele scrise 
măresc rolul întâmplării în evaluarea rezultatelor , mai ales atunci când conţinutul lor nu acoperă decât o 
mică parte a materiei , a cărei asimilare este verificată .  

 În clasele mici , jocul poate fi folosit îmbrăcând forma unor teste sau exerciţii , jocul didactic poate 
oferi informaţii utile privind cantitatea şi calitatea informaţiilor pe care le deţin elevii la un moment dat , la 
un anumit obiect de ănvăţământ .  

 Evaluarea citit – scrisului nu se face numai prin modalităţile prezentate , ci şi prin alte forme care 
duc la prevenirea greşelilor de citire şi scriere . Nu toţi copiii au aceleaşi dotări intelectuale , nu toţi pot 
asimila cunoştinţele predate în aceeaşi măsură şi în acelaşi ritm . De aceea ,sarcina noastră , a învăţătorilor 
este de a depista cauzele care duc la neînsuşirea cunoştinţelor , de a cunoaşte greşelile frecvente care apar 
, cum pot fi prevenite şi de a cunoaşte bine elevii pentru a-i trata diferenţiat . 

 Pentru a preveni greşelile de scriere trebuie să formăm elevilor deprinderi corecte . Bazele învăţării 
scrisului se pun în clasa I .Greşelile şi lacunele necorectate la timp se consolidează , devenind dificil de 
înlăturat .Primele exerciţii ale şcolarului mic sunt cele de executare a elementelor grafice din care se 
compun literele de mână Jocul didactic este foarte des utilizat şi prin el şcolarul mic îşi asimilează cu 
uşurinţă deprinderile şi priceperile . 

 Autodictarea este o altă formă de evaluare a scrierii copiilor . În acest fel , putem evalua şi modul 
cum folosesc semnele de punctuaţie , cum scriu cuvintele . Dictările sunt exerciţii de scriere folosite în toată 
perioada predării abecedarului şi în celelalte clase .Ele au rolul de a dezvolta deprinderile de scriere cât şi 
de a controla corectitudinea acestora . Se pot da sub forma unor concursuri – joc “ Cine scrie cel mai frumos 
şi mai corect !” sau “ Cine scrie cu cele mai puţine greşeli !”etc .  



 

 

 Jocurile didactice pentru fixarea sau consolidarea cunoştinţelor sunt destul de numeroase şi pot fi 
uşor modificate şi adaptate după nevoi . Scopul lor principal este de a înlătura oboseala , plictiseala şi de a 
înlesni însuşirea cunoştinţelor . La consolidarea propoziţiei se foloseşte ades jocul “ Ghiceşte obiectul !”. 
Fiecare jucător trebuie să ghicească numele unui obiect descris prin câteva propoziţii de conducătorul 
jocului . Dacă îl ghiceşte ia locul conducătorului . Formularea rapidă de propoziţii alcătuite din două sau 
trei cuvinte , după obiecte sau imagini date , este cerinţa jocului “ Ştafeta cu propoziţii”. Copiii sunt 
antrenaţi şi pot fi evaluaţi cu uşurinţă de către conducător sau învăţător . Complicând puţin cerinţele cerem 
copiilor să spună o propoziţie enunţiativă , iar colegii lor de bancă trebuie să o trans – forme în propoziţie 
interogativă . Acest joc “ Intonează corect !” este des folosit la orele de limba română între perechi de 
elevi . Se poate adapta şi folosi pentru evaluarea deprinderilor de scriere schimbând denumirea jocului “ 
Scrie corect ! ” şi având ca scop consolidarea folosirii corecte a semnelor de punctuaţie .  

 Jocul “ Cuvinte rătăcite ” antrenează copiii să caute , să gândească pentru a ordona cuvinte aşezate 
la întâmplare în propoziţii .  

Se pot organiza cu eficienţă jocuri de rol pentru consolidarea şi dezvoltarea deprinderilor de 
exprimare corectă , de vorbire cu intonaţie , de accentuare corectă a cuvintelor . Jocurile de cuvinte 
încrucişate pot fi folosite la sfârşitul unui capitol sau unităţi de învăţare folosind cuvinte nou învăţate în 
lecţiile de citire . 

 Prin jocul “ Lanţul cuvintelor ”se verifică gradul de însuşire a cunoştinţelor , se activizează 
vocabularul , se dezvoltă gândirea asociativă şi memoria . Sarcina jocului este de a găsi denumiri de maşini, 
animale , plante etc . ( substantive ) cu ultima literă a cuvântului spus de un copil ( ex. leu – urs –sanie – 
elefant – tabără etc.) .  

 Jocul “ Ghiceşte cine este?”are ca scop activizarea vocabularului elevilor , dezvoltarea capacităţii 
de analiză şi sinteză . Participantul la joc trebuie să recunoască un coleg după răspunsurile la anumite 
întrebări referitoare la aspectul fizic , la calităţile sau defectele acestuia . Se poate folosi la clasa a III –a şi 
a IV –a când deja au învăţat despre adjectiv .  

 Pentru verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre genul ( numărul ) substantivelor , activizarea 
vocabularului , se poate desfăşura jocul “ Cei mai isteţi !”. Copiii au sarcina de a găsi substantive de un 
anumit gen sau număr indicate de conducătorul jocului într-un timp foarte scurt . Se joacă în grupe de elevi 
şi este competitiv .  

 “ Găseşte cuvântul opus !”se numeşte jocul prin care se cere elevilor să găsească antonimele unor 
cuvinte şi pentru îmbogăţirea vocabularului activ şi expresivităţii limbajului , să alcătuiască noi propoziţii.  

 Prin jocul “ Ghici ce poveste este !” se realizează verificarea cunoştinţelor , activizarea 
vocabularului , dezvoltarea memoriei şi a gustului pentru citit . Se cere recunoaşterea titlului unei povestiri 
reprezentate în imagini şi apoi un mic rezumat a poveştii ghicite . 

 Desigur există o varietate de jocuri didactice care pot fi folosite şi la evaluarea cunoştinţelor , 
priceperilor şi deprinderilor , adaptate de către învăţător ăn funcţie de subiecţi şi obiectul la care le foloseşte. 

 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. POP AURELIA 
ŞCOALA GIMN. CĂIANU STRUCTURA VAIDA-CĂMĂRAȘ, 

LOC. VAIDA –CĂMĂRAȘ, JUD. CLUJ 
 
Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaţional. Prin intermediul evaluării, în 

funcţie de rezultatele obţinute, se determină măsura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evaluării este perfecţionarea procesului educaţional.  

 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 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: 
o Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
p Formularea itemilor; 
q Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
r Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
s Stabilirea unei scări de apreciere; 
t Centralizarea rezultatelor în grafic. 
Metode şi tehnici de evaluare folosite la Comunicarea în limba maghiară, clasa pregătitoare (secția 

maghiară): 
u -tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare; 
v - interviul ( tehnica discuţiei); 
w - verificarea realizată pe baza unui suport vizual; 
x - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire; 
y - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 
z probe scrise – fişe de lucru 
aa -complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
bb - grila de evaluare / autoevaluare; 
cc - fişa de evaluare individuală; 
dd - portofoliul. 
ee -interactive: - piramida; 
ff - ghicitorile; 
gg - tehnica fotolimbajului; 
hh - ciorchinele, 
ii - turnirul întrebărilor; 
jj - R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
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 PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: POP CLAUDIA 
GRĂDINIȚA CU P.N. SOMEȘ ODORHEI 

 
 „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.  

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

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.;  
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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POP ELENA 
 
Evaluarea este o parte componentă a procesului de învățământ alături de predare și învățare. Cele trei 

forme ale evaluării sunt:  
-evaluarea inițială; 
-evaluarea continuă; 
-evaluarea finală; 
Evaluarea inițială redă nivelul de pregătire al subiectului educației la începutul unui perioade de 

școlarizare (ciclul curricular, an școlar, semestru etc.). Aceasta este parțială, predictivă, diagnostică și are 
ca rol ierarhizarea elevilor în funcție de rezultatele obținute. 

Evaluarea inițială are rolul de reglator în proiectare, deoarece cadrul didactic își va structura 
conținuturile, obiectivele, timpul și strategiile didactice în funcție de rezultatul obținut în urma aplicării 
acesteia. 

Evaluarea inițială are ca rol și cumulare de informații, de cunoaștere a elevului. Aceasta nu este doar 
o probă simplă de evaluare, ea este un cumul de metode și tehnici de evaluare și cunoaștere a acestora din 
punct de vedere a cunoștințelor, deprinderilor,a factorilor psihologici, aptitudinali, atitudinali ai elevului. 
Altfel spus, este un „coș” de strategii de evaluare ce conturează profilul elevului la un început dat, la 
începutul unui ciclul curricular, în special. Metodele și tehnicile evaluării inițiale aplicate la începutul unui 
ciclul curricular sunt diferite față de cele utilizate la începutul unui semestru, perioada temporală subliniază 
importanța aplicării unor teste inițiale diverse. 

Ca și celelalte două forme de evaluare, se folosesc descriptori de performanță pentru ca evaluarea să 
fie cât mai obiectivă. Evaluarea inițială poate fi scrisă, orală și practică. 

La începutul unui ciclul curricular se urmărește: 
-stabilirea nivelului de cunoștințe, deprinderi și priceperi dobândite de elev, prin probe de evaluare 

ce au ca bază descriptori de persormanță și itemi diferiți; 
- stabilirea aptitudinilor elevului prin probe de evaluare standardizate, cu ajutorul observației 

psihopedagogice, având ca bază o fișă de observație, prin probe scrise, practice sau orale; 
-stabilirea nivelului dezvoltării psihologice și fiziologice ale elevului (cu precădere în ciclul 

preșccolar și primar), prin teste de cunoaștere psihopedagogice, fișe de dezvoltare fizică și probe de 
măsurarea a acestor indici ai dezvoltării umane. 

Evaluarea inițială este cea care redă cadrului didactic cele două nevoi ale elevului: 
- nevoia de învățare (cunoștințe, deprinderi, abilități) ce urmează a fi asimilate de către elev; 
- nevoia de susținere, carențe ce urmează a fi acoperite prin învățare. 
Nevoile elevului și rezultatele evaluării inițiale sunt referințe în monitorizarea progresului elevului, 

fișa de progres individual evidențiază „startul” elevului și efectele predării, învățării, ai educației formale 
concret.  

În concluzie, evaluarea inițială este un punct de reper fix și important în urmărirea evoluției unui elev, 
fără de care proiectarea didactică nu poate fi făcută în funcție de nevoile elevului, predarea nu va fi 
individualizată, iar evaluarea continuă și cea finală va evidenția rezultatele lipsei acesteia, neavând o 
referință pentru actul didactic continuu și final. Pentru educat, cadru didactic și părinte este un reper clar al 
punctului inițial al dezvoltării, al evoluției, al reușitei. 

 
BIBLIOOGRAFIE 
-Bocoș Mușata, Jucan Dana, Teoria și metodologia instrurii. Teoria și metodologia evaluări, Editura 

Paralela 45, Pitești, 2017; 
-Logel Dumitru,Stroescu- Logel Elena, Popescu Elena, Sinteze de metodică a predării limbii și 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
 

POP MĂDĂLINA GEORGIANA 
 
 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 cunoștintelor, 
priceperilor și deprinderilor, dobândite de copii in 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 contureaza utilizarea în învățământul preșcolar a urmatoarelor tipuri de 
evaluare:  

• evaluare predicativă – inițială 
• evaluare formativă - continuă 
• evaluare sumativă - finală  
Evaluarea inițială se realizează la începutul uni program de instruire și are scopul de a stabili nivelul 

de pregatire 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 reusita viitoarei activități didactice.  

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 obținute prin evaluarea inițială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva 
adecvării acestuia la posibilitățile reale ale preșcolarilor.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
  

METODE ȘI TEHNICI 
DE EVALUARE 

TRADIȚIONALE 
• probe scrise ( fișe cu 

sarcini);  
• probe orale și probe 

practice 
 

• lucrări practice, portofoliile cu lucrările 
copiilor, aprecierile verbale, 
autoevaluarea; 

• jocurile didactice, de rol; 
• obervările directe/sistematice  în timpul 

activității și înregistrarea acestora; 
• discuții individuale; afișarea lucrărilor; 
• consemnarea grafică a rezultatelor pe 

domenii experiențiale. 
 

ALTERNATIVE 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mijlocie 
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă 
Mijloc de realizare: repovestire  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Ursul păcălit de vulpe”? 
- Care sunt personajele din povestea „Ursul păccălit de vulpe”? 
- Unde se află vulpea? 
- Cine venea pe drum? 
- Cum şi-a făcut rost de mâncare vulpea? 
- Ce a facut țăranul când a văzut vulpea în mijlocul drumului? 
- Cum l-a pacălit vulpea pe urs?  
 
În concluzie procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât 

educatorul 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. 
  

Valențele formative ale metodelor alternative de 
evaluare sunt următoarele: 

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 activității copilului și implicit 

a sa; pe baza acestor informatii, educatorul își 

fundamentează judecata de evaluare într-o 

apreciere obiectivă a achizițiilor elevilor si a 

progreselor înregistrate. 

 
 

   
 

Oferă educatorului o imagine 
la zi asupra performanțelor 
copilului, dar și 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. 
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ACTIVITATEA DE ATELIER DE ARTĂ ÎN CADRUL EVALUĂRII 
INIȚIALE LA CLASA A V-A 

 
PROF. POP MIHAELA DANA 

 
 O etapă importantă a activității didactice o constitue evaluarea inițială. În cadrul atelierului de arte 

plastice de la un liceu vocational cu profil artistic, evaluarea inițială are un rol foarte important. Realizând 
această activitate, profesorul își poate întocmi o bază de date referitoare la îndemânările și priceperile de a 
desena, a picta sau a modela. 

 Evaluarea inițială este realizată la începutul unei etape de instruire. Atunci când evaluarea inițială 
are loc la începutul unui ciclu de învățământ, cum este cazul clasei a V-a sau a clasei a IX-a, profesorul 
trebuie să aibă informații referitoare la nivelul de pregătire al elevilor. În cazul începutului clasei a V-a cu 
profil de arte plastice, evaluarea poate fi o lucrare practică de desen, pictură sau modelaj în care se tratează 
o problemă plastică legată de elemente de limbaj plastic sau compoziție. Evaluarea inițială se face la 
începutul unui an școlar, a unui semestru, a unui capitol sau a unei lecții. În toate cazurile evaluarea se face 
sub forma unei lucrări practice unde criteriile de evaluare vizează cunoștințe și deprinderi artistice 
dobândite de elevi anterior.  

 Având în vedere activitatea de atelier cu clasele de gimnaziu din cadrul liceului de artă, voi prezenta 
câteva exemple de evaluări ce pot fi realizate.  

 Evaluarea inițială la desen în cadrul atelierului de artă la începutul clasei a V-a.  
 Acest tip de evaluare constă în propunerea unei teme pornind de la o compoziție în tehnica creion în 

care se vor folosi doar linii și puncte. Subiectul temei de evaluare este ,,Animalul de companie preferat’’ 
având în vedere faptul că elevii sunt atașați de animale și au grijă de ele.. Elevii trebuie să demonsteaze că 
au disponibilitate pentru a lucra în tehnica creion, că au imaginație, creativitate și că se pot inspira din 
natură folosind în lucrările de desen doar linii și puncte cu o mare forță de expresivitate.  

 Criteriile de evaluare sunt:  
• respectarea temei și a subiectului lecției,  
• încadrarea în pagină a formei animalului ,  
• folosirea unor linii și puncte cât mai diverse cu ajutorul creioanelor de desen,  
• expresivitatea liniilor, punctelor și formelor construite din acestea, 
• creativitate și originalitate,  
• finalizarea temei în timpul propus.  
 Evaluare inițială la pictură, în cadrul atelierului de artă, la începutul clasei a V-a.  
 Lucrarea practică la pictură trebuie să exprime cunoașterea din partea elevilor a noțiunilor despre 

culori fundamentale, de bază, culori secundare, culori calde, culori reci, etc. Totodată absolvenții ciclului 
primar trebuie să demonstreze că stăpânesc deprinderi de a obține amestecuri de culori și un număr cât mai 
mare de nuanțe. În acest sens tema plastică poate fi legată de anotimpul de toamnă, pornind de la subiectul 
–,,Zâna Toamna’’ și anume contrastul cald-rece al culorilor. Elevii urmăresc să demonstreze nivelul de 
cunoștințe despre culorile calde și cele reci și deprinderile de a așeza și a combina culorile obținând nuanțe.  

 Criteriile de evaluare sunt:  
• respectarea temei și a subiectului lecției,  
• înscrierea corectă a formelor pictate în pagină,  
• folosirea contrastului cald-rece și a nuanțelor obținute prin amestecul culorilor,  
• expresivitatea petelor de culoare,  
• creativitate și originalitate,  
• finalizarea temei în timpul propus.  

  



 

 

Exemple de evaluări inițiale la pictură:  
  

 Evaluare inițială la modelaj în cadrul atelierului de artă la începutul clasei a V-a.  
 Lucrarea de modelaj are ca temă forma ronde-bosse, subiectul fiind fructe. Elevii urmăresc să redea 

forma fructelor prin construirea formei cu ajutorul lutului și a instrumentelor de modelaj. Ei dovedesc că 
știu să frământe lutul înainte de a lucra formele și că au deprins metodele de modelare prin presare, 
eliminare, adăugare, împingere, scobire, zgâriere, incizie, că știu să construiască o formă ronde-bosse care 
poate fi privită de jur împrejur.  

 Criterii de evaluare:  
- respectarea temei și a subiectului lecției,  
- construirea formei ronde-bosse prin metode de modelare deprinse în anii anteriori,  
- folosirea unor suprafețe cât mai variate (vibrate, finisate),  
- expresivitatea și originalitatea,  
- finalizarea temei în timpul propus.  
 Evaluarea inițială este importantă în cadrul activității de atelier de artă deoarece ea oferă atât elevului 

cât și profesorului o redare a potențialului creative a elevului și a nivelului deprinderilor și îndemânărilor 
de a desena, a picta sau a modela ale acestuia 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ - STRATEGII ȘI INSTRUMENTE DE REALIZARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA ADRIANA 
LICEUL TEORETIC ”ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA 

 
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 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 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. 

Putem 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. 

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

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

situează elevii; 
• evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în rândul 

tuturor elevilor din toată materia; 
• evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
Evaluarea 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. 

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.” 

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. 

Dezavantajele evaluării inițiale sunt acelea că evaluarea iniţială nu permite o apreciere globală a 
performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii și că aceasta nu-şi propune şi nici nu poate să 
determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al elevului. 

Etapele procesului de evaluare a diagnosticului 
Diferitele etape ale procesului de evaluare, pe care le detaliem aici, trebuie să fie îndeplinite 

întotdeauna și secvențial: 



 

 

– Identificați obiectivele programului de studiu care urmează să fie evaluate: Pentru orice situație de 
evaluare este esențial faptul că profesorul este clar în ceea ce privește învățarea dorită, adică obiectivele și 
competențele care se așteaptă să fie atinse 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 stabilim 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. 
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EVALUARE INIȚIALĂ REALIZATA DUPĂ NOUL CURRICULUM 
PENTRU GRUPA MARE 

 
PROF. ÎNV PREȘCOLAR POPA ALICIA 

 
 
DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI A IGIENEI PERSONALE 
 

Comportamente 
măsurabile 

Categoria 
de 
activitate 
de 
învățare 

Mijloc 
de realizare 

Indicatori Descriptori de 
performanță 

Punctaj 

1. Să fie capabil să 
își coordoneze 
mușchii mari ai 
corpului cu un scop 
al mișcării 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ADP 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 

 
 
 
„Mergi la 
jucărie!” 
 
“Pe cărări de 
vacanță!” 
 
 
 
 
 
“Mingea în 
coș!” 
“Mingea la 
colegul!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Atinge-ți 
colegul!” 

 
 
 
• Merge și aleargă cu 
ușurință, coordonându-și 
armonios mișcările 
 
 
 
 
 
 
• Aruncă o minge cu 
oarecare precizie 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aleargă pe lângă 
obstacole cu ușurință 

• Execută, la comandă, 
diferite variante de mers 
sau de alergare. 
• Execută, cu ajutor, 
diferite variante de mers 
sau de alergare. 
• Nu execută diferite 
variante de mers sau de 
alergare. 
 
 
• Aruncă mingea cu o 
mână și o prinde cu 
ambele mâini. 
• Aruncă mingea cu 
ambele mâini, dar nu o 
prinde. 
• Nu aruncă mingea și 
nici nu o prinde. 
 
 
 
 
• Aleargă și ocolește 
obstacolele întâlnite în 
cale. 
• Aleargă haotic fără să 
respecte indicațiile 
primite și nu ocolește 
obstacolele întâlnite 
 

2 p 
 
 
1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
2 p 
 
 
1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 

2. Să fie capabil să 
participe la 
activități fizice 
variate 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ștafeta 
jucăriilor” 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participă în mod 
regulat la activități fizice 
de alergare, dans, jocuri 
sau chiar sporturi.  
 
 
 
 
 

• Execută alergarea 
spre un punct fix la 
comandă 
• Nu execută alergarea 
spre un punct fix la 
comandă 
 
 

 

1p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ADE 

 
“Așezăm 
jucăriile în 
ordine!” 
 

• Ajută la realizarea de 
activități domestice care 
implică mișcare: măturat, 
adunarea rufelor, 
aranjarea jucăriilor, 
mutarea unor obiecte etc. 

 
• Adună jucăriile după 
ce se joacă și le aranjează 
la locul lor 
• Nu își adună jucăriile 
după ce se joacă 
• Își curăță locul de 
muncă 
• Nu își curăță locul de 
muncă 
 
 

1 p 
 
 
0 p 
 
1 p 
 
 
0 p 

3. Să fie capabil să 
utilizeze mâinile și 
degetele pentru 
scopuri diferite 
 

ADP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADP 
 
 
 
 
 

“Simon 
zice…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cana și 
farfuria” 
(modelaj) 
 
“Mingea cu 
buline” 
(dactilopictură) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Singurel mă 
îngrijesc!” 
 
 
 
 
 

• Își pune singur 
pantofii și își leagă 
șireturile la pantofi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizează 
independent cu ușurință 
materiale și tehnici de 
lucru diferite pentru a 
picta, a modela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se îmbracă și se 
dezbracă singur 
 
 
 
 
 

• Își pune singur 
pantofii și își leagă 
șireturile la pantofi 
• Își pune singur 
pantofii dar nu își leagă 
șireturile la pantofi 
• Nu își pune singur 
pantofii 
 
 
 
• Ține corect 
ustensilele în mână și le 
mânuiește corect, 
folosind tehnici diferite 
de lucru 
• Ține incorect 
ustensilele de lucru în 
mână și le mânuiește 
deficitar 
 
 
 
 
• Se îmbracă și se 
dezbracă singur, fără 
ajutor 
• Se îmbracă și se 
dezbracă cu minim ajutor 
din partea adultului 
• Nu se îmbracă și nu 
se dezbracă singur. 
 

2 p 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
1 p 
 
 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
 
 
2 p 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
 
 

4. Să fie capabil să 
demonstreze 
utilizarea 
simțurilor (văzul, 
auzul, simțul tactil, 
mirosul, etc.) în 
interacțiunea cu 
mediul pentru a-și 
orienta mișcările 
 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 

“La teatru de 
păpuși” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mișcarea ne 
face mari 
 
 

• Manipulează păpuși 
simple 
 
 
 
 
 
 
• Participă cu plăcere 
la jocurile care implică 
multă mișcare și contact 
social, reguli cu joc 
 

• Realizează teatru de 
păpuși cu păpuși ușor de 
manevrat 
• Nu realizează teatru 
de păpuși cu păpuși ușor 
de manevrat 
 
 
 
• Respectă regulile 
jocului propus 
• Nu respectă regulile 
jocului propus 

1 p 
 
 
 
0 p 
 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 



 

 

 

5. Să fie capabil să 
utilizeze o 
alimentație 
sănătoasă variată 
 

ALA “Cine știe?” 
(joc senzorial) 
 

• Recunoaște 
mâncăruri dintr-un grup 
de mâncăruri diferite, cu 
sprijinul adultului 

• Recunoaște și 
numește minim trei feluri 
de mâncare 
• Recunoaște și 
numește cel puțin un fel 
de mâncare 
• Nu recunoaște și nu 
denumește niciun fel de 
mâncare prezentat 
 

2 p 
 
 
1 p 
 
 
0 p 

6. Să fie capabil să 
demonstreze 
deprinderi de 
păstrare a sănătății 
și igienei personale 
 

ADP “Ce facem cu 
șervețelul?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Singurel mă 
îngrijesc” 
 
 
 
 
 
 
“Pe mâini ne 
spălăm, după 
ce ne jucăm!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“De tușesc cu 
mâna mă 
feresc!” 
 
 
 
 
 
“Uța, uța, 
periuța!” 
 
 

• Demonstrează 
independență în igiena 
personal ( se spală și se 
șterge singur pe mâini, își 
acoperă gura cu mâna 
când strănută, când 
tușește, folosește 
independent toaleta, 
folosește 
batista/șervețelul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizează corect și 
independent periuța de 
dinți 
 
 

• Folosește șervețelele 
pentru a-și șterge nasul și 
le aruncă la coș după 
utilizare 
• Nu folosește 
șervețelele pentru a-și 
șterge nasul și se șterge 
cu mâneca 
 
 
• Merge la toaletă 
atunci când are nevoie 
• Nu merge la toaletă 
atunci când trebuie și 
face pe el 
 
 
• Se spală corect, 
singur pe mâini, cu săpun 
• Se spală pe mâini 
după ce i se atrage atenția 
de către adult 
• Refuză să se spele pe 
mâini 
 
 
• Duce mâna la gură 
când tușește sau strănută 
• Nu duce mâna la gură 
când tușește sau când 
strănută 
 
 
 
• Se spală corect pe 
dinți 
• Refuză să se spele pe 
dinți 
 

1 p 
 
 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
 
1 p 
 
0 p 
 
 
 
 
 
2 p 
 
 
1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 

7. Să fie capabil să 
demonstreze 
abilități de auto-
protecție față de 

ADE “Ce mai știm, 
ce ne mai 
amintim?” 
 

• Nu acceptă jucării, 
bomboane, mâncare, bani, 
etc. de la personae adulte 
necunoscute. 
 

• Recunoaște situațiile 
periculoase și care sunt 
persoanele în care poate 
avea încredere 
 

1 p 
 
 
 
 



 

 

obiecte sau situații 
periculoase 

 
 
 
 
 
 
• Identifică adulții care 
pot să-l(o) sprijine în 
situații periculoase 

• Nu recunoaște 
situațiile periculoase și 
care sunt persoanele în 
care poate avea încredere 
 
 
• Recunoaște polițistul, 
pompierul și medicul 
• Nu recunoaște 
polițistul, pompierul și 
medicul 
 

 
0 p 
 
 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 

8. Să fie capabil să 
demonstreze 
conștientizarea și 
înțelegerea 
regulilor de 
securitate 
personală 

ADP “Mă port cât 
pot de 
frumos!” 
 
 
 
“Ascultă-mă, 
te ascult!!” 
 

• Respectă regulile de 
comportare pe stradă, în 
transportul public și în alte 
locuri publice pentru a 
evita accidentele, 
situațiile periculoase 

• Respectă regulile 
grupei, din proprie 
inițiativă 
• Respectă regulile 
grupei, după ce i s-a atras 
atenția de către adult 
• Nu respectă regulile 
grupei 

2 p 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 

PUNCTAJ 
 
0 – 6 p = CA comportament absent  
7 – 19 p = CD comportament în dezvoltare 
20 - 27p = CÎ comportament însușit
 
DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ  
 

 
Comportamente 
măsurabile 

 
Categoria 
de 
activitate 
de 
învățare 

 
Mijloc de 
realizare 

 
Indicatori 

 
Descriptori de 
performanță 

 
Punctaj 

1. Să fie capabil 
să manifeste 
încredere în 
adulți și să 
interacționeze cu 
aceștia 
 
 
 
 
 

ADP “Uite, ce 
mult am 
crescut!” 
 
 
 
 
 
 
 
“Din nou la 
grădiniță!” 
 
 
 
 
 
 
 
“Sunt 
politicos, 
deci salut 
frumos!” 

• Se desparte cu 
ușurință de membrii 
familiei la grădiniță 
 
 
 
 
 
 
• Interacționează 
adecvat cu adulții 
 

 
 
 
 
 
 
• Aplică 
formulele de politețe în 
comunicarea cu adulții 
 
 
 
 

• Se desparte 
repede de părinți 
• Se desparte cu 
greutate de părinți, plânge 
la despărțire 
 
 
 
• Răspunde la 
întrebările adresate 
• Refuză să 
răspundă la întrebările 
adresate  
. 
 
 
• Interacționează 
respectuos cu adulții, 
folosind formulele de 
politețe în conversațiile 
cu aceștia. 
• Nu folosește 
formulele de politețe în 
conversațiile cu adulții. 

1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
 
1 p 
 
 
 
 
 
0 p 



 

 

 
 

2. Să fie capabil 
să ceară ajutorul 
adultului când 
are nevoie 
 
 

ADP “Te rog, să-
mi dai!” 

• Cere ajutorul 
adulților din comunitate 
(vecin, bibliotecar, 
bunici, părinți, prieteni de 
joacă, etc.). 
 

• Cere și oferă 
ajutor la nevoie, copiilor 
și adulților. 
• Nu cere și nu 
oferă ajutor la nevoie, 
copiilor și adulților. 
 

1 p 
 
0 p 
 

3. Să fie capabil 
să interacționeze 
pozitiv cu copii de 
vârstă apropiată 
 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADP 

“De-a 
grădinița!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O zi la 
grădiniță!” 
 
 
 
 
 
 
 
“Ajută 
copilul să 
ajungă la 
jucărie!” 
 
 
 
“Prietenul 
meu” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interacționează 
din proprie inițiativă cu 
copii apropiați ca vârstă în 
diferite contexte 
 
 
 
 
 
 
• Inventează 
activități care implică mai 
mult de un copil. 
 
 
 
 
 
 
 
• Cere și oferă 
ajutor altor copii  
 
 
 
 
• Se identifică 
drept prieten al unor copii 
din diferite medii 
apropiate 

• Împarte 
jucăriile cu colegii de 
grupă, folosind cuvintele 
magice: te rog, 
mulțumesc. 
• Nu împarte 
jucăriile cu colegii de 
grupă 
 
 
• Inițiază jocuri, 
implicând mai mulți copii 
în joc. 
• Nu se alătură 
copiilor, preferând joaca 
de unul singur 
 
 
 
• Cooperează cu 
ceilalți colegi din grupă și 
colaborează cu aceștia în 
timpul activităților 
• Nu cooperează 
și nu colaborează în 
acrivități cu colegii de 
grupă 
• Se 
împrietenește cu colegii 
de grupă 
• Se 
împrietenește cu un 
singur coleg de grupă, și 
își petrece tot timpul doar 
în compania acestuia 

1 p 
 
 
0 p 
 
1 p 
 
0 p 
 
 
1 p 
 
0 p 
 
2 p 
1 p 
 
 
0 p 



 

 

• Nu se 
împrietenește cu niciun 
coleg din grupă 

4. Să fie capabil 
să recunoască, să 
aprecieze și să 
respecte 
asemănările și 
deosebirile dintre 
oameni 
 

ALA “Sortați și 
grupați!” 

• Formulează 
întrebări despre familia, 
etnia, caracteristicile 
fizice ale celorlalți 
 
 
 
 
 

• Recunoaște 
persoane aparținând unor 
etnii sau culturi diferite 
din cărți și enciclopedii. 
• Nu recunoaște 
persoane aparținând unor 
etnii sau culturi diferite 
din cărți și enciclopedii. 
 

1 p 
 
 
0 p 
 
 

5. Să fie capabil 
să perceapă 
regulile și efectele 
acestora. 

ADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 

“Amintiri 
din vacanță” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nu numai 
la 
grădiniță!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cursa 
jucăriilor” 

• Se joacă sau 
lucrează fără să îi 
deranjeze pe ceilalți 
 
 
 
 
 
 
 
• Își exprimă 
dezacordul față de 
comportamente incorecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Respectă 
reguli simple de 
participare în activități și 
joc 

• Respectă 
regulile și lucrează sau se 
joacă fără a-i deranja pe 
colegi 
• Nu respectă 
regulile și își deranjează 
colegii în timpul jocului 
sau a lucrului 
 
 
• Recunoaște 
comportamentele 
incorecte și anticipează 
consecințele nerespectării 
regulilor 
• Nu recunoaște 
comportamentele 
incorecte și nuanticipează 
consecințele 
 
 
• Respectă 
regulile grupei 
• Nu respectă 
regulile grupei 
 

1 p 
 
 
0 p 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
 
 
1 p 
0 p 

6. Să fie capabil 
să își asume 
responsabilită-
țile, să negocieze 
și să participle la 
luarea deciziilor 

ADE “Unde au 
fugit 
jucăriile de 
la un copil?” 

• Ține cont de 
dorințele și nevoile altor 
copii 

• Face schimb de 
jucării cu colegii, dacă 
aceștia doresc jucăria cu 
care el se joacă 
 
• Nu face 
schimb de jucării, ia cu 
forța jucăriile din mâna 
colegilor, fără a le cere de 
la aceștia 

1 p 
 
 
0 p 
 

7. Să fie capabil 
să manifeste 
empatie față de 
celelalte persoane  

ALA 
 
 
 

“Păpușa” 
 
 
 

• Alină membrii 
familiei sau prietenii care 
nu se simt bine (din 
proprie inițiativă) 

• Își manifestă 
empatia față de copii care 
suferă sau plâng 

1 p 
 
0 p 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALA 

 
 
 
 
 
 
 
“Mofturilă” 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Vorbește 
despre emoțiile celorlalți 

• Este nepăsător 
față de suferința fizică sau 
emoțională a altor copii 
 
• Recunoaște 
emoțiile, își împărtășește 
emoțiile și vorbește 
despre trăirile emoționale 
• Nu recunoaște 
emoțiile lui sau ale 
celorlalți și nu vorbește 
despre trăirile emoționale 
 

 
 
1 p 
 
 
0 p 

8. Să fie capabil 
să se perceapă în 
mod pozitiv, ca 
persoană unică, 
cu caracteristici 
specifice 

ADP “Microfonul 
îți aparține” 

• Împărtășește 
celorlalți informații 
despre sine 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se prezintă în 
fața colegilor și își spune 
corect numele, prenumele 
și vârsta 
• Nu se prezintă 
în fața colegilor și nu își 
spune corect numele, 
prenumele și vârsta 

1 p 
 
 
0 p 

9. Să fie capabil 
să își regleze 
trăirile 
emoționale 

ALA “Personaje 
din 
poveste”- 
puzzle 

• Rămâne calm 
când situația se modifică 
sau când nu reușește să 
realizeze ceva 
 
 
 
 
 
 

• Își controlează 
furia în situațiile 
conflictuale apărute între 
colegi 
• Nu găsește 
nicio modalitate de a se 
calma, se înfurie, trântește 
sau lovește în situațiile 
conflictuale apărute 
 

1 p 
 
 
0 p 
 

10. Să fie capabil 
să recunoască și 
să exprime 
adecvat o 
varietate de 
emoții 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADP 

“Personajul 
preferat, 
astăzi eu l-
am 
interpretat!” 
 
 
 
 
 
 
“Cum te 
simți azi?” 

• Își exprimă 
emoțiile prin joc și 
activitățile artistice 
 
 
 
 
 
 
• Împărtășește 
celorlalți trăirile/emoțiile 
sale 
 

• Participă la 
jocul de rol și dă dovadă 
de expresivitate facială 
• Participă la 
jocul de rol și nu dă 
dovadă de expresivitate 
facială 
 
 
 
• Își descrie 
emoțiile trăite în diferite 
situații  
• Nu poate să-și 
descrie emoțiile trăite în 
diferite situații 
 

1 p 
 
0 p 
 
 
1 p 
 
0 p 

 
 
PUNCTAJ 
0 – 6 p = CA comportament absent  
7 – 14 p = CD comportament în dezvoltare 
 15 – 20 p = CÎ comportament însușit 

  



 

 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 
 

 
Comportamente 
măsurabile 

 
Categoria 
de activitate 
de învățare 

 
Mijloc de 
realizare 

 
Indicatori 

 
Descriptori de 
performanță 

 
Punctaj 

1. Să fie capabil să 
manifeste 
curiozitate și 
interes să 
experimenteze și 
să învețe lucruri 
noi 
 

ALA “Cum 
completăm 
calendarul 
naturii?” 

• Formulează întrebări 
referitoare la schimbările 
din jur 

• Observă schimbările 
petrecute în natură și 
adresează întrebări 
referitoare la schimbările 
din natură 
• Nu reușește să 
formuleze întrebări 
referitoare la schimbările 
din natură 

1 p 
 
 
 
0 p 
 
 

2. Să fie capabil să 
aibă inițiativă în 
interacțiuni și 
activități 
 
 
 
 

ALA “Să facem 
cunoștință!” 

• Inițiază jocuri și 
activități cu alte persoane, 
copii sau adulți 

• Improvizează, este 
creativ, propune diferite 
activități sau inițiază 
jocuri 
• Nu improvizează, nu 
este creativ, nu propune 
diferite activități și nu 
inițiază jocuri 
 

1 p 
 
 
0 p 

3. Să fie capabil să 
continue 
realizarea 
sarcinii, chiar 
dacă întâmpină 
dificultăți 
 
 
 
 

ADE “Așează 
repede și 
bine!” 
 
 
 
 
 
 
 
“Imaginea 
preferată” 

• Se concentrează la o 
activitate 20 de minute, 
fără supervizare 
 
 
 
 
• Realizează o sarcină 
revenind asupra ei în 
intervale diferite de timp 
 
 

• Este atent în activitatea 
propusă  
• Este distras de diferiți 
factori și nu își menține 
atenția pe sarcina propusă 
 
• Colorează în cartea lui 
de colorat și definitivează 
colorarea completă a unei 
imagini  
• Nu reușește să 
definitiveze colorarea 
unei imagini din cartea 
proprie de colorat 
 

1 p 
 
0 p 
 
1 p 
 
0 p 
 

4. Să fie capabil să 
manifeste 
creativitate în 
activitățile zilnice 

ALA “Lego 
friends” 

• Inventează jocuri și 
activități noi 

• Este creativ, 
inventează jocuri și 
activități noi 
• Nu dă dovadă de 
creativitate 

1 p 
 
0 p 

 
PUNCTAJ 
0 – 1 p = CA comportament absent  
2 – 3 p = CD comportament în dezvoltare 
 4 – 5 p = CÎ comportament însușit 



 

 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 
SCRIERII 

 
Comportamente 
urmărite 

Categoria de 
activitate de 
învățare 

Mijloc de 
realizare 

Itemi Descriptori de 
performanță 

Punctaj 

1. Să fie capabil să 
asculte, în scopul 
înțelegerii 
limbajului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADE 

„Pinocchio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A fost odată 
ca niciodată” 

• Asculă cu plăcere 
povești înregistrate pe 
diferite suporturi 
magnetice (casetă audio, 
CD), înregistrări radio sau 
povești citite de adulți. 
 
 
 
 
 
 
 
• Participă la activități în 
care se citesc povești, 
povestiri pentru mai mult 
de 20 minute. 
 
 
 
 

• Ascultă cu atenție, 
recunoaște și denumește 
poveștile citite sau 
povestite de educatoare 
• Recunoaște și 
denumește doar una din 
poveștile citite sau 
povestite de educatoare 
• Nu recunoaște și nu 
denumește nicio poveste 
din cele ascultate 
 
 
• Ascultă povestea citită 
și participă la discuții, 
mai mult de 20 de minute 
• Nu ascultă povestea 
citită și nu este atent la 
discuțiile din grup, se 
concentrează mai puțin 
de 20 de minute la 
activitate  

2 p 
 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
 
 
 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 

2. Să fie capabil să 
înțeleagă 
semnificația 
limbajului vorbit 
 

ADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 

“Unde au fugit 
jucăriile de la 
un copil?” 
 
 
 
 
 
 
“Cum mi-am 
petrecut 
vacanța 
mare?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
“La 
bibliotecă” 

• Întreabă ce înseamnă 
cuvintele necunoscute . 
 
 
 
 
 
• Povestește un 
eveniment sau o poveste 
cunoscută respectând 
succesiunea 
evenimentelor. 
 
 
 
 
 
 
• Utilizează dialoguri în 
jocurile simbolice. 
 

• Întreabă ce înseamnă 
cuvintele necunoscute 
întâlnite în poveste 
• Nu întreabă ce 
înseamnă cuvintele 
necunoscute întâlnite în 
poveste 
 
 
• Povestește singur 
colegilor cum și-a 
petrecut vacanța de vară 
• Povestește cu ajutor 
colegilor cum și-a 
petrecut vacanța de vară 
• Nu povestește 
colegilor cum și-a 
petrecut vacanța de vară 
 
 
• Utilizează dialoguri în 
jocurile de rol inițiate 
• Nu utilizează dialoguri 
în jocurile de rol inițiate 
 

1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
2 p 
 
 
1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
1 p 
 
0 p 

3. Să fie capabil să 
comunice eficient 

ALA 
 
 
 
 

“Hai să 
povestim!” 
 
 
 

• Inițiază o conversație și 
participă adecvat în 
conversație cu copii sau 
adulți. 
 

• Participă la 
conversația din cadrul 
activității propuse 

1 p 
 
 
0 p 
 



 

 

 
 
ADP 

 
 
“Te rog, să-mi 
dai!” 

• Folosește formule de 
politețe în vorbirea 
curentă. 
 

• Nu participă la 
conversația din cadrul 
activității propuse 
 
• Folosește “te rog” și 
“mulțumesc” când cere 
sau primește ceva. 
• Nu folosește “te rog” 
și “mulțumesc” când cere 
sau primește ceva. 
 

1 p 
 
 
0 p 
 
 
 

4. Să fie capabil să 
demonstreze 
capacitatea de a se 
exprima corect 
gramatical 

ADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADE 

„Eu întreb, tu 
răspunzi!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Jocul 
întrebărilor” 

• Utilizează în vorbire 
acordul de gen, număr, 
persoană și timp 
 
 
• Folosește corect 
adverbul de timp (“azi”, 
“mâine”, “ieri”) 
 
 

• Utilizează corect 
acordurile în vorbire 
• Face des dezacorduri 
în vorbirea curentă 
 
 
• Folosește corect 
adverbul de timp (“azi”, 
“mâine”, “ieri”) în 
conversații 
• Nu folosește corect 
adverbul de timp (“azi”, 
“mâine”, “ieri”) în 
conversații 

1 p 
 
 
0 p 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
 
 

5. Să fie capabil să-
și extindă progresiv 
vocabularul. 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADE 
 
 
 
 
 
 
ALA 

„Ce este în 
această 
imagine?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ce mai 
știm?” 
 
 
 
 
 
 
“Hai să 
povestim!” 

• Înțelege și utilizează în 
vorbire antonime și 
sinonime 
 
 
 
 
• Dezleagă ghicitori, 
rebusuri, creează rime 
 
• Utilizează în vorbire 
propoziții dezvoltate și 
fraze 

• Găsește cuvintele 
sinonime și antonime ale 
unor cuvinte date, fără 
ajutor 
• Găsește cuvintele 
sinonime și antonime ale 
unor cuvinte date, cu 
ajutor 
• Nu găsește sinonimele 
și antonimele unor 
cuvinte date 
• Găsește răspunsul 
corect la anumite 
ghicitori 
• Nu găsește răspunsul 
corect la anumite 
ghicitori 
 
 
• Vorbește fluent, 
folosind în vorbire 
propoziții dezvoltate și 
fraze 
• Nu vorbește fluent, 
folosind în vorbire 
propoziții simple 
 

2 p 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
1 p 
 
0 p 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 

6. Să manifeste 
interes pentru 
carte și tipărituri 
 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Povestea 
preferată” 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caută să găsească 
diferite cărți în funcție de 
interes (despre dinozauri, 
despre vapoare). 
 
 
 

• Își caută și alege cartea 
favorită, argumentând 
alegerea acesteia 
• Își caută și alege cartea 
favorită, fără să 
argumenteze alegerea 
făcută 
• Nu are nicio carte 
favorită 

2 p 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 
 



 

 

 
 
 
 
ALA 

 
 
 
 
“La 
bibliotecă” 

• Demonstrează că știe 
cum să utilizeze și să 
păstreze cărțile. 

 
 
• Folosește cărțile, 
având grijă de ele și 
păstrându-le în forma 
primită 
• Folosește cărțile, fără 
să aibă grijă de ele, 
rupând foi sau îndoindu-
le 
 

 
1 p 
 
 
0 p 

7. Să fie interesat 
de citit 

ALA “Ce poveste, 
oare este?” 

• Dorește să răsfoiască și 
încearcă să citească 
independent. 

• Își alege singur din 
Bibliotecă cartea 
preferată și o răsfoiește 
cu interes 
• Răsfoiește fără interes 
cărțile pe care le găsește 
la sectorul Bibliotecă 
• Nu răsfoiește cărțile 

2 p 
 
 
 
1 p 
 
0 p 

8. Să identifice 
diferite sunete ale 
limbii 

ADE “Jocul 
silabelor” 

• Desparte cuvinte în 
silabe cu ajutor 

• Desparte singur în 
silabe cuvintele date și 
indică numărul silabelor 
• Desparte cu ajutor în 
silabe cuvintele date  
 

2 p 
 
 
1 p 

9. Să pună în 
corespondență 
simboluri abstracte 
cu sunete 

ALA “Cartea” • Recunoaște litere 
mari/mici de tipar și le 
pune în corespondență cu 
sunetul asociat 

• Recunoaște literele 
mari din numele său 
• Nu recunoaște literele 
mari din numele său 
 

1 p 
 
 
0 p 

10. Să aprecieze și 
să folosească 
limbajul scris și 
tipăritura ăn 
fiecare zi 
 

ALA „Ce lipsește?” • Identifică literele din 
numele propriu și alte 
nume/denumiri familiar. 

• Recunoaște câteva 
litere și își compune 
propriul nume din litere 
magnetice, cu ajutor 
• Nu recunoaște nicio 
literă și nu își compune 
propriul nume din litere 
magnetice 
 

1 p 
 
 
 
0 p 

11. Să folosească 
mesajele scrise / 
vorbite pentru 
scopuri variate 

ALA “La 
bibliotecă” 

• Identifică mesaje scrise 
în mediul familiei sau în 
sala de grupă 

• Răsfoiește cu interes 
cărți de povești, reviste, 
ziare 
• Nu este interesat de 
cărți sau alte material 
tipărite 
 

1 p 
 
 
0 p 

12. Să utilizeze 
diferite modalități 
de comunicare 
grafică 

ALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALA 

“Imaginea 
preferată” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Și eu pot să 
scriu!” 

• Folosește instrumente 
de scris foarte variate 
(creion, cariocă, creion 
colorat) 
 
 
• Își ajustează poziția la 
scris, modul de apucare a 
instrumentului de scris și 
poziția foii. 

• Colorează diverse 
imagini, în contur 
• Colorează diverse 
imagini, fără să respecte 
conturul 
 
 
 
• Execută corect, singur 
exercițiile grafice 
propuse 
• Execută corect, cu 
ajutor exercițiile grafice 
propuse 
• Nu execută exercițiile 
grafice propuse 

1 p 
 
0 p 
 
 
 
 
2 p 
 
 
1 p 
 
 
0 p 



 

 

 
PUNCTAJ 
0 – 6 p = CA comportament absent 
7 – 19 p = CD comportament în dezvoltare 
20 – 28 p = CÎ comportament însușit



 

 

 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA MEDIULUI 
 

Comportamente 
urmărite 

Categoria de 
activitate de  

învățare 
 

Mijloc de 
 realizare 
 

Indicatori Descriptori de 
performanță 

Punctaj 

1. Să fie capabil să 
demonstreze 
conștientizarea 
relației cauză-
efect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  

ADE “Tot în jur e 
minunat și 
frumos de 
observat!” 

• Realizează 
experimente pentru a 
descoperi relația 
cauză-efect prin 
acțiunea unor factori 
asupra obiectelor 

 
 
 
 
 
 

• Observă și descrie 
singur modificările 
apărute asupra 
obiectelor din cauza 
factorilor de mediu 
• Observă și descrie, 
cu ajutor, 
modificările apărute 
asupra obiectelor din 
cauza factorilor de 
mediu 
• Nu observă și nu 
descrie modificările 
apărute asupra 
obiectelor din cauza 
factorilor de mediu 

 
 

2 p 
 
 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 

2. Să fie capabil să 
observe și să 
compare 
experiențe, 
acțiuni, 
evenimente 

 

ADE “Povestea 
preferată” 

• Compară evenimente 
și personaje din 
povești 

• Identifică singur 
personajele din povești 
și le compară; 
• Nu identifică singur 

personajele din povești 
și nu le compară 

 
 

1 p 
 
 
 
0 p 

3. Să fie capabil să 
utilizeze 
experiențele 
trecute pentru a 
construi noi 
experiențe 

 

ALA “Spune cum 
este!” 

• Explică o nouă 
situație sau o 
problemă pornind de 
la experiențele sale 
anterioare 

 

• Explică și 
argumentează singur 
soluția aleasă 
• Nu explică și nu 
argumentează singur 
soluția aleasă 

 

1 p 
 
 
 
0 p 

4. Să fie capabil să 
găsească multiple 
răspunsuri / 
soluții la 
întrebări, 
situații, 
probleme și 
provocări 

 

ADE “Așează-mă 
la căsuța 
mea!” 

• Lucrează în grup 
pentru soluționarea 
unei probleme, 
utilizând strategiile 
dezvoltate de grup 

• Rezolvă împreună cu 
colegii din grup 
sarcina primită 
• Rezolvă cu ajutorul 
educatoarei și a 
colegilor de grup 
sarcina primită 
• Nu găsește 
rezolvarea și soluția 
sarcinii primite 

 

2 p 
 
 
 
1 p 
 
 
 
0 p 



 

 

5. Să fie capabil să 
demonstreze 
cunoașterea 
numerelor și a 
numerației 

 

ADE 
 
 
 
 
 
 
ADE 

“Cine știe?” 
 
 
 
 
 
 
“Ce mai știm, 
ce ne mai 
amintim?” 

• Numără cu ușurință 
până la 20 și din 10 în 
10 până la 100 din 
memorie 

 
 
 
• Cunoaște ordinea 

numerelor până la 20 

• Numără cu ușurință 
până la 20 

 
• Recunoaște și numește 

unele cifre ( de la 1 la 
5) 

 
• Face asocieri corecte 

între obiecte și cifre 
 
• Cunoaște ordinea 
numerelor în șirul 1-
5 

1 p 
 
 
 
1 p 
 
 
 
1 p 
 
 
1 p 
 
 
 

6. Să fie capabil să 
demonstreze 
cunoștințe despre 
mărime, formă, 
greutate, 
înălțime, 
lungime, volum.  

ADE “În grupa 
noastră poți 
vedea!” 

• Măsoara apa și 
nisipul utilizând 
diferite recipient. 

• Numără câte pahare 
de apă trebuie să 
folosească pentru a 
umple recipientul 
pus la dispoziție 
• Nu numără corect 
paharele cu apă 
folosite pentru a 
umple recipientul 
pus la dispoziție 

1 p 
 
 
 
 
 
0 p 

7. Să fie capabil să 
identifice și să 
numească forme 
ale obiectelor. 

 

ADE “Sortează și 
aranjează!” 

• Recunoaște forme în 
obiectele din mediul 
înconjurător 

• Caută în natură și 
găsește obiecte care 
au figura geometrică 
cerută 
• Caută în natură și 
găsește, cu ajutor, 
figura geometrică 
cerută 
• Nu găsește în natură 
obiecte care au 
figura geometrică 
cerută 

 

2 p 
 
 
 
1 p 
 
 
 
 
0 p 

8. Să fie capabil să 
realizeze operații 
de seriere, 
grupare, 
clasificare, 
măsurare a 
obiectelor. 

 

ALA “Sortați și 
grupați!” 

• Sortează obiectele în 
categorii, 
clasificându-le în 
funcție de două 
criteria (mărime, 
culoare) 

• Sortează corect 
obiectele după 
mărime și după 
culoare, fără ajutor 
• Sortează obiectele 
doar după un criteriu 
• Nu reușește să 
sorteze obiectele 
după criteriile cerute  

2 p 
 
 
 
1 p 
 
 
0 p 

9. Să dobândească 
informații despre 
mediul 
înconjurător și 
lumea vie prin 
observare, 

ADP “Azi e 
vineri!” 

• Caută informații 
despre mediu prin 
utilizarea simțurilor, 
sau prin observare; se 
documentează din 
diferite surse. 

• Sortează corect și 
grupează 
fenomenele meteo 
potrivite anotimpului 
cerut 

1 p 
 
 
 
0 p 



 

 

manipulare de 
obiecte și 
investigarea 
mediului. 

• Nu sortează corect și 
nu reușește să 
grupeze fenomenele 
meteo potrivite 
anotimpului cerut 

10. Să fie capabil 
să folosească 
instrumente și 
metode specifice 
pentru 
investigarea 
mediului. 

 

ADE “Ce mai știm, 
ce ne mai 
amintim?” 

• Folosește simțuri și o 
varietate de 
instrumente și 
aparate de 
investigație (lupă, 
microscop, vase 
gradate) 

• Observă pe geam și 
descrie vremea de 
afară 
• Nu descrie vremea 
de afară 

 

1 p 
 
 
0 p 

11. Să fie capabil 
să observe și să 
descrie 
caracteristici ale 
lumii vii. 

 

ALA “Grădinița 
mea” 

• Are responsabilitatea 
îngrijirii unei plante 
sau a unui animal în 
families au în cadrul 
grădiniței 

• Îngrijește plantele 
din sala de grupă 
• Nu îngrijește 
plantele din sala de 
grupă 

1 p 
 
0 p 

12. Să observe și să 
descrie 
caracteristici ale 
Pământului și 
Spațiului. 

 

ADE “Tot în jur e 
minunat și 
frumos de 
observat” 

• Numește 
anotimpurile în 
succesiune (iarnă, 
primăvară, vară, 
toamnă) 

• Recunoaște imagini 
din diferite 
anotimpuri și le 
descrie 
• Nu recunoaște din ce 
anotimp face parte 
imaginea primită 

1 p 
 
 
0 p 

13. Să descopere 
omul ca parte a 
lumii vii și ființă 
socială. 

  

ADP “Jucăria 
fiecare, unde 
să o punem 
oare?” 

• Identifică modalități 
prin care poate 
participa la 
asigurarea unui 
mediu mai sănătos. 

• Curăța și lasă ordine 
la locul său, după 
activitățile practice 
• Ajută la strângerea 
jucăriilor 

1 p 
 
 
1 p 

 
PUNCTAJ 
0 – 6 p = CA comportament absent 
7 – 15 p = CD comportament în dezvoltare 
16 - 21 p = CÎ comportament însușit 
 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
EVALUAREA INIȚIALĂ 

 - UN PAS IMPORTANT ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: POPA ANDREEA CLAUDIA, 
ȘCOALA GIMN. NR. 2 HUSASĂU DE CRIȘ, JUD. BIHOR 

 
În activitatea didactică pe care o desfășurăm ca și cadre didactice zi de zi la clasă, pe lângă activitatea 

de predare și învățare, un rol foarte important îl are evaluarea. Aceasta, la fel ca și celelalte componente ale 
procesului instructiv-educativ are un rol bine definit și anume acela de diagnoză, de constatare, de verificare 
a ceea ce cunoaște elevul, a ceea ce a reușit să învețe acesta după o anumită perioadă în care i-au fost 
transmise anumite noțiuni, cunoștințe. 

,, Evaluarea pedagogică este un proces de colectare sistematică a unor date specifice privind evoluţia 
şi /sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, pe baza unui set de obiective bine definite, un proces 
de interpretare contextuală a acestor date, precum 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 ”(Blândul, V., 2007). 

După modul de integrare a verificării şi evaluării în procesul didactic, evaluarea se clasifică în: 
evaluare inițială, evaluare cumulativă sau sumativă și evaluare continuă, formativă (Palicica, A.,Gavrilă, 
C.& Ion, L., 2007). 

Evaluarea inițială are un rol important în toate nivelurile de școlarizare, nu doar pentru nivelul 
primar. Evaluarea inițială se efectuează la începutul unui program de instruire: ciclu de învățământ, an 
școlar, semestru, începutul unui capitol sau chiar al unei lecții. Este important ca aceasta să se realizeze 
deoarece oferă cadrului didactic o perspectivă de ansamblu, o anticipare a cunoștințelor elevilor, a 
abilităților, priceperilor acestora, cunoașterea nivelului de pregătire anterior al elevilor, cunoașterea 
nevoilor de învățare, precum și crearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor cunoștințe (Radu, 2007 
). Evaluarea inițială este cu atât mai importantă, cu cât elevul devine conștient de ce anume știe sau poate 
face, ce are de remediat și totodată prin aceasta, el poate cu ajutorul cadrului didactic să stabilească 
modalitățile de recuperare, remediere sau îmbunătățire a ceea ce acesta nu stăpânește, sau ar trebui 
îmbunătățit. 

Referitor la modalitățile, metodele de evaluare, acestea se pot grupa în două mari categorii: metode 
de evaluare tradiționale și metode complementare de evaluare, moderne. Din categoria metodelor de 
evaluare tradiționale, cele mai cunoscute sunt proba scrisă, proba orală și proba practică (Nicu, A.). În 
categoria metodelor complementare se regăsesc observarea sistematică a activităţii şi comportamentului 
elevilor, investigaţia, proiectul, autoevaluarea. Fiecare metodă, fie ea tradițională sau complementară are 
scopul de a scoate în evidență ceea ce poate face elevul, ceea ce știe, precum și dificultățile cu care acesta 
se confruntă. Probele scrise sunt printre cele mai des folosite metode de evaluare, atât la nivelul 
învățământului primar, cât și la nivelul celorlalte cicluri de școlarizare. Acestea dau posibilitatea elevilor 
de a lucra în ritm propriu, având pus la dispoziție timp suficient pentru gândire, organizare. Prin probele 
orale, cadrul didactic poate observa modul de exprimare, volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor 
elevilor, precum şi capacitatea de a opera cu ele. Prin probele practice, elevului i se oferă posibilitatea de 
a-și pune în valoare talentul, de a demonstra cadrului didactic ceea ce cunoaște și știe să facă cu acele 
cunoștințe și deprinderi (Tănase, M., 2011). La nivelul învățământului primar, cadrul didactic poate să 
familiarizeze elevul cu o multitudine de metode de evaluare. De exemplu, prin investigație acesta poate 
analiza modul în care elevii au spiritul de observație dezvoltat, capacitatea de gândire, analiză, organizare 
a informațiilor. Prin intermediul proiectului se poate observa creativitatea elevilor, modul de organizare al 
informațiilor. Autoevaluarea oferă elevului posibilitatea de a-și aprecia propriile rezultate, de a-și forma 
capacitatea de analiză, de a se implica activ în propria evaluare. 

Prin urmare, după cum am putut observa în cele expuse mai sus, evaluarea inițială are un rol deosebit de 
important în activitatatea didactică deoarece aceasta oferă, atât cadrului didactic, cât și elevului informații despre 
nivelul de cunoștințe dobândit la un moment dat. 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE: 
• Blândul, V.(2007). Demersuri teoretice şi practice în evaluarea progresului şcolar. Oradea: Editura 

Universitatea din Oradea 
• Nicu. A.(n.d.), Curs de pedagogie, accesat pe 

http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria%20evaluarii.p
df 

• Palicica, M., Gavrilă, C.& Ion, L.(2007). Pedagogie pentru învățământul agricol. Timișoara: Editura 
Mirton 

• Radu, T., I. (2007). Evaluarea în procesul didactic. București: Editura Didactică și Pedagogică 
• Tănase, M. (2011). Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ. Brașov, accesat pe 

https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-
educativ1.pdf 

http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria%20evaluarii.pdf
http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria%20evaluarii.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf


 

 

EVALUAREA INITIALA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR CARMEN POPA 
LICEUL TEORETIC,,TUDOR VLADIMIRESCU”DRAGANESTI-OLT 

 
 Evaluarea în educaţie reprezintã procesul sistematic de colectare, analizã şi schimb de date privind 

procesele educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor (instituţii etc), pentru a facilita învãţarea 
la nivelul tuturor pãrţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor sã se bazeze pe evidenţe. 
Evaluarea este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat 
structural şi funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face 
parte din ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi 
tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă 
a tehnologiei didactice. 

 Evaluarea acoperã toate domeniile de pregãtire a educaţiei, metode de predare, finanţare, 
management, direcţii generale, conducere şi urmãrire a obiectivelor pe termen lung. La un nivel mai 
aprofundat, constatãrile evaluãrii pot conduce la prioritãţi noi şi/sau la o mai mare compatibilitate între 
alegeri şi resurse. În principiu totul se reduce la învãţarea din experienţa personalã a fiecãrui individ. 
Deoarece aceste procese de evaluare sunt iniţiate, dezvoltate şi autoreglate în şcoalã, ele sunt denumite 
procese de autoevaluare pentru a le distinge de procesele de inspecţie sau evaluare externã. 

 Ea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învãţare a tuturor pãrţilor implicate. Susţinem cã 
evaluarea are ca scop principal crearea de oportunitãţi pentru învãţarea sistematicã din experienţele 
personale. Mai mult decât atât este clar cã în prezent punerea accentului pe autonomia şcolii şi pe importanţa 
autoreglãrii sau pe abilitãţile de învãţare autonomã la elevi, îndreaptã şcolile şi cadrele didactice într-o 
direcţie în care învãţarea devine activitatea şi provocarea centralã pentru toţi cei implicaţi. Un alt element 
important este ideea cã evaluarea ca parte a cadrului profesional de învãţare necesitã interacţiune între toţi 
acţionarii sau actorii care joacã un rol în şcoalã, în predare/consiliere şi în procesele de învãţare. Pentru ca 
evaluarea sã ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: sã fie motivantã atât pentru problemele 
puse în discuţie cât şi pentru activitãţile incluse; sã ofere un bogat cadru intern şi extern de învãţare; sã dea 
ocazia pentru experimentare; sã promoveze dialogul şi feed-back-ul;sã includã (auto)evaluarea;sã asigure 
feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învãţãrii. 

 Evaluarea randamentului şcolar constituie o acţiune componentă a procesului educativ, integrată 
structural şi funcţional în această activitate. În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau 
forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă 
sau finală. 

 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea 
cu elevii al căror potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după 
cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. 
În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 
grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 

 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ – O NECESITATE 
 

PROF. POPA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE ENESCU”, NĂVODARI, CONSTANȚA 

 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ care oferă un feedback necesar 

cu privire la achizițiile elevilor în legătură cu acele competențe specifice și generale avute în vedere de 
către programele școlare în vigoare. Pentru a putea vedea în ce măsură demersul didactic a fost unul de 
succes, este nevoie de o evaluare permanentă, care să pornească de la un dat inițial. La începutul fiecărui 
an școlar are loc o evaluare predictivă, inițială, care reprezintă un element important atât pentru elev, cât 
mai ales pentru profesor.  

În funcție de rezultatele obținute în urma acestei evaluări, profesorul face o analiză SWOT, care îl va 
ajuta să-și găsească strategiile potrivite pentru formarea sau dezvoltarea la elevi a competențelor specifice 
enunțate în programă.  

La finalul anului școlar, comparând rezultatele de la testarea sumativă cu cele de la testarea inițială, 
precum și cu cele de la testările formative date pe parcursul anului școlar, se poate observa progresul, 
constanța în învățare sau regresul elevului. Dacă există mai multe clase paralele, se pot compara rezultatele 
și se pot face statistici, observându-se dacă strategiile utilizate de profesor au fost bine alese sau nu, dacă 
este nevoie de o schimbare în demersul didactic sau dacă acesta a fost unul potrivit. De exemplu, la două 
clase de a VII-a a fost dat același test inițial, la limba și literatura română, iar rezultatele au fost următoarele, 
conform tabelului și graficului de mai jos: 

CLASA DISCIPLINA 
NR. DE 
ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

NR. DE 
ELEVI 
CARE AU 
SUSŢINUT 
TESTUL 

NR. TOTAL NOTE 

SUB 5 5-
6.99 

7-
8.99 9-10 Media 

clasei 

a VII-a B Limba română 30 30 2 3 14 11 8,08 
a VII-a D Limba română 29 29 5 13 9 2 6,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Analiza SWOT a fost următoarea: 
Puncte tari:  
Elevii clasei a VII-a B: despart corect în silabe, 80%; identifică în text cuvinte cu diftong, cu triftong, 

80%; identifică rolul cratimei din structura dată, 60%; înțeleg, 80%, cerința și răspund în consecință; 
identifică anotimpul descris de poet, 80%; transcriu corect figurile de stil prezente în text, 80%; recunosc 
tipul de imagine artistică dintr-un fragment, 80%; precizează corect rima versurilor, 90%; cunosc și folosesc 
corect, încadrându-se în pagină, părțile unei compuneri. 

Greşeli întâlnite: 
 În urma aplicării testului s-a constatat că unii dintre elevii clasei a VII-a B au probleme în scrierea 

ortogramelor, 20%. O altă greşeală este confundarea părților de vorbire cu cele de propoziție. De asemenea, 
apar probleme în scrierea cu un i sau 2 i. Exprimarea este, pe alocuri, defectuoasă. 

În ceea ce priveşte compunerea pe care au avut-o de scris, descrierea unui peisaj de toamnă pe care l-
au văzut într-un tablou dintr-un muzeu, am observat că unii elevi nu utilizează un limbaj potrivit, lexicul 
lor fiind unul slab dezvoltat, 30%. 

Se observă o lipsă de motivaţie pentru rezolvarea testului când notele obţinute nu se trec în catalog. 
Oportunități: 
- un an școlar la dispoziție pentru a lucra diferite tipuri de exerciții; 
- perioadă de pregătire remedială; 
- disponibilitatea profesorului de a face pregătire suplimentară. 
Amenințări: 
- cerințele multiple de la diferite materii; 
- demotivarea elevilor. 
Astfel, se impun câteva măsuri concrete de remediere: 
- exerciţii de înţelegere a textului;  
- exerciții de indentificare a părților de vorbire și de propoziție; 
- exerciții de identificare/explicare a mesajului unui text/structuri/expresii; 
- aprofundarea operei lirice;  
- exerciţii de scriere a unor compuneri şi instituirea caietului de compuneri libere/ argumentative/ 

eseuri; 
- prezentarea spre lectură a unor cărţi pentru ca elevii să-şi îmbogăţească limbajul. 
 Prin urmare, evaluarea inițială sau predictivă este necesară tuturor, elevi și profesori, pentru că îi 

aduce pe toți cei implicați la aceeași linie de start la începutul fiecărui an. Elevii au o imagine a propriei 
dezvoltări la momentul respectiv și conștientizează acest lucru, iar profesorii au o dovadă clară a nivelului 
elevilor la început de an școlar, nivel de la care vor trebui să pornească. 



 

 

EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: POPA DIANA ELENA 
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2 SĂBOLCIU, JUD. BIHOR 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ. Cele 

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

Evaluarea inițială oferă 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,ci cunoaşterea nivelului de 
pregătire al fiecărui elev și de aceea se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere).  

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 şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit; 
• aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

emiţându-se o judecată de valoare; 
• formularea concluziilor şi adoptarea deciziilor educaţionale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obţinute şi emiterea unor judecăţi de valoare. 
În acest context, este necesar ca învăţătorii să conceapă evaluarea ca un instrument pentru a sprijini 

luarea deciziilor pe procesul de predare-învăţare. Pe scurt, evaluarea iniţială este un proces decizional care 
serveşte să planifice procesele de predare -învăţare şi se bazează pe analiza capacităţilor şi nevoilor elevilor 
a grupului. 

Printre caracteristicile esenţiale ale evaluării iniţiale ar putea fi evidenţiate: 
• se face la începutul cursului; 
• corespunde primei întâlniri cu profesorul; 
• este indicator; 
• serveşte pentru a cunoaşte situaţia de la care pleacă elevul şi grupul de elevi; 
• fiecare profesor contribuie cu date despre viziunea sa asupra grupului şi a elevului; 
• permite ajustarea strategiilor de predare; 
• permite să comparaţi ceea ce este predat cu ceea ce a învăţat. 
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 recuperare sau de recapitulare a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. 

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

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

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

 
BIBLIOGRAFIE: 
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 
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NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. POPA FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIJIC 
 
 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții pentru perfecționarea actului didactic. 

 Documentele de politică educaţională ce fac referire la domeniul evaluării şi examinării din ţara 
noastră au constituit obiectul multor dezbateri publice cu caracter general, dar şi aplicat, specific, 
profesionist. Practica educaţională însă a operat o selecţie uneori diferită în ceea ce priveşte elementele 
concrete care funcţionează în mod real şi eficient în sistem, raportându-le pe acestea din urmă la un trecut 
mai mult sau mai puţin apropiat în timp, dar mai ales în concepţie Aşadar, evaluarea îndeplineşte un set de 
funcţii şi roluri, necesar a fi cunoscute şi asumate, fiind în acelaşi timp: mijloc de relaţionare eficientă a 
formării elevilor cu necesităţile societăţii aflate într-un anumit moment al evoluţiei sale; modalitate 
esenţială de control al impactului investiţiilor financiare şi, eventual, de altă natură, pe care societatea le 
face sistemul educaţional; cel mai accesibil mecanism de autocontrol, realizând o cunoaştere transparentă 
a stării sistemului, precum şi descrierea, în termeni de politică educaţională, a efectului de feedback şi a 
impactului acestuia; subsistemul educaţional creditat cu rolul major de activare şi de punere în practică a 
relaţiilor complexe dintre directorii-manageri de şcoală, educatori, elevi şi părinţi. Actul evaluativ trebuie 
privit ca un act de mare responsabilitate morală, civică şi profesională din partea dascălilor, aceştia fiind 
meniţi să lumineze calea evolutivă a noilor generaţii. Respectul pentru statutul socio – profesional conferit 
de comunitate îi obligă pe aceştia din urmă să se ocupe angajat, cu simţ de răspundere de educaţie, deoarece 
elevii de astăzi sunt cei care vor determina evoluţia socială de mâine.  

 Prin evaluarea initială, se stabileste nivelul de pregatire al elevului la începutul unei perioade sau 
etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum şi condiţiile în care acesta se poate integra în 
programul de instruire. Are ca obiectiv diagnosticarea nivelul de pregatire la începutul anului, la începutul 
predării unei discipline, pentru a se cunoaste de unde se va porni, ce trebuie perfecţionat. Se folosesc 
baremuri minimale. Profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor în scopul 
optimizării nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile 
necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita 
activităţii didactice. Această strategie îşi propune să identifice sensibilitatea şi potenţialul cognitiv al 
elevilor ,,ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă”. Datele 
obţinute prin evaluările iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai adecvat de 
predare a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată. Evaluarea predictivă poate 
fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă deoarece poate fi 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. Acest tip de evaluare 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 şi se realizează prin examinare 
orală,scrisă,probe practice,teste predictive. 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”. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu 
cât profesorii 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 noi 
situaţii de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. 
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.  
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STRATEGII ŞI METODE UTILIZATE ÎN EVALUAREA ELEVILOR 
DEFICIENȚI DE AUZ 

 
PROF. POPA GABRIELA-MONICA 

C.Ș.E.I. „CONSTANTIN PUFAN” TIMIȘOARA 
 
În procesul instructiv-educativ pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, evaluarea şcolară are 

efecte pozitive asupra activităţii lor, îndeplinind un rol de supraveghere a activităţii de învăţare a elevilor 
prin faptul că o orientează către conţinuturile esenţiale şi determină stilul de învăţare, o susţine motivaţional 
şi o stimulează, prin ,,întăririle pozitive”, îi antrenează pe elevi la o activitate susţinută. 

Verificările asupra pregătirii elevilor contribuie substanţial la clarificarea cunoştinţelor acumulate, de 
asemenea controlul sistematic oferă elevilor un feedback operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută să 
determine conştient şi obiectiv în ce măsura acestea corespund obiectivelor stabilite. Astfel la elevii 
deficienţi de auz, în clasele primare sunt foarte importante ,,întăririle pozitive” şi recompensele (notarea, 
evidenţierea în faţa clasei, buline), pentru orice mic succes dobândind activităţile de învăţare. Astfel ei 
dobândesc încredere în forţele proprii, curaj în exprimarea ideilor, dorinţa de a persevera, atitudine pozitivă 
faţă de activitatea şcolară în general. Având în vedere că, clasele din învăţământul special nu sunt omogene 
într-o clasă existând elevi cu diferite grade şi chiar forme de deficienţe care învaţă după planuri de 
intervenţie personalizate la diferite discipline şcolare şi cu grade de dificultate diferite, evaluarea acestora 
se va realiza în funcţie de obiectivele urmărite pentru fiecare elev în parte în cadrul planurilor de intervenţie 
personalizate. Astfel nu este evaluat neaparat nivelul de cunoştinţe ci progresul realizat de elev. Astfel 
dintre criteriile de apreciere a rezultatelor şcolare:  

- prin raportare la cerinţele programei şcolare; 
- prin raportare la nivelul atins de grupul de elevi evaluat; 
- prin raportare la posibilităţile fiecărui elev şi la nivelul existent la începutul  
programului, în funcţie de calităţile şi potenţialul copilului;  
Cel de-al treilea criteriu este cel mai potrivit pentru organizarea evaluării rezultatelor şcolare ale 

elevilor deficienţi de auz. 
Pentru că evaluarea prezintă un caracter operaţional pronunţat nu este clară distincţia între metode, 

tehnici şi procedee evaluative pe de o parte şi mijloace, instrumente, probe de evaluare, pe de altă parte. De 
aceea este de preferat să se delimiteze cel puţin metodologia de tehnologia evaluării, nuanţele 
intercategoriale nefiind extrem de importante mai ales că aceaşi „logistică” în mare se regăseşte în toate 
strategiile evaluative însă, altfel administrată şi focalizată. Dintre metodele de evaluare cele mai des folosite 
în evaluarea elevilor cu cerinţe educative specială sunt: 

a) Observarea curentă a comportamentului elevilor în timpul lecţiilor permite cunoaşterea interesului 
elevilor pentru studiu, modul în care participă şi se implică în activitatea desfăşurată; 

b) Verificările orale antrenează întreaga clasă în elaborarea, completarea,  
corectarea răspunsurilor. Obiectivitatea evaluării rezultatelor pe cale orală este influenţată de gradul 

diferit de dificultate a întrebărilor de la un elev la altul, variaţia stării afective a profesorului şi a elevilor. 
Având în vedere numărul mic de elevi al unei clase din învăţământul special comparativ cu învăţământul 
de masă, pe parcursul unei ore se pot evalua toţi elevii într-un timp relativ scurt. Întrebările trebuie să fie 
formulate ţinând seama de capacitatea de înţelegere a elevilor, scurte, concise şi la obiect. 

c) Verificările scrise care pot fi de mai multe tipuri: probe ce control curent (fișe de lucru), teste de 
evaluare la sfârșitul unei unități de învățare, folosite mai des în evaluarea continuă, teste de evaluare 
semestrială pregătite prin lecții de recapitulare și de sinteză. Aceste probe permit verificarea unui număr 
mare elevi într-un timp dat, fac posibilă verificarea tuturor elevilor referitor la însușirea unui anumit 
conținut, ceea ce favorizează compararea rezultatelor și oferă celor timizi și celor lenți posibilitatea de a 
expune nestânjeniți cunoștințele. 

d) Examinarea prin probe practice realizează verificarea modului în care elevii efectuează lucrări 
specifice unor obiecte de învățământ. Este folosită pentru verificarea conținutului experimental și practic 
al instruirii, dar oferă și informații referitoare la gradul însușirii conținutului teoretic. Este o metodă de 
evaluare agreată de elevii din învățământul special. 



 

 

În afara acestor forme metodologice de evaluare clasice, tradiționale, arsenalul instrumental al 
acesteia s-a îmbogățit continuu cu noi modalități evaluative, intrate deja în uzul curent al profesorilor din 
școala de masă: testele docimologice, chestionarele, testele tip grilă, eseurile, proiectele, portofoliile, 
colocviul, dar pentru elevii din învățământul special aceste metode sunt greu de aplicat datorită capacității 
scăzute a elevilor de a efectua operații logice de analiză, comparație, sinteză, abstractizare, de a explica și 
dezbate, de a demonstra logic pe bază de argumente, de a efectua raționamente deductive/inductive, de a 
stabili relații între cauză și efect, de a discerne esențialul, de a extrapola cunoștințele în alte domenii sau în 
situații diferite.  
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EVALUARE INITIALA 
 

PROF INV PRESC POPA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA SONA/GPP SANMICLAUS, JUDETUL ALBA 

  
 Evaluarea initiala vizeaza observarea capacitatii de integrare in grup,de relationare cu ceilalti copii 

si cu educatoarea,dar si de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuala,fizica,artistica,socio-emotionala. 
 Pentru a aduna cat mai multe informatii despre copii,evaluarea se desfasoara pe doua 

paliere:informatii culese de la parinti despre copii si asteptarile pe care le au parintii de la mediul 
educational si probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua saptamani ale 
anului scolar. 

 PROBE APLICATE COPIILOR: probe orale, practice, fise individuale, observare sistematica, 
analiza produselor activitatii 

 
I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI COMUNICARII 
1-discuta cu colegii si cu educatoarea, participa atat in calitate de vorbitor cat si de auditor; 
2-reda in propozitii simple sidezvoltate continutul unei povesti 
3-desparte propozitiile in cuvinte si cuvintele in silabe si sunete 
4-utilizeaza corect instrumentele de scris,scrie in spatiul dat,respecta ordinea in pagina 
5-recita poezii cu respectarea intonatiei,ritmului si a pauzei,cu expresivitate 
 Probe aplicate:probe orale,fise individuale 
ADP: Unde am fost in vacanta , / Sa facem cunostinta cu scaunul povestitorului  
ALA: Rechizite si jucarii;Povestea anotimpurilor/ De-a biblioteca,Stiu sa-mi scriu numele 
ADE: DLC:Micul recitator-concurs;Cu ce sunet incepe?-joc didactic 
 Cine stie castiga-joc didactic;Recunoaste povestea-joc didactic 
 
II.DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOTIONALA 
A.Dezvoltare sociala 
1-recunoaste si respecta norme de integrare sociala,precum si reguli de securitate personala 
2-negociaza si participa la deciziile comune 
3-apreciaza in situatii concrete comportamente si atitudini 
4-recunoaste,accepta si respecta diversitatea 
5-manifesta comportamente si atitudini igienice corecte fata de propria persoana si fata de ceilalti 
 Probe aplicate:probe orale,observare sistematica 
ADP:Singurel ma ingrijesc,O fapta buna,Ne pregatim pentru activitati 
ALA:Joc de rol:De-a gradinita,De-a magazinul cu jucarii 
ADE:DOS: Stiu sa ma comport! 
 B.Dezvoltare emotionala 
1-se prezinta pe sine; 
2-raspunde la intrebari referitoare propria persoana 
 Probe aplicate:probe orale,observare sistematica 
ADP:Pe mine ma cheama...; 
ALA:Stiinta:La gradinita,Ce stii despre mine? 
ADE:DOS:Asa da,asa nu! 
 
III.DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVA 
A.Dezvoltarea gandirii logice si rezolvarea de probleme 
1-sorteaza obiecte dupa criteriile date,folosind un limbaj matematic specific; 
2-recunoaste figurile geomatrice; 
3-construieste grupe de obiecte pe verticala si orizontala in limitele 1-10,recunoaste cifrele; 
4-compara grupe de obiecte prin asociere globala sau corespondenta 1<>1 
5-numara crescator si descrescator in limitele 1-10 Probe aplicate:probe orale, fise individuale 
ADP:Cati baieti,cate fete? 



 

 

ALA:Stiinta:Rechizite si jucarii-sortare;Ce cifre cunoastem?;Gaseste greseala 
ADE:DS:Cine stie mai bine?-recunoastere cifre si vecini,joc didactic / Cearta jucariilor(p.7)-joc 

didactic;Recunoaste formele (p.10 / -joc didactic; Alegeti si grupati(p.13)-joc didactic  
 
B.Cunostinte si deprinderi elementare matematice,cunoasterea si intelegerea lumii  
1-recunoaste parti ale corpului uman si functiile diferitelor organe 
2-identifica si descrie anotimpurile anului,fenomene specifice acestora 
3-identifica si clasifica animale domestice si salbatice 
4-identifica si enumera mijloace de locomotie 
5-enumera zilele saptamanii succesiv si momentele principale din zi 
6-enumera profesii meseriasi si unelte specifice 
 Probe aplicate:probe orale,fise individuale,observare sistematica 
ADP:Spune-mi numele,Facem prezenta,Calendarul naturii 
ALA:Stiinta:Gaseste greseala,Povestea anotimpurilor 
ADE:DS:Cand se intampla,joc didactic,Asazala locul potrivit,joc didactic,rezolvare fise 
 
IV.DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICA,SANATATE SI IGIENA PERSONALA 
1-executa exercitii cu angrenarea diferitelor segmente ale corpului 
2-isi cunoaste schema corporala 
3-se orienteaza in spatiul salii conform comenzilor 
4-participa la jocurile de echipa respectand regulile acestora 
 Probe aplicate:parcurs aplicativ 
ADP:Sa faci ca mine,Megi cum bat,Cate doi in pas vioi 
ALA:Jocuri distractive si de miscare:Cursa castanelor,Puisori veniti la mama,Papuci incurcati 
ADE:DPM:Faceti toti ce fac si eu-parcurs aplicativ,mers si alergare 
 Sportivii se antreneaza,parcurs aplicativ; Campionii-joc de miscare 
 
V.DOMENIUL CAPACITATI SI ATITUDINI DE INVATARE 
(Curiozitate si interes.Initiativa.Persistenta in activitate.Creativitate) 
1-interpreteaza cantece cunoscute respectand linia melodica,ritmul,inaltimea sunetelor 
2-isi coordoneaza miscarile cu ritmul melodiei si textul cantecelor 
3-reda liber si dupa model teme plastice specifice desenului,picturii,modelajului 
4-realizeaza elemente ale activitatii practice :insirare taiere lipire imbinare,etc. 
 Probe aplicate:probe practice 
ADP:Ce mi-ar placea sa aflu la gradinita? 
ALA:Arta:Margelele papusii,Coloram si ne distram, Dactilopictura, Joc de masa:Puzzle 
 ADE:DEC:Amintiri din vacanta,picturaJucaria preferata,modelaj 
 Tip-top minitop,concurs cantece,Recunoaste cantecul, Daruri pentru papusi,insirare 

margele,Clovnul din figuri geometrice,lipire. 



 

 

EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

POPA MARIANA- LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ, CONSTANȚA 
 
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. 

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. 

A evalua rezultatele școlare înseamnă să determini măsura în care competențele procesului de 
instruire au fost atinse, precum și metoda de predare-învățare folosită. 

Evaluarea, fiind o componentă a procesului de învățare îndeplinește anumite funcții: 
 funcția de constatare și diagosticare a performanțelor obținute de elevi; 
 funcția de reglare și perfecționare continuă a metodologiei instruirii, pe baza informațiilor obținute din 

explicarea factorilor și a condițiilor ce au determinat rezultatele la învățătură; 
 funcția de informare a părinților elevilor și a societății cu privire la rezultatele obținute de elevi; 
 funcția motivațională, de stimulare a interesului pentru învățare; 
 funcția de predare și de decizie privind desfășurarea în viitor a activității instructiv-educative; 
 funcția de selecționare și clasificare a elevilor în raport cu performanțele obținute; 
 funcția formativ-educativă, de ameliorare a metodelor de învățare folosite la elevi; 
 funcția de perfecționare și inovare a întregului sistem școlar. 
Evaluare procesului de învațare îmbracă trei forme importante: evaluarea inițială, evaluarea sumativă 

și evaluarea continuă. Este recomandat să se îmbine cele trei forme de evaluare, folosind cu precădere 
evaluare formativă, care permite dezvăluirea cauzelor eșecului, având un caracter predictiv și vizează 
dezvoltarea capacitații intelectuale. 

Sistemul metodologic al verificării randamentului școlar este constituit din mai multe metode și 
tehnici: observarea curentă a modului cum învață elevul- mecanic, logic, creariv, ritmic, în salturi; probele 
orale, scrise și practice, analiza unor referate sau creații personale, teste de cunoștințe și deprinderi, 
portofolii, proiecte, etc. 

Examinarea orală este frecvent întâlnită, având avantajul că favorizează dialogul, elevul având 
posibilitatea să-și justifice răspunsul, să participe la confruntarea de idei și opinii în cadrul clasei. Însă, 
chestionarea orală are anumite limite și anume: întrebările nu pot avea același grad de dificultate, unii elevi 
se blochează, atunci când sunt ironizați de profesor, timpul nu permite o verificare completă a conținutului 
predat, comportamentul profesorului manifestat prin nerăbdare, indulgență, exigență, poate determina 
caracterul subiectiv al notării. 

Probele scrise sunt preferate de mulți elevi și profesori pentru că asigură un grad mai mare de 
obiectivitate la notare, elevii emotivi au posibilitatea de a prezenta toate cunoștințele. Limita acestei probe 
scrise este că profesorul nu poate corecta pe loc erorile elevului și nici greșelile de exprimare. 

Prin proba practică sunt evaluate cunoștințele teoretice necesare unor lucrări la disciplinele de chimie, 
biologie, fizică. Această metodă permite profesorilor să constate la ce nivel și-au format și dezvoltat elevi 
anumite deprinderi practice, capacitatea de a face și nu doar de a ști. 

Evaluarea se mai poate face prin teste docimologice, teste grilă sau cu ajutorul calculatorului. Spre 
deosebire de metodele de evaluare tradiționale, evaluare cu ajutorul calculatorului este debarasată de orice 
elemente de subiectivism, ca și de emoțiile care-i însoțesc pe elevi la verificările curente. 

Sistemul de notare folosit poate fi: prin punctaje, prin note de la 1 la 10, prin calificative, observații 
critice, comentarea rezultatelor, etc. Acest sistem permite clasificarea elevilor, determinând locul fiecăruia 
în clasa de elevi, oferind informații asupra nivelului de cunoștințe, priceperi, deprinderi și capacități 
profesionale, stimulează uneori la învățătură. 

Se impune diversificarea strategiilor evaluative și alternarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor 
tradiționale de evaluare cu cele moderne- alternative/complementare. 

Spre deosebire de metodele tradiționale care realizează evaluarea rezultatelor școlare obținute pe un 
timp limitat, cu o arie de conținut mai mare sau mai mică, metodele alternative de evaluare prezintă cel 
puțin două caracteristici: realizează evaluarea în strânsă legătură cu instruirea/ învățarea și privesc 



 

 

rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor deprinderi, 
dobândirea de competențe, atitudini corelate cu activitatea de învățare. 

Metodele și tehnicile moderne de evaluare, au multiple valențe formative care le recomandă ca 
modalități adecvate de optimizare a practicilor educative, fiind susceptibile să faciliteze coparticiparea 
elevilor la evaluare propriilor rezultate. 

Exemple de metode alternative de evaluare: Hărțile conceptuale, metoda R.A.I., Tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, etc. 

Informațiile obținute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de amelioarea a calității procesului de predare-învățare. 

Lucrările de specialitate, propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare, fără nici o 
intenție însă de a elimina din aria metodologică a evaluării metodelor tradiționale, clasice. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PR. POPA MIHAELA 

LICEUL TEHNLOGIC ”DIMITRIE FILIPESCU” BUZĂU 
 
Una din componentele esențiale ale procesului instructiv educativ o reprezintă evaluarea. Aceasta 

este definită ca o actiune de măsurare, apreciere si adoptarea deciziilor ce vizează rezultatele învățării. 
Pentru procesul de învățământ, evaluarea este instrumentul care permite autoreglarea procesului didactic. 

În literatura de specialitate, sunt conturate următoarele funcții ale evaluării: 
 Funcția de control, de constatare și apreciere a rezultatelor în raport cu obiectivele stabilite sau cu alte 

rezultate anterior constatate. 
 Funcția de reglare, de ameliorre și de optimizre a rezultatelor, care determină corecțiile, schimbările 

necesare. 
 Funcția de predicție, de anticipare a rezultatelor 
 Funcția de clasificare și selecție, prin care se ierarhizează elevii, se selectează cei cu rezultate superioare, 

se depistează cei care au nevoie de ajutor suplimentar etc. 
 Funcția de stimulare și motivare a elevilor 
 Funcția de informare în legătură cu rezultatele evaluării. 
La disciplina limba și literatura română, aceasta are un puternic caracter aplicativ, și trebuie privită 

în strânsă legătură cu competențele vizate prin programă. În funcție de momentul aplicării, distingem trei 
forme de evaluare: 

• Evaluarea inițială, care se realizează la începutul unui ciclu de școlaritate, al unei clase, a unui capitol, în 
scopul stabilirii obiectivelor de instruire, a conținuturilor abordate, precum și a stategiilor folosite. 

• Evaluare formativă, ce se realizează continuu, în fiecare lecție, pentru a putea avea permanent informații 
despre nivelul de însușire a unor conținuturi sau abilități. 

• Evaluare sumativă, care este priodică și cumulativă. Ea se practică după parcurgerea unei unități mai mari 
de conținut, stabilind performanțele finale. 

Evaluarea inițială urmărește să stabilească nivelul de la care se pleacă în procesul de formare pe o 
anumită etapă, an de învățământ, ciclu de învățământ, ciclu curricular etc. Rezultatele acesteia sunt un punct 
de plecare în proces, și devin și nivel de comparere a evaluărilor în activitățile ulterioare. Ea propune 
operaţiile de măsurare – apreciere - decizie la începutul activităţii de instruire, în vederea cunoaşterii 
nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. Constituie, chiar una dintre premisele 
conceperii programului de instruire şcolară. Performanţele elevilor în perioada precedentă reprezintă 
primele informaţii referitoare la capacitatea lor generală de învăţare. Pentru completarea acestora, însă, şi 
mai ales pentru cunoaşterea faptului dacă elevii stăpânesc acele cunoştinţe şi abilităţi necesare înţelegerii 
conţinutului programului care urmează, este utilă evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă 
prin probe scrise, teste predictive. 

 Evaluarea initială, la limba și literatura română, oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o 
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente precum 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 școlarului, pornind de la obiectivele propuse. Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele 
etape: stabilirea obiectivelor, formularea itemilor, stabilirea descriptorilor de prformanță pentru fiecare 
item, realizarea matricei de specificații, centralizarea rezultatelor în grafic, identificarea greșelior tipice și 
stabilirea măsurilor ameliorative care vor fi luate în viitor. 

Ĩn conceperea instrumentelor de evaluare, evaluatorul trebuie să pornească de la selectarea 
obiectivelor semnificative pentru evidenţierea progresului şcolar realizat de elevi şi care trebuie evaluate, 
precum şi de la indicii de calitate pe care să-i îndeplinească un astfel de test, astfel încât să ofere date şi 
informaţii precise asupra nivelului de pregătire al elevilor şi asupra procesului de predare-învăţare . 
Eficacitatea testului se poate evalua pe baza următoarelor criterii : validitatea – (măsoară gradul de incidenţă 
între obiectivele educaţionale propuse a fi evaluate şi modul în care acestea sunt operaţionalizate cu ajutorul 
testului), fidelitatea (calitatea acestuia de a oferi rezultate constante în condiţiile administrării identice, la 



 

 

populaţii similare sub aspect statistic), aplicabilitatea (calitatea testului de a fi administrat şi interpretat cu 
uşurinţă), obiectivitatea (gradul de concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori ).  

 În concluzie, evaluare ințială are un rol foarte important pentru o mai bună proiectare a unităţilor de 
învăţare, în selecţia celor mai potrivite resurse materiale, strategii didactice, în structurarea unor parcursuri 
individualizate de învăţare, consilierea părinţilor în parcursul şcolar al propriului copil, despre care primesc 
informaţii punctuale, personalizate – din partea cadrului didactic; 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 
 

PROF: POPA OLGUTA 
COLEGIUL AUREL VIJOLI 

LOC.FAGARAS 
 
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.. De asemenea, evaluarea iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe 
nivele de studiu,.  

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 al localiza la nivel, de al 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 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. 

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. 

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. 

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 
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EVALUAREA-ÎNTRE MODERN ŞI TRADIŢIONAL 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR POPA RALUCA CORINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE POPOVICIU BEIUŞ 

 
 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.  

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 (...)".  

 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 
 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.  

Proiect  
Toamna în imagini 
Se lucreaza individual  
Ce vom realiza? 
1. Se realizează trei planşe intitulate: 
· Zilele toamnei. Propoziţia  
· Bogăţia toamnei. Cuvântul 
· Asemănător – Opus 
2. O mapă cu informaţii despre anotimpul toamna.  
De ce vom realiza proiectul? 
Vom folosi materialele realizate în desfăşurarea lecţiilor de limba română, ştiinţe ale naturii, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică  
Cum vom lucra? 
Se stabilesc responsabilităţile fiecărui elev: 
- adunaţi ziare, reviste, alte publicaţii în care este ilustrat anotimpul toamna; 
- selectaţi din lecturile citite fragmente despre acest anotimp; 
- pregătiţi materialele de lucru: carton, foarfecă, lipici, creioane colorate, acuarele, hârtie glasată.  
Cum vom aprecia activitatea? 
 Fiecare elev va prezenta în faţa clasei planşele şi mapa cu informaţii.  
 Planşele se vor folosi la comunicare in limba romana, matematic si explorarea mediului, arte vizuale 

si abilitati practice, muzica si miscare  
 INTRODUCEREA ÎN ACTIVITATE  
Au plecat spre ţări cu soare  
Păsările călătoare,  
Căci la noi e frig şi plouă.  
Vântul bate cu putere  



 

 

Frunzele-au căzut şi ele.  
În cămară adunate  
Stau la sfat fructele coapte  
Nu este greu de ghicit  
Ce anotimp a sosit?  
(Toamna) 
 
 

 
POEZII CREATE ŞI RECITATE DE ELEVI  
  
Toamna 
Ce e toamna, dragi copii? 
Anotimp de bucurii! 
Frunzele se sfătuiesc 
Ce culori se potrivesc. 
Unele roşesc mirate, 
Altele-s gălbui, pătate. 
Arămii şi visătoare, 
Se aştern pe-alei, covoare! 
Mere-mbujorate, fine 
Stau în coşurile pline! 
N-am uitat că în panere 
Avem struguri, nuci şi pere! 
Toamna ninge? Toamna plouă? 
Câte-un pic din amândouă! 
Şi noi toţi îi spunem iară: 
Zâna bună din cămară! 
 
ZILELE TOAMNEI - PROPOZIŢIA 
• Texte despre toamnă – citate 
•  Toamna, G. Coşbuc – copiere şi citire 
 ( Goldiş Rareş) 
• Toamna , O.Goga – copiere şi citire 
( Laza Sebastian) 
•  Toamnă, E.Gârleanu – copiere şi citire (Domşa Tudor ) 
• Ce te legeni …, M. Eminescu( Domşa Tudor şi Sime Ariana – recitare în dialog) 
• Creaţii plastice : Sime Ariana , Domşa Tudor şi Goldiş Rareş 

  

http://www.universdecopil.ro/Fructe-de-toamna-planse-de-colorat.html


 

 

 ROADELE TOAMNEI- CUVÂNTUL 
Poezii despre legume – Sime Ariana – citire 
Poezii despre fructe – Laza Sebastian – citire 
Ghicitori despre fructe şi legume – Domşa Tudor – citire 
Desene – fructe ( Goldiş Rareş, Covaci Denisa,) 
Desene – legume ( Domşa Tudor, Sime Ariana ) 
Recunoaştere şi denumire –fructe şi legume – despărţirea cuvintelor în silabe ( Laza Sebastian,Goldiş 

Rareş,Domşa Tudor, Covaci Denisa, Sime Ariana ) 
 
CUVINTE CU SENS OPUS ŞI ASEMĂNĂTOR 
 
Elevii au desenat şi decupat imagini care redau cuvinte cu sens opus şi asemănător 
 (Domşa Tudor,Sime Ariana,Goldiş Rareş,Laza Sebastian); 
Cuvintele obţinute au fost despărţite în silabe .  
 
 

 

 
 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 

POPA RAMONA 
 

Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare. Ea are ca 
scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi 
învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

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 și literature română, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea 
iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică 
în unele cazuri. 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 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. 
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.  



 

 

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. 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. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

ED. POPA RITA 
G.P.N. SOCI, 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 a actului didactic.  

 Ea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin cu raportarea la norme 
de grup. Progresul trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat şi discutat cu părinţii. 

Evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcţii: măsurare, predicţie şi diagnoză. 
Având in vedere faptul că în învăţământul preşcolar principala formă de învăţare este jocul, 

educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare. Se pot folosi:jocul liber, 
jocul dirijat, observaţia sistematică a copilului conversaţia, analiza produselor activităţii.  

Modalităţile alternative de evaluare prin care se poate evalua progresul copilului sunt: discuţiile 
individuale cu copiii, aprecieri verbale, autoevaluarea aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, prin 
ecusoane jocuri evaluative, jocuri de rol, lucrările practice afişarea lucrărilor, serbările, activităţile în aer 
liber, excursiile.  

 Cel mai frecvent folosite metode alternative de evaluare sunt 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.  

 O altă metodă ceva mai complexă o reprezintă proiectul, fie ca este făcut individual sau l nivel de 
grup de școlari. Permite abordarea mai pe larg a unei teme și cuprinde de obicei și o parte experimentală. 
Oferă date despre abilitatea elevului de a selecta informații utile în sensul finalizării proiectului, de a 
sintetiza, de a identifica și ulterior de a utiliza metode potrivite pentru a ajunge la rezultatul dorit.  

Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate: observații asupra evoluţiei copilului; 
lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activităţi 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 foto-
limbajului,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.  

 În concluzie, evaluarea este o parte importantă a procesului de învățare. Sunt metode inovative și 
eficiente de a măsura eficiența și eficacitatea actului didactic ce trebuie să se îmbine cu metode care nu au 
dat greș în trecut. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ȊN PROCESUL DIDACTIC 
 

PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ, POPA ROXANA-ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 

 
Evaluarea didactică este o componentă esenţială ȋn procesul de ȋnvăţămȃnt, alături de predare și 

ȋnvăţare, cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) fiind în relație de complementaritate. 
Evaluarea furnizează informaţii despre calitatea și funcţionalitatea predării și a ȋnvăţării. Acest act didactit 
atȃt de complex, integrat ȋn procesul didactic, urmărește măsurarea cantităţii și a calităţii cunoștinţelor 
dobȃndite de către elev.  

În cadrul reformei de ȋnvăţămȃnt actuale, importanţa procesului de evaluare devine din ce ȋn ce mai 
accentuată, evaluarea permiţȃnd cadrului didactic să aprecieze măsura ȋn care au fost atinse obiectivele 
procesului de ȋnvăţămȃnt, dar și dificultăţile existente sau aspectele ce necesită corectare sau îmbunătăţire 
prin programe de recuperare.  

În ceea ce privește evaluarea iniţială, aceasta se efectuează la ȋnceputul unui program de instruire și 
are ca scop identificarea nivelului de achiziţionare a cunoștinţelor, competenţelor și abilităţilor 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. Privind-
o ca pe un exercițiu util activității de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care implică emoții, elevii 
se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și, astfel, rezultatele ei pot reflecta 
obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. Pe baza 
informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și, eventual, a unor 
programe de remediere.  

Desigur că ne punem problema despre cȃt de bine ȋi evaluăm pe elevi. Nu este vorba despre cȃt de 
mult știm despre evaluare, ci de cȃt de bine aplicăm instrumentele, principiile, metodele și rezultatele sale. 
O evaluare corectă depinde de mai mulţi factori: sopul și obiectivele evaluării, diciplina de studiu, 
momentele lecţiei sau perioada anului școlar cȃnd se realizează evaluarea, timpul avut la dispoziţie pentru 
această activitate. Calitatea fundamentală a unei metode este eficienţa și eficacitatea ei și modul ȋn care 
favorizează obţinerea unor rezultate superioare, asigurȃnd un grad ȋnalt de calitate a ȋnvăţării. Altfel spus, 
eficienţa unei metode se apreciază după performanţele obţinute, după contribuţia ei la realizarea 
obiectivelor propuse.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele dorite, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale si care asigură învățarea 
activă și formativă, precum si îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, 
individuală și pe grupe).  

Evaluarea iniţială oferă nu doar profesorului, dar și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât 
mai exactă a nivelului de ȋnvăţare existent, dar și a lacunelor ce vor trebui remediate. Astfel că, pe baza 
informaţiilor 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.  

Bineȋnteles că, pentru ca rezultatul didactic să fie cȃt mai bun, profesorul trebuie să aibă ȋn vedere nu 
doar evaluarea iniţială, ci și evaluarea continuă. 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 ţările europene se pune un accent special pe evaluare ca un puternic instrument de monitorizare a 
progresului individual al elevilor și pentru orientarea dezvoltării acestora. În concluzie, preocupara pentru 
utilizarea din ce ȋn ce mai extinsă și mai eficientă a metodelor și a instrumentelor de evaluare cu scop 
formativ este ȋn consonanţă cu o altă tendinţă, aceea de a măsura cunoașterea individuală prin evaluarea 



 

 

performanţelor ȋn raport de abilităţi, deprinderi și de competenţe. 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. POPA TUDORIȚA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ . ,, DR.EMANUIEL RIGLER ”,  

ȘTEFAN CEL MARE , JUD. NEAMȚ 
 

 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 EVALUÃRII INIȚIALE 
ÎN DEMERSUL DIDACTIC 

 
PROF. LIMBA FRANCEZĂ, POPA-POPESCU CĂTALINA 

SC. GIM. JILAVELE, JUD. IALOMIŢA 
 
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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SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

PROF. INV. PREŞCOLAR: POPESCU ANA- MARIA 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 35, PLOIEŞTI 

 
Viața stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spațiu nu scapă 

exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. 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 se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
și ea reconsiderată și reglementată pe criterii noi. 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. 
 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. 

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. 
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TIPURI DE EVALUARE 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR POPESCU ANA 
ȘCOALA PRIMARĂ,,ALEXANDRU MOLDOVEANU ,,-SBOGHIȚEȘTI 

 
După domeniu: 
 Evaluarea în domeniul psihomotor (capacităţi, aptitudini, deprinderi); 
 Evaluarea în domeniul socio – afectiv (atitudini); 
 Evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinţe); 
 
 După obiectul evaluării: 
 Evaluarea procesului de învăţare (atât a achiziţiilor, cât şi a procesului în sine); 
 Evaluarea performanţelor (realizarea 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. 
 
După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
 Evaluare de proces – se referă la performanţele elevilor; 
 Evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul (participanţii la 

proces, instituţii, organizarea sistemului).  
 
După cine face evaluarea: 
 Autoevaluare (realizată de către cel care învaţă); 
 Evaluare internă (realizată de către aceeaşi persoană care realizează procesul de predare – 

învăţare); 
 Evaluare externă (realizată de o persoană sau o instituţie din afara procesului de predare – 

învăţare). 
 
După etapa în care se face evaluarea: 
 Evaluare iniţială (realizată la începutul procesului de predare – învăţare); 
 Evaluare continuă (realizată în timpul acestui proces); 
 Evaluare finală (realizată după o secvenţă de timp bine precizată – semestru, sfârşit sau început de 

ciclu şcolar etc.).  
 
După cum evaluarea certifică sau nu calitatea celui care este evaluat: 
 Evaluare sumativă – arătă nivelul la care a ajuns un anumit elev la un moment dat. este o judecată 

definitivă care certifică sau sancţionează calitatea celui evaluat, care se produce „la termen”, fiind o 
evaluare finală şi se bazează pe informaţii obţinute în urma unui test, examen ori cumulând datele obţinute 
în timpul evaluării continue; 

 Evaluare formativă – nu certifică o etapă, ci permite ameliorarea rezultatelor, revenirea asupra 
celor învăţate pentru a le corecta şi a facilita trecerea spre o altă etapă, este orientată spre un ajutor imediat 
şi încearcă să coreleze caracteristicile elevului (inclusiv nevoile, interesele) cu caracteristicile conţinuturilor 
de învăţat. Se desfăşoară cu regularitate şi este utilizată în luarea deciziilor privind activitatea continuă.  

 
După cum se apelează la o normă sau la un criteriu: 
 Evaluare normativă – apelează la o normă; furnizează poziţia individului faţă de altul într-un grup 

(ex.: ce poate face să facă elevul X în comparaţie cu elevul Y în realizarea sarcinii date?); 
 Evaluare criterială – apelează la un criteriu; se face judecând performanţa unui individ în funcţie 

de gradul de realizare a criteriului stabilit în funcţie de obiective (ex.: ce a realizat X şi Y din sarcina dată, 
faţă de „pragul de reuşită”): 

 
După perspectiva temporală din care se face: 
 Evaluare diagnostică (stabileşte starea de fapt, identificându-se cauzele); 
 Evaluare prognostică (identifică potenţialul subiectului raportat la viitor). 



 

 

 
După caracterul standardizat al instrumentelor:  
 Evaluare formală – realizată prin instrumente standardizate asociate sau nu cu teste psihologice; 
 Evaluare informală – realizată prin instrumente nestandardizate, alternative, proiectate de către 

profesor.  
 
După caracteristicile tehnice ale probelor: 
 Evaluare convergentă – probe care presupun răspunsuri multiple, închise, la alegere; 
 Evaluare divergentă – probe cu răspunsuri deschise, construite fără limite fixe.  
 
După modul în care rezultatele pot fi sau nu măsurate:  
 Evaluare cantitativă – la care rezultatele sunt cuantificabile în funcţie de un punctaj; 
 Evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare.  
 
Bibliografie: 
Pedagogie-Marin Manolescu 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

ÎNVĂȚĂTOR, POPESCU ANCA-IRINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TUTOVEANU”, 

 BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI 
 

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

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 
profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 



 

 

următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994. 
 Radu, Ion .Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
 Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 



 

 

TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE LA GEOGRAFIE 
PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
PROFESOR: POPESCU CRISTIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”, 
ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 

 
 Una din componentele fundamentale ale procesului instructiv educativ are se raportează sistemic la 

procesul de predare-învăţare, ca formând un tot organic, dinamic, integrator şi deschis la noi provocări 
inovatoare, o constituie evaluarea. În timp, acest concept a evoluat mai ales datorită sistemelor informatice 
și a instrumentelor TIC, care au deventi esențiale în procesul de predare- învățare. Pentru a pregăti și a 
derula procesul de evaluare avem nevoie de resurse finaciare, informatice, de timp, motivare profesională 
şi o permanentă atitudine pozitivă din partea elevilor şi părinţilor. De asemenea, evaluarea trebuie să fie cât 
mai obiectivă, corectă, transparentă şi echidistantă. Evaluarea 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 

 În luna septembrie, a fiecărui an școlar, la disciplina geografie, aplic o evaluare inițială elevilor de la 
toate clasele la care predau. Prin această testare inițială urmăresc, cee ace s-a predate și învățat dar și 
experiența anterioară a elevilor. 

 Măsurarea rezultatelor presupune ca instrumentele de evaluare să întrunească anumite calități–
validitate, fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate și exactitate - , pentru a fi relevante , atât pentru evaluator, 
căt și pentru evaluați. De asemenea, măsurarea vizează niște limite cantitative – maxime și minime – 
concretizate în bareme, raportate la capacitățile și atitudinile consemnate în obiectivele operaționale ale 
lecțiilor de geografie.În formularea cerințelor testului am în vedere, obiectivitatea, aplicabilitatea și 
exactitatea conținutului testului . În acest sens pornesc de la informatța pe care testul trebuie să vizeze, de 
la raportarea conținutului și formei testului la nivelul de vârstă al elevilor, de la timpul cerut de 
administrarea testului și de la corectitudinea în măsurarea și interpretarea rezultatelor învățării. 

 Testele aplicate au următoarea structură: -întrebări folosind tehnica răspunsului scurt, pentru 
rezultate ale invățării de complexitate redusă, care ar putea viza cunoașterea unor noțiuni , a unor fapte, a 
unor raționamente, a unor date sau aplicarea unor cunostințe. Această tehnică este în avantajul elevilor, 
deoarece, răspunsul este produs de subiecți, se elimină, astfel, posibilitatea furnizării unui răspuns corect 
prin ghicire, iar construirea răspunsului solicită actualizarea integrală a rezultatului de învățare. Al doilea 
tip de subiecte, îl constituie subiecte folosind tehnica alegerii duale – aceasta vizează măsurarea rezultatelor 
învățării prin solicitarea elevilor spre asocierea enunțurilor cu una dintre componentele alternativei duale. 
Iar ultimul subiect este alcătuirea unei scurte compuneri geografice, având date căteva cuvinte cheie. Acest 
subiect are rolul de a aduce o certitudine edificatoare și să confirmarea exactitatea rezultatelor învățării. 

 Testarea inițială oglindește rezultatele școlare obținute pe o perioada mai îndelungată, care vizează 
formarea unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, 
corelate cu activitatea de învățare. 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF ÎNV PRIMAR POPESCU CRISTINA DENISA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVENI, JUD DOLJ 

 
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 trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea 
presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere 
la o serie de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare. 

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

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284)  

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe 
modalităţi:harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje:oferă atât 



 

 

profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
(potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele 
următoare;pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

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

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR. POPESCU GHEORGHE DANIEL 

ŞCOALA GIMNAZIALA PIETRARI, JUDETUL 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

EVALUAREA INIȚIALĂ ȘI IMPACTUL ACESTEIA 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: 
 POPESCU DIANA-MARCELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRON COSTIN”, SUCEAVA 
 
Încă din cele mai vechi timpuri, evaluarea initială deține un rol extrem de important, cu precădere în 

rândul cadrelor didactice. Dat fiind faptul că sunt profesor pentru învățământul primar, definitiv și activez 
în învățământ de doar doi ani, susțin cu interes faptul că o evaluare initială poate contribui semnificativ la 
identificarea unor sincope existente, a unor lipsuri, a unor probleme neînțelese de către școlar, chiar a unor 
factori ce au dus la activarea unor fobii școlare grave.  

Susțin de asemeni, faptul că prin intermediul și datorită evaluării inițiale, reușim remedierea tuturor 
acestor situații, probleme, lipsuri sau goluri, stabilindu-se totodată, atât nivelul elevului, pregătirea acestuia 
în vederea integrării într-un anumit ciclu școlar de studiu, conform nivelului de dezvoltare specific vârstei, 
cât și un eventual clasament.  

Evaluarea inițială este indispensabilă pentru a stabili punctul de plecare al fiecărui copilaș, poziția pe 
care acesta o are în conformitate cu nivelul ce se cere a fi deținut astfel încât un elev să poată face parte 
dintr-un anume colectiv. Trebuie să știm care sunt abilitățile, aptitudinile și competențele pe care școlarul 
le deține, astfel încât, întreaga noastră activitate didactică să se bazeze pe acestea, să le folosim asemeni 
unor cărămizi solide pe greutatea cărora să clădim învățarea și viitoarea dezvoltare cognitivă, psihică, 
socială, emoțională, motrică etc. Știind care sunt punctele forte ale unui școlar, știind informațiile, ideile, 
cunoștințele pe care deja le deține și le stămânește, putem cu mai mare ușurință să-l ajutăm să recupereze 
ceea ce poate a ezitat, cu alte cuvinte, putem apela la ce știe deja pentru a putea dezvolta cunoașterea și 
perfecționarea. 

Reprezentarea potențialului de învățare este punctul cheie de pornire în orice an școlar. La clasa 
pregătitoare și la clasa I, nu este necesară o testare initială propriu-zisă, însă, din punctul meu de vedere, o 
fișă de lucru cu această intenție este binevenită, o activitate orală de identificare a potențialului elevului, a 
nivelului la care se află, nu pot dăuna, din contră, aduc doar beneficii considerabile. Lacunele existente 
trebuiesc identificate cât mai repede cu putință, astfel încât, combaterea acestora să se poată realiza cu mai 
multă precizie, ușurință și să nu necesite foarte mult timp.  

Este extrem de adevărat faptul că scopul nostru nu trebuie să fie acela al ierarhizării și al impregnării 
ideii extremiste a competiției între elevi, însă principalele noastre obiective trebuie să aibă în vedere crearea 
premiselor favorabile procesului de predare-învățare-evaluare, completarea unor lipsuri, îmbunătățirea 
performanțelor, activizarea stimei de sine, a încrederii în propriile cunoștințe și competențe, alimentarea 
ambiției, a interesului și determinării pentru întreg procesul învățării. 

Așadar, satisfacția și mulțumirea reies din îndeplinirea scopului final, din oportunitatea de a activa 
motivația intrinsecă raportată educației și dezvoltării la școlari, din conștientizarea în rândul copilașilor a 
importanței acestui exercițiu atât de util al evaluării și al autoevaluării, responsabilizarea elevilor, 
receptivitatea acestora față de procesul de evaluare, înțelegerea necesității seriozității în mediul academic, 
dar bineînțeles și dobândirea dorinței de a ști, a cunoaște și a afla. 

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. DIANA-MIHAELA POPESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE TITULESCU”, CĂLĂRAȘI 
 

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 pregătiri 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 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 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 aceasta categorie intră probele orale, probele scrise si probele practice . 
Probele orale - avantaje: 
- adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin întrebări ajutătoare la răspunsul așteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor și / sau a neînțelegerilor apărute; 
- oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- 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 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 doar 

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 abilitățile 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. POPESCU ELEONORA CAMELIA 

LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” TG JIU 
 
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. Pentru ca evaluarea inițială 
să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Metodele 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 școlare pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un 
grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie de conţinut. 



 

 

 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 
aplicată cu deosebită atenţie asupra şcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea 
globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 
mijloacelor de realizare, evaluează şcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROF. POPESCU GABRIEL VICTOR 

LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” TG JIU 
 
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 ulterioarenu doar pentru notă ci, 
în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE! 

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: 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.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţiTehnologia 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. 

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.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, 

POPESCU GEORGIANA MIHAELA 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. 
Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. 

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

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! 

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 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 perioadei de recapitulare, 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. 

Toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective diferite de 
către profesor. Cadrul didactic trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de la 
clasă. Abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai 
productive. 
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METODA PROIECTULUI 
 

PROFESOR POPESCU RODICA MARIANA, 
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ,,CARMEN SYLVA" 

PETROȘANI 
 
Proiectul poate fi utilizat atât ca metodă de evaluare, cât şi ca strategie de învăţare. 
PROIECTUL ca instrument de evaluare 
Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. În timpul 

realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe: 
 alegerea metodele de lucru 
 măsurarea şi compararea rezultatelor 
 utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi a echipamentelor 
 corectitudinea şi acurateţea tehnică 
 organizarea ideilor şi materialelor într-un raport 
 calitatea prezentării 
Titlul/subiectul este ales de către profesor, elevi sau împreună, profesor-elevi. Este important ca 

elevii: 
 să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv; 
 să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; 
 să fie nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri; 
 să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiect. 

 Proiectul poate fi individual sau de grup. Pe perioada de realizare a proiectului, elevul are consultări 
permanente cu profesorul. Proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport 
asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat, dacă este cazul.  

Aplicând această metodă la orele de limba şi literatura română, avem convingerea faptului că, în 
procesul activităţii individuale şi în grup, elevii, puşi în situaţia de a căuta / analiza / sintetiza / asocia / 
compara, de a crea un produs final, ce urmează a fi prezentat unui public, îşi formează capacitatea şi îşi 
animă dorinţa de a demonstra ce ştiu şi, în special, ce ştiu să facă. Astfel, îşi dezvoltă potenţialul creativ. 

În clasa a XI-a, la lecţia „Varietate tematică în creaţia literară a lui M. Eminescu”, realizarea unui 
proiect de cercetare de către elevi va începe în clasă prin anunţarea temei şi a obiectivelor, prin delegarea 
sarcinilor între membrii fiecărui grup. Elevii se familiarizează cu etapele desfăşurării proiectului, cu 
algoritmul de investigaţie, cu structura produsului final şi cu grila de evaluare. Se stabileşte timpul rezervat 
pentru cercetarea şi perfectarea proiectului. Elevii sunt motivaţi să cerceteze subiectul propus (fiecare grup 
are sarcina de a trata câte un aspect al temei), parcurgând, „împreună cu Eminescu”, etapele definitorii ale 
vieţii şi activităţii poetului, valorificând consemnările unor personalităţi culturale, istorice din epocă, 
fragmente de memorii, scrisori sau amintiri ale contemporanilor despre poet, prin referinţe la anumite idei, 
concepţii ale scriitorului – toate fiind raportate la secvenţe semnificative din operele lui Eminescu. 
Studierea creaţiei literare, prin explorarea factorului auctorial, le creează elevilor capacitatea de a 
personaliza valoric propriul punct de vedere referitor la problema cercetată. 

În prealabil, la unele ore de sinteză şi evaluare, se vor analiza şi se vor consolida elemente ale 
următoarelor competenţe: 

– formularea răspunsurilor prompte şi expeditive în anumite situaţii; 
– susţinerea argumentată a unei poziţii sau opinii; 
– rezolvarea unei situaţii-problemă şi prezentarea acesteia în faţa unui public cunoscut / necunoscut; 
– cercetarea unui subiect şi structurarea unui proiect de cercetare; 
– realizarea unui poster sau a unui portofoliu cu referire la o problemă identificată în grup. 
Obiectivele de evaluare 
Elevii vor fi capabili: 
01 – să stabilească temele prezente în creaţia lui M. Eminescu; 
02 – să decodeze texte reprezentative ale scriitorului din perspectiva formulei estetice (teme, motive, 

stări de spirit, ipostazele eului liric, mijloace artistice de expresie); 
03 – să sesizeze influenţe ale filozofiei germane în creaţia poetului; 



 

 

04 – să rezolve o situaţie-problemă şi să-şi argumenteze opinia; 
05 – să integreze operele analizate în circuitul de valori naţionale şi universale; 
06 – să-şi argumenteze opiniile referitoare la codul / registrul etic şi estetic al operelor studiate; 
07 – să includă mesajul textelor în propriul sistem de valori estetice şi morale; 
08 – să colaboreze în echipă şi să contribuie la realizarea şi prezentarea unui produs intelectual. 
Metode şi procedee: investigaţia, activitate în grup, activitatea independentă, studiul de caz, 

problematizarea, discuţia, analiza, sinteza, brainstorming-ul, cinquin, jocul de rol, graficul T, diagrama 
Venn, ghidul pentru învăţare. 

Elaborarea proiectului s-a desfăşurat în mai multe etape: 
Etapa I, pregătitoare, constând în 
a) lecţii, demonstraţii, activităţi practice; 
b) formarea grupurilor de activitate; 
c) antrenarea elevilor în activităţi individuale / de grup, prin cooperare. 
Etapa a II-a, de organizare: clasa este împărţită în 4 grupuri. Fiecare grup investighează un aspect al 

temei: 
Grupul I: Tema ,,Iubirii" în creaţia lui M. Eminescu. 
Grupul al II-lea: Tema ,,Cosmogoniei"în lirica lui M. Eminescu. 
Grupul al III-lea: Trecerea ireversibilă a timpului în creaţia eminesciană. 
Grupul al IV-lea: Eminescu: modelul intelectual german (Influenţe ale filozofiei germane în opera 

poetului) - Condiția omului de geniu. 
Etapa a III-a, de executare a proiectului. 
S-au determinat şi realizat grafic formele de prezentare. 
Etapa a IV, de prezentare a proiectelor în faţa publicului. 
Etapa a V, de evaluare a proiectelor de cercetare. 
Algoritm de investigaţie 
• Investighează biobibliografia autorului, încadrând-o în contextul social-istoric; 
• Selectează 3-4 opere reprezentative din creaţia autorului; 
• Lecturează textele, completând agenda cu notiţe paralele; 
• Identifică 5 motive romantice, cu selectarea exemplelor; 
• Interpretează 3-4 opere reprezentative ale scriitorului din perspectiva formulei estetice; 
• Formulează mesajul textelor analizate; 
• Cercetează 3-5 surse critice literare, angajând opinii adecvate; 
• Exprimă-ţi ideile în desene, poster, eseu etc.; 
• Interpretează romanţe pe versurile lui M. Eminescu; 
• Alcătuieşte creaţii proprii dedicate poetului; înscenează unele secvenţe din opera scriitorului; 
• Elaborează schiţa viitorului poster, alegând imagini iconice şi versuri adecvate; 
• Alcătuieşte proiectul conform cerinţelor (structură, conţinut, prezentare grafică); 
• Prezintă proiectul propus de grup şi argumentează valoarea acestuia. 
Barem (Grilă de evaluare) 
• Selectarea operelor reprezentative 10 puncte 
• Descifrarea textelor reprezentative 30 puncte 
• Formularea mesajului 20 puncte 
• Realizarea posterului: sugestivitate, corectitudine, 10 puncte 
 originalitate, aspect 
• Prezentarea produsului final (a proiectului) 30 puncte 
Activitatea se desfăşoară în cabinetul de limba şi literatura română. 
Aranjament: portretul scriitorului, vitrina literară, citate din opera lui M. Eminescu, afirmaţii despre 

poet, imagini, desene ale elevilor inspirate din lecturile eminesciene  
 



 

 

Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: 

 

1. INFORMAREA 

 Elevii îşi colectează informaţia necesară planificării şi 
realizării sarcinilor, folosind surse disponibile de 
informaţii: manuale, cărţi de specialitate, publicaţii, site-
uri Internet etc. 

2. PLANIFICAREA 

 Elevii îşi pregătesc planul de acţiune pe care îl vor 
utiliza în îndeplinirea sarcinilor, se planifică resursele ce 
vor fi utilizate. 

 Împărţirea sarcinilor  între membrii grupului trebuie clar 
definită. 

 Toţi membrii grupului trebuie să participe activ  şi să 
colaboreze la execuţia proiectului. 

 Se pot constitui  grupuri de lucruri pentru fiecare parte 
componentă a proiectului. 

3. DECIZIA 

 Elevii decid în  grup asupra alternativelor sau strategiilor 
de rezolvare a problemelor 

 Rolul profesorului este  să comenteze, să discute şi dacă 
este necesar  să modifice strategiile de rezolvare a 
problemelor propuse de elevi 

4. 
IMPLEMENTAREA 

 Elevii îşi desfăşoară activităţile creative independent şi 
responsabil; fiecare membru al proiectului trebuie să 
îndeplinească sarcinile în acord  cu  planul de acţiune şi 
cu diviziunea muncii. 

 Profesorul va ghida elevii şi le va corecta greşelile. 

5. CONTROLUL 

 Elevii îşi controlează ei înşişi rezultatele muncii; se vor 
folosi chestionare teste. 

 Profesorul îşi asumă rolul de persoană-suport şi de 
sfătuitor 

6. EVALUAREA 

 Elevii şi profesorii evaluează în comun procesul şi 
rezultatele obţinute. 

 Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-
back, de a-i face să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa 
muncii şi experienţa câştigată. 



 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE LA LITERATURA ROMANA 
IN INVATAMANTUL PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR POPESCU TAMARA 

SC. PRIMARA SECIURILE 
ROSIA DE AMARADIA, GORJ 

 
1.Evaluarea- locul, rolul şi structura 
Evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în special a procesului didactic. 

Teoria evaluării ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor 
şcolare şi a procesului didactic este o componentă a terminologiei didactice. 

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 de selecţie, de 
comparare sau de ameliorare a acesteia. 

Evaluarea este o activitate complexă care presupune realizarea mai multor acţiuni şi operaţii aflate în 
strânsă legătură şi componente ale unui proces unitar. Totuşi, ele sunt diferite prin natura şi prin rolul 
îndeplinit. Aceste acţiuni şi operaţii constau în: 

-realizarea unor operaţii în vederea adaptării de decizii având un obiectiv definit; 
-înregistrarea datelor şi comunicarea rezultatelor; 
-prelucrarea şi interpretarea datelor; 
-aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii şi standarde; 
-adoptarea unor decizii prin valorificarea rezultatelor evaluării în scopul optimizării demersurilor 

aplicative viitoare. 
Sistemul de evaluare din învăţământul primar presupune măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe baza 

descriptorilor de performanţă, criterii unitare de apreciere a performanţelor elevilor pe baza a patru trepte 
de notare şi care furnizează informaţii relevante asupra nivelului de pregătire atins de aceştia. Datorită 
înlocuirii sistemului de notare prin calificative acordate pe niveluri de performanţă, au fost eliminate 
discriminările şi ierarhizările punând accent pe dezvoltarea spiritului de echipă şi mai puţin pe cel de 
competiţie. 

2.Forme de evaluare a rezultatelor şcolare la limba şi literatura română 
Forme de evaluare a procesului e instruire: 
a.Evaluarea iniţială—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 volumului de cunoştinţe. 
b.Evaluarea sumativă (cumulativă)—se realizează prin verificări punctuale pe parcursul semestrului, 

la sfârşit de secvenţă (capitol) – unitate deînvăţare –şi de o evaluare globală de bilanţ la sfârşitul unor 
perioade e activitate (semestru, an şcolar). Evaluarea sumativă nu permite amelioarea procesului didactic 
decât după perioade mari de timp. 

c.Evaluarea formativă (continuă)—verificarea performanţelor elevilor pe secvenţe mici de activitate 
şcolară şi eliminarea caracterului de sondaj. Ea realizează măsurarea şi aprecierea performanţelor tuturor 
elevilor privind dobândirea întregului conţinut corespunzător fiecărei secvenţe.  

3.Metode de evaluare a rezultatelor şcolare la limba şi literatura română 
Observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor, probele orale, probele scrise, temele 

pentru acasă sunt forme de verificare, metode şi procedee de evidenţiere a performanţelor elevilor ce fac 
parte din sistemul metodologic lal evaluării rezultatelor şcolare şi a randamentului şcolar. 

Observarea sistematică a comportamentului de învăţare al elevilor permite cunoaşterea pregătirii 
elevilor prin calitatea răspunsurilor date de aceştia în cadrul dialogului frontal cu clasa, a interesului pentru 
învăţare manifestat prin participarea afectivă la demersul didactic, prin îndeplinirea îndatoririlor şcolare. 

Probele orale implică cerinţa referitoare la ritmicitatea examinării, enunţul întrebărilor, ritmul 
desfăşurării dialogului de verificare, necesitatea antrenării celorlalţi elevi pentru completarea sau corectarea 
răspunsurilor elevilor chestionaţi, extinderea verificării de la informaţia dobândită de aceştia şi posibilitatea 
de redare, la capacitatea de transfer, de aplicare, de compunere şi rezolvare de probleme. 



 

 

Evaluarea prin probe scrise reprezintă metoda fundamentală de evaluare a nivelului de pregătire al 
elevilor ce permite evaluarea unui umăr mare de subiecţi într-un interval relativ scurt de timp, oferă şanse 
egale elevilor, prin identitatea subiectelor, face posibilă compararea rezultatelor obţinute, asigură o 
apreciere precisă, veridică, este convenabilă elevilor timizi sau lenţi. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE CA METODE DE EVALUARE A 
COMPETENȚELOR 

 
PROF. POPOVICI ELENA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” UNIREA 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu mult 
tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 
basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui 
copil, la orice stadiu de dezvoltare . 

Se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară 
(realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor noştri. Exemple de activităţi extraşcolare Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 
case memoriale – orgnizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice 
şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de 
teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de 
artă. De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază 
toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul 
naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi o percep active. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Am acordat importanţa cuvenită 
sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, 
de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, 
deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. Concursurile pe 
diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor 
posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate.  

Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt 
organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se 
integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate 
cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 



 

 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării 
sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire 
de participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se asociază cu 
rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman şi Matjasko, 2005): performanţă 
şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; o stare psihologică mai bună, 
incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare 
socială; un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri; un grad mai scăzut de activitate sexuală în rândul 
fetelor; un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente antisociale. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, abilitățile practice, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii 
se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în 
astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: POPOVICI MARIA 
 
 Evaluarea 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. 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. 
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EXCURSIA SCOLARA- ACTIVITATE EDUCATIVA EXTRASCOLARA 
 

PROF. POP DANINA DIANA 
SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE SILASI BECLEAN 
LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA BECLEAN 

AN SCOLAR 2019-2020 
 
In calitatea de profesor de geografie ,am preferat sa folosesc o metoda si tehnica geografica ,numita 

excursia scolara. Este activitatea didactica extrascolara preferata de mine si elevii mei. De aceea mi-am 
propus sa realizez un experiment cu aceasta tema unui grup de zece elevi. Pentru a face comparaţie volumul 
şi calitatea cunoştinţelor anterioare despre subiectele care vor fi abordate pe parcursul experimentului 
formativ, am aplicat grupei experimentale testul următor: 

 
Test iniţial 
 
1. În ce unitate de relief este aşezat oraşul Beclean? 
a. Câmpia Transilvaniei 
b. Podişul Someşan 
c. Podişul Târnavelor 
d. Culmea Breaza 
2. Ce râu important al României, traversează oraşul Beclean? 
a. Someşul Mare 
b. Mureş 
c. Olt 
d. Someşul Mic 
3. După numărul de locuitori, din ce categorie de oraşe face parte Becleanul? 
a. oraş foarte mare 
b. oraş mare 
c. oraş mijlociu  
d. oraş mic 
4. După structura etnică, procentul cel mai mare al minorităţilor în oraşul Beclean îl deţin: 
a. rromi 
b. evreii 
c. maghiarii 
d. saşii 
5. În zona localităţii Figa s-au identificat zăcăminte de: 
a. petrol 
b. gaze naturale 
c. sare 
d. cărbuni 
6. Drumul naţional care traversează oraşul Beclean este: 
a. DN 17 
b. DN 1 
c. DN 25 
d. DN 20 
7. Care este afluentul pe stânga al Someşului Mare pe cuprinsul localităţii Beclean? 
a. Şieul 
b. Meleşul 
c. Someşul Mic 
d. Sălăuţa 

  



 

 

8. Cărui tip de climă se încadrează regiunea Transilvaniei? 
a. temperat oceanică 
b. temperat continentală 
c. mediteraneană 
d. subpolară 
9. După structura confesională, procentul cel mai ridicat îl deţin: 
a. ortodocşii 
b. greco-catolicii 
c. reformaţii 
d. penticostalii 
10. Cum se numeşte cea mai noua staţiune balneară din Transilvania? 
a. Băile Figa 
b. Sovata 
c. Băile Felix 
d. Tăşnad 
 
Tabel Rezultatele obţinute de elevi 

Tipul evaluării Numărul de 
evaluaţi 

Notele obţinute Observaţii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Test iniţial 10     1 1 2 2 3 1 
 

 
 

 
 Graficul rezultatelor obţinute de elevi 
Pe ordonată sunt reprezentate notele, iar pe abscisă rezultatele obţinute de grupa experimentală 

formată din cei zece elevi 
 
• Cercetări efectuate cu elevii în oraşul Beclean şi satele aparţinătoare acestuia 
Rolul excursiilor de cercetare, ca una din formele eficiente de petrecere a timpului liber, au menirea 

de a aprofunda noţiunile învăţate în cadrul orelor de curs. Numai în acest fel elevii observă la faţa locului 



 

 

derularea diferitelor procese naturale, tipurile şi formele de relief rezultate şi modul cum forţele externe şi 
interne ale naturii modelează necontenit aspectul Pământului. 

Fără astfel de activităţi, bazându-ne numai pe manualul şcolar, riscăm să ne facem treaba numai pe 
jumătate, chiar şi în condiţiile în care organizarea şi derularea unei excursii de mai multe zile necesită 
eforturi financiare de către părinţi, precum şi sacrificarea timpului liber ale cadrelor didactice. 

Consider că şi în aceste condiţii, excursiile geografice, sau cele care vizează calitatea mediului, sunt 
extrem de utile, deoarece contribuie la dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de valorile naturale în 
vederea conservării lor în stare naturală nealterată. 

 Excursia şcolară cu scop şi conţinut de geografie 
Formele de activitate care se pot organiza în afara clasei au menirea de a ridica prestigiul geografiei 

în şcoală, al profesorilor de geografie şi de a trezi interesul elevilor pentru învăţarea geografiei. 
Activităţile turistice şcolare sunt activităţi didactice care pot fi proiectate şi organizate de profesorul 

de geografie sub mai multe forme, cum ar fi:  
11. călătoriile pe anumite distanţe şi în anumite spaţii cu durată limitată; 
12. excursiile sunt o formă de activitate didactică extraşcolară, cu ocazia căruia se fac aplicaţii în 

orizontul local sau pe trasee mai complexe. 
În timpul unei activităţii turistice şcolare elevul îndeplineşte rolul de turist, pentru că se deplasează 

în afara domiciliului său, în scopul recreeri pe plan spiritual, pentru cunoaşterea unor fapte noi, iar 
profesorul are rolul de ghid, pentru că îl conduce şi îndrumă pe elev pe tot parcursul activităţii. 

Turismul şcolar se diferenţiază, după anumite criterii, în tipuri şi forme, care vizează scopul, distanţa, 
durata, zona de provenienţă, mijlocul de transport, sezonul, numărul de participanţii. 

Excursia este o călătorie cu durată de cel puţin o zi efectuată în afara localităţii de reşedinţă cu un 
mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studierea, dar poate fi realizata si cu 
scopul de a cunoaşte spaţiul geografic din imediata vecinătate a localităţii de reşedinţă. 

Excursiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. Acestea, bine 
pregătite sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului 
de observaţie îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu 
calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Elevii se deprind să folosească surse informative diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze 
datele. 

Acţionând individual sau în grup, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează 
pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la 
formarea colectivului de elevi. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, 
elevii se autodisciplinează. 

Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor obiectivele propuse. 

Având în vedere importanţa excursiilor în procesul de însuşire a cunoştinţelor de-a lungul activităţii 
mele didactice am organizat numeroase excursii, dintre acestea cea mai recentă a avut loc la începutul lunii 
Mai cu elevii din clasa a XI-a a de la LIC.teh. HENRI COANDA Beclean, pentru cunoaşterea teritoriului 
oraşului Beclean şi a satelor aparţinătoare. 

Excursia am realizat-o respectând cele trei etape: 
13. pregătirea; 
14. desfăşurarea; 
15. finalizarea. 
d) Pregătirea excursiei: 
Pregătirea profesorului 
16. Am stabilit un traseu cu elevii, datorită faptului că, în clasa a XI a elevii sunt din Beclean, cât şi 

din satele care aparţin Becleanului (Figa, Coldău şi Rusu de Jos), şi mulţi dintre ei nu au vizitat toate satele 



 

 

aparţinătoare; 
17. fixarea problemelor care vor fi studiate de elevi; 
18. stabilirea etapelor excursiei şi a problemelor fiecărei etape; 
19. adunarea unor date despre fiecare sat în parte. 
Pregătirea elevilor 
20. anunţarea traseului, data şi modul în care se va desfăşura aceasta excursie; 
21. recomandări în vederea pregătirii elevilor pentru excursie; 
22. împărţirea unor sarcini elevilor. 
2. Desfăşurarea excursiei 
- adunarea elevilor la data şi ora anunţată: elevii se adună în curtea şcolii; 
- respectarea unor norme de protecţie şi comportament stabilite în perioada de pregătire a excursiei; 
- desfăşurarea propriu-zisă a excursiei pe traseul şi durata stabilită; 
- încheierea excursiei. 
3. Valorificarea ulterioară a excursiei 
 
Proiect de excursie 
Etapele realizării unui traseu turistic: 
a) Analiza grupului care va efectua acest traseu – elevi de clasa a XI-a, 
b) Alegerea şi analiza locului geografic al circuitului, 
c)  Stabilirea itinerariului  
d) Prezentarea produsului final. 
 
Data: 1.05.2019. 
Grupa de elevi: un număr de 10 elevi. 
Profesor îndrumător:1 profesor 
Total participanţi la excursie:11 persoane 
Tema: Cunoaşterea orizontului local şi a celorlalte localităţi aparţinătoare din punct de vedere 

geografic, economic şi social, dar şi unităţile de relief mai reprezentative ale zonei. 
Avize necesare realizării excursiei: 
23. acordul părinţilor, mai ales că a fost o activitate în afara programului de şcoală, mulţi dintre 

elevii din mediul rural îşi ajuta părinţi in activităţile gospodăreşti care se realizează în acea perioadă. 
24. acordul directorului unităţi şcolare. 
Itinerar stabilit pe intervalul de o zi şi în funcţie de importanţa obiectivele vizitate. 
Beclean - staţia de epurarea a apei - staţia de tratare a apei - Băile Figa - herghelia Becleanului - 

Beclean. 
Plecarea a avut loc din curtea şcoli, la ora 8.30, cu un microbuz de persoane a unei firme de transport 

locale. 
Scopul: 
1.Informativ 
- aprofundarea cunoştinţelor de geografie fizică asupra unor elemente din orizontul local; 
- sintetizarea cunoştinţelor de geografie umană în strânsă legătură cu specificul cadrului natural; 
2.Educativ: 
- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între 

indivizi; 
- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi 

cultivare a unei educaţii ecologice; 
- desăvârşirea caracterului: punctualitate, voinţă, perseverenţă, corectitudine, respect, respectarea 

regulilor. 
Obiective operaţionale: 
Cognitive: 
25. să analizeze aspecte fizico-geografice şi culturale de pe parcursul excursiei; 
26. să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite. 
Afectiv-atitudinale: 



 

 

27. să aprecieze morala creştină românească, frumuseţile naturale şi respectare tradiţiilor culturale; 
28. să sesizeze frumuseţile portului popular. 
Psihomotorii: 
29. să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 
30. să citească şi să interpreteze harta; 
31. să îşi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 
Încheierea excursiei 
Valorificarea ulterioara a excursiei: 
Evaluarea excursiei. Ajunşi la şcoală, elevii au refăcut traseul parcurs, au enumerat şi descris 

obiectivele geografice şi economico-sociale vizitate revăzând notiţele. Folosindu-se de materialul adunat 
au realizat o expoziţie de poze pe holul scolii. 

În urma realizări expoziţiei elevi au demonstrat că pot opera conştient cu noţiunile pe care le-au 
dobândit în timpul excursiei, noţiuni care în timpul unei ore în perimetrul clasei ar fi fost greu de reţinut. 

 
CONCLUZII 
Am conceput această lucrare ,cu speranţa că voi oferi mai multe informaţii despre orizontul local , 

elevilor mei,decât în cadrul orelor de geografie. 
Bazându-mă exclusiv pe experienţa de dascăl,mare iubitoare de natură ,am organizat foarte multe 

activităţi extraşcolare menite să atragă cât mai mulţi elevi spre disciplina geografie. 
Cele prezentate în lucrare ,demonstrează cu prisosinţă ,ca elevii care şi-au completat necontenit 

cunoştinţele din domeniul geografiei,şi nu numai,în cadrul activităţilor extraşcolare au obţinut rezultate 
mult mai bune la concursurile şcolare,dar şi la invăţatură. 

Învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual,fizic şi 
socioafectiv,pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

În cadrul excursiilor organizate,elevii au avut ocazia să studieze atât condiţiile fizico-geografice,cât 
şi componenta antropică din orizontul local .Elevii au descoperit utilitatea cunoştiintelor sale de 
istorie,matematica,biologie,pe care le vor corela cu cunoştinţele lor din domeniul geografiei. 

Studierea elementelor naturale cât şi antropice, au avut ca rezultat dezvoltarea spiritului de 
observaţie,de previziune,de diagnosticare,de prognosticare al elevilor; ei reuşind până la urmă să tragă 
concluziile corecte culminând prin a oferi ei insişi diferite de exemplu,soluţii de ameliorare a unor procese 
naturale dereglate. 

Activităţile extraşcolare reprezintă activităţi care cuprind întreaga masă a copiilor dintr-o grupă,mai 
multe grupe sau chiar clase de copii din mai multe şcoli. Aceste activităţi le oferă destindere,recreere,voie 
bună,socializare,satisfacţiile atmosferei de grup,iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoşteri 
a aptitudinilor. 

Lucrarea de faţă este originală şi este rezultatul activităţilor şcolare şi extraşcolare desfăşurată de 
mine pe parcursul câtorva ani cu elevii de la Liceul tehnologic ,,Henri Coandă'' Beclean, unde activez ca 
profesor titular de geografie. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD, JUD. BIHOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPUȘ CORNELIA 
 
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.  

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.  
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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TESTAREA INITIALA. AUTOEVALUAREA SI INTEREVALUAREA 
 

PROF. POSEA-BREBU CODRUTA 
 
Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componenta esenţială a procesului de învăţământ 

deoarece furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia.Informaţiile obţinute în urma 
evaluării ajută la îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare. 

  
 Importanta evaluarii a fost marcată în timp de următoarele patru concepţii: 
1. evaluarea „comparativă” a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica, 

raportându-i pe unii la alţii, acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită; 
2. evaluarea „prin obiective” care are ca rol să furnizeze informaţii funcţionale, permiţând elevilor să 

se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii – (standarde unitare) şi oferind soluţii 
de ameliorare; 

3. evaluarea „corectivă”, care are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de 
dificultăţile constatate pentru a-i facilita învăţarea; 

4. evaluarea „conştientizată” sau „formatoare” care favorizează participarea activă şi autonomia 
elevului, furnizându-i repere explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind conştient de 
propriile dificultăţi şi lacune. 

 Proforii univeristari Potolea Dan şi Marian Manolescu au surprins în cursul „Teoria şi practica 
evaluării educaţionale ” avantajele şi dezavantajele modului de a gândi evaluarea din perspectiva celor trei 
etape.(tabelul nr. 1). 

 Tabel nr. 1 Avantajele şi dezavantajele celor trei perspective ale evaluării 
Evaluare = Măsuratoare 
Avantaje: 
- asigură obiectivitate şi fidelitate pentru măsurare; 
- a determinat efectuarea de măsuratori stiinţifice; 
- informaţiile au fost „matematizate”. 

Dezavantaje: 
- datele care nu pot fi măsurabile nu pot fi evaluate; 
- pot rămâne în afara evaluării aspecte importante 
care nu pot fi măsurate 
- costuri ridicate deoarece predomină testele 
standardizate care sunt costisitoare şi greu de 
realizat. 

Evaluare = Măsurare prin obiective 
Avantaje: 
- presupune existenţa unor obiective şi criterii cu 
care să se determine rezultatele 
elevilor/studenţilor; 
- cu ajutorul obiectivelor stabilite se pot emite 
informaţii despre procesul de instruire şi despre 
performanţele elevilor; 
- furnizează date asupra elevului dar şi asupra 
programului de instruire în care acesta este 
implicat; 
- asigură retroacţiune imediată. 

Dezavantaje: 
- evaluarea se centrează restrictiv pe obiective, 
adesea vizând doar comportamente observabile şi 
măsurabile din domeniul cognitiv şi motor; 
- utilizarea desă a evaluării prin obiective, poate 
duce la o tehnicitate excesivă din partea 
evaluatorului; 
- se insistă mai mult pe rezultatul final al evaluării 
decât pe procesul evaluativ; 

Evaluare = Apreciere 
Avantaje: 
- pot fi evaluate o gamă mai mare de variabile; 
- poate fi folosită experienţa evaluatorului; 
- nu necesită timp pentru analiza datelor. 

Dezavantaje: 
- criteriile de evaluare sunt abigui; 
- poate fi contestate; 
- obiectivitate evaluării este influenţată de 
evaluator; 
- se sprijină mai mult pe experienţa evaluatorului, 
pe rutină. 

  



 

 

 
Evaluarea în învățământul tradițional măsura şi aprecia cunoştinţele elevilor şi punea accentual pe 

aspectul cantitativ şi anume cât de multă informaţie ştie elevul, pe când evaluarea modernă măsoară şi 
apreciează capacităţile elevilor (ce ştie şi ce poate să facă elevul) şi pune accentual pe elementele de ordin 
calitativ. 

Tipuri de evaluare 
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 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 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. 

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 nu trebuie concepută numai ca un mijloc de control sau de măsurare obiectivă, ci presupune 

şi un proces de formare a elevului. Astfel, evaluarea elevului are mai multe roluri care sunt prezentate în 
imaginea de mai jos. 

Structura acţiunii de evaluare didactică include trei operaţii: 
 măsurarea; 
 aprecierea; 
 decizia. 
În vederea eficentizării procesului de evaluare, evaluatorul trebuie să răspundă la urmatoarele 

întrebări: 
•  Ce evaluǎm? 
•  De ce evaluăm? 
•  Cui serveşte evaluarea? 
•  Pe cine evaluǎm? 
•  Când evaluǎm? 
•  Cum? 
Pentru a fi contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional, evaluarea trebuie să fie: 
 validă şi credibilă - aceste două caracteristici ale evaluării de calitate sunt interdependente. 

Evaluarea trebuie să evalueze ce şi-a propus să evalueze;  
 practică – evaluarea nu trebuie să fie excesiv de dificilă sau costisitor de implementat; 
 utilă – să evalueze munca elevului şi să se facă în conformitate cu nişte criterii de performanţă 

clari; 
 obiectivă. 



 

 

Evaluatorul trebuie să aleagă o metoda de evaluare adecvată care să genereze informaţii valide şi 
credibile. Totodată, metoda aleasă să îndeplinească caracteristicile de mai sus. 

 
Testarea initiala la disciplina biologie are ca scop: 
 identificarea nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de competenţe, în vederea 

stabilirii demersului educativ pentru etapa imediat următoare;  
  crearea unei legaturi între o stare anterioara şi una posterioara în vederea raportării 

performanţelor elevilor în termen de progres;  
 elaborarea planurilor individuale de învăţare în vederea aplicării acestora in viitor 
 Evaluarea initiala 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 s-a discutat şi s-a hotărât câte un model 
de testare iniţială, conform precizărilor şi modelului propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, privind disciplina biologie; scopul testării iniţiale a fost de a observa, analiza şi depista lacunele 
şi dificultăţile pe care elevii le au în însuşirea noţiunilor de biologie. 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. 

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 de dificultate, 
care să permită rezultate 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.  

Testul a fost aplicat in saptamana a –II-a a sem.I, dupa o saptamana de recapitulare. 
Analizând lucrările elevilor, am constatat: 
 
În urma evaluării elevilor de liceu,se constată că, rezultatele obţinute de aceştia sunt, per ansamblu, 

de nivel slab. 
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. 
  



 

 

 
Clasele Programul 

de activitate 
Termen  
de evaluare 

Rezultate anticipate 

IX 
X 
XI 
XII 

Consultaţii / ore 
suplimentare 
Teme suplimentare; 
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; 
Itemi de tip 
eseu,structurat si 
nestructurat; 
Proiecte pe teme alese 
de comun acord cu 
elevii; 
Observare sistematică; 
 
 

Sfârşitul semestrului I 
Evaluare sumativa 
Sfârşitul semestrului II 
Evaluare sumativa 
 

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; 

CONCLUZII 
Pe baza studierii lucrarilor de specialitate, observarii activitatii profesorilor si elevilor, pe baza 

aplicarii unor tehnici de autoeavaluare si interevaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: 
• Autoevaluarea este un proces necesar pentru asigurarea unei învatari eficiente, deoarece elevul îsi 

apreciaza nevoile, scopurile, calitatea si cantitatea cunostintelor si competentelor virtuale, dar si a celor 
exprimate în raspunsuri orale sau în lucrari scrise/practice. 

• Interevaluarea este un proces important pentru cresterea calitatii învatarii, deoarece elevii aplica 
diferite tehnici de evaluare si au posibilitate sa compare pe baza unor criterii rezultatele proprii cu ale 
colegilor, fapt ce va stimula motivatia pentru demersurile urmatoare. 

• Cedarea rolului de evaluator de catre profesor în favoarea elevilor si implicarea lor în aprecierea 
propriei prestatii si a propriilor rezultate, alaturi de aprecierea prestatiilor si rezultatelor colegilor 
(interevaluare), are o puternica valoare formativa. 
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CUNOAŞTEREA, OBSERVAREA ŞI EVALUAREA COPILULUI 
PREŞCOLAR 

 
PROFESOR INV.PRESCOLAR: POSNAES ILEANA CRISTIANA 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOGOSOAIA 
LOCALITATEA MOGOSOAIA JUD.ILFOV 

 
 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 trebuie să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi . 

Importanţa cunoaşterii copilului preşcolar 
 Problema cunoaşterii copiilor este de o importanţă majora în sarcina pe care o are gradiniţa de a 

dezvolta o personalitate armonioasa, şi mai ales de a realiza un învăţământ individualizat şi diferenţiat. 
Grădiniţa asigura educarea şi cultivarea preşcolarilor ceea ce presupune cunoaşterea lor temeinică, precum 
şi crearea condiţiilor necesare manifestării şi dezvoltării lor plenare. Aceste deosebiri individuale presupun 
modalităţi diferite de acţiune a educatoarei. 

 Activitatea de cunoaştere a copilului nu reprezintă un scop în sine, ci este premisa desfăşurării cu 
cea mai mare eficienţă a muncii instructiv-educative.Cunoscând copiii, educatoarea descoperă 
înclinaţiile,aptitudinile şi motivaţiile acestora, le dezvoltă şi sprijinindu-se pe ele poate să prevină şi să 
înlăture cu mai mult succes trasăturile şi manifestările lor negative. 

Cunoaşterea copilului din punct de vedere al cunoştinţelor pe care acesta le-a acumulat până la venirea 
în grădiniţă este de asemenea foarte importantă pentru educatoare deoarece constituie un punct de referinţă 
în proiectarea activităţii didactice şi în luarea unor masuri amelioratorii adecvate. 

Observarea copilului preşcolar 
 Activitatea de cunoaştere a copilului implică folosirea unei game variate de metode şi procedee cu 

ajutorul cărora se pot obţine informaţii care se completează reciproc. 
Una dintre metodele cu cea mai amplă utilizare în cunoaşterea copilului preşcolar este observaţia. 

Aceasta metodă furnizează educatoarei cele mai bogate şi variate date pentru caracterizarea copilului. 
Pentru ca aceasta metodă să aibă rezultatele scontate copilul trebuie observat în condiţii cât mai variate, 
numai în felul acesta pot fi surprinse manifestarile tipice care îl caracterizează.Pe parcursul unei zile de 
gradiniţă copilul se manifestă diferit la anumite tipuri de activităţi ce se desfăşoară în grădiniţă. Preferă un 
anumit tip de activitate, se comportă diferit în cadrul activităţii de joc comparativ cu atitudinea pe care o 
are în activităţile comune. 

 Observând astfel comportamentul copilului obţinem date importante despre temperamentul, 
caracterul sau aptitudinile acestuia. La început sunt remarcaţi copiii care se detaşează fie prin aptitudini, fie 
printr-o serie de manifestări negative. Treptat însă sunt cunoscuţi şi copiii care rămân oarecum 
imperceptibili, indescifrabili, care sunt mai puţin transparenţi.Scopul observaţiei trebuie stabilit foarte bine 
de educatoare deoarece urmărim anumite aspecte ale comportării în situaţii şi momente specifice. Astfel în 
cadrul jocului didactic educatoarea poate observa dacă preşcolarul preferă să fie lider sau subaltern, este 
dinamic, manifestă spirit de echipă ,doreşte să se evidenţieze fără să ţină seama de ceilalţi coechipieri, 
respectă sarcina didactică, respectă sau încalcă regulile jocului,dă dovadă de creativitate şi inovaţie la jocul 
de creaţie, etc. 

Statutul şi importanţa evaluării la preşcolari  
 Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi solicită forme de monitorizare și evaluare 

variate, multiple, adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor. Fiecare copil este 
unic şi de aceea, pentru fiecare este necesar să se folosească tehnicile şi strategiile de comunicare şi de lucru 
potrivite, astfel încât ei să beneficieze de sprijinul şi stimularea corespunzătoare pentru dezvoltarea lor 
optimă.  

 Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ ce permite luarea, în cunoştinţă 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. Ea este punctul 



 

 

final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, 
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 evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont de 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 preşcolarilor, 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, 
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  
Scopul evaluării este de a perfecţiona procesul educativ. 
Din punct de vedere al educatorului evaluarea 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, evaluarea 
 • îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină 
 • 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.  
 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. Copilul va învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, 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). 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 învăţare sau care 
se formulează abia în momentul evaluării.  

 În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când 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.  

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, grădiniţa. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ. 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POȘOGAN LAVINIA VALENTINA 

 
Evaluarea inițială este un pas important în eficientizarea procesului de învățământ. Acest tip de 

evaluare, pe care o numim „predictivă, inițială sau de pornire”, se aplică la începutul unui semestru, an 
școlar, ciclu de învățământ, și:  

-are menirea de a stabili nivelul de pregătire al elevilor, la începutul unui ciclu de învățământ sau la 
începutul unei activități, pentru adoptarea strategiilor de învățare potrivite;  

-este indispensabilă pentru a stabili nivelul de cunoaștere al elevilor în vederea creării premiselor 
favorabile noilor ani de studiu;  

-oferă profesorului, dar și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente (potențialul de învățare, lacunele ce trebuiesc remediate și completate);  

-pe baza rezultatelor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic următor și eventual se stabilesc 
programe de recuperare.  

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”. Așadar, evaluarea predictivă nu are un rol de control și de ierarhizare a elevilor, ci rolul de 
a cunoaște nivelul de competențe al educabililor (cunoștințe, capacități, abilități, interese, motivații). Pe 
baza informațiilor evaluării inițiale, se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual se concep 
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).  
Metodele și tehnicile utilizate pentru realizarea evaluării predictive, efectuate în scop de diagnoză sau 

prognoză, se aleg sau se elaborează atât în funcție de competențele concrete urmărite, cât și în raport cu 
particularitățile persoanelor supuse unor asemenea acte.  

Metode şi tehnici de evaluare în ciclul primar  
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.  
 



 

 

Metode şi tehnici complementare  
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;  
2. investigaţia;  
3. proiectul;  
4. portofoliul;  
5. autoevaluarea.  
Ȋn conceperea testelor de evaluare inițială sunt parcurse următoarele etape:  
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de competențe;  
- Formularea itemilor;  
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item;  
- Fixarea punctajului pentru fiecare item;  
- Stabilirea unei scări de apreciere;  
- Centralizarea rezultatelor în grafic;  
- Elaborarea unor măsuri de remediale.  
 
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 PREUNIVERSITAR 
 

PROF. POSZERT MÓNIKA 
LICEUL TEORETIC” HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA 

 
 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. 

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). 

 La nivel conceptual, strategia de evaluare iniţială poate fi definită în raport de funcţiile generale 
îndeplinite în mod obiectiv pe parcursul activităţii de instruire, care determină structura de bază a strategiei 
de evaluare iniţială : 

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

a) Funcţia diagnostică – „vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii ( elevii etc.) stăpânesc 
cunoştinţele (de bază; deprinderile, strategiile cognitive de bază) 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 (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”. 

  
Bibliografie:  
Revista Învățământului Preșcolar 3-4, 2016 
Ioan T.Radu Evaluarea in procesul didactic, EDP RA,2007 
www.didactic.ro 
 
 



 

 

IMPORTANTANȚA EVALUARII PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. POTÎNG ALINA 
GRĂDINIȚA PP. NR. 36, TIMIȘOARA 

 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul 

în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, astfel, o bază ştiinţifică pentru 
acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective.  

Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare, cu accent deosebit pe:  
- Metodele activ-participative, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a deveni 

independent; 
- Predarea trebuie să ia în considerare experienţa de viaţă şi experienţa de învăţare a copilului, pentru a adapta 

corespunzător sarcinile de învăţare. 
- Jocul ca formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie şi formă de învăţare cu importanţă decisivă 

pentru dezvoltarea şi educaţia copilului. 
- Evaluare care ar trebui să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la 

norme de grup (relative). 
 - Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi discutat cu părinţii (cu o anumită 

periodicitate).  
 -Evaluarea ar trebui să îndeplinească trei funcţii: măsurare (ce a învăţat copilul?), predicţie (este nivelul de 

dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, şi în special pentru intrarea în şcoală?) şi diagnoză (ce anume 
frânează dezvoltarea copilului?). Pentru a putea face o evaluare corectă am pornit de la următorul plan: 

7. Evoluţia limbajului la copii preşcolari calea spre integrarea şcolară. 
8. Forme şi exemple de activităţi de educaţie a limbajului . 
9. Analiza rezultatelor obţinute în dezvoltarea limbajului la sfârşitul ciclului preprimar. 
 Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care aceştia 

îşi exprimă gîndurile, sentimentele şi dorinţele. Limbajul se dezvoltă şi progresează în permanenţă la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

 Aceste obiective sunt urmărite de educatoare de-a lungul întregii perioade a preşcolarităţii şi 
constituie repere ale activităţilor de educarea limbjului. 

 Limbajul include pe lîngă vorbire şi ascultare, citire şi scriere. Aşadar pentru a citii, copilul are nevoie 
să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le citeşte, iar pentru a scrie, copilul trebuie să ştie să 
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire.  

 Pe parcursul anului şcolar se practică, pe domenii experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin 
raportarea la obiectivele de referinţă, dar măsura şi calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii 
sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. Ceea ce rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la 
o etapă la alta, pe fiecare dintre dimensiunile personalităţii, în devenirea copilului ca membru al societăţii. 
Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3– 6/7 
ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă de timp stabilit. Este întreprinsă în scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR PREDA ALINCUȚA-VOICHIȚA, 

C.N.,,ANDREI MUREȘANU”BISTRIȚA 
 
A.METODE ȘI INSTRMENTE TRADIȚIONALE 
 

 
 

B.METODE ȘI INSTRUMENTE MODERNE: 
1.HĂRȚILE CONCEPTUALE(hărțile cognitive) 

 
Reprezintă instrumente care îi permit cadrului didactic să  evalueze atât cunoştinţele pe care le deţin 

elevii, ci, mult mai important, relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, informaţiile 
sintetizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi integrând 
cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare.  

2.METODA R.A.I.: 
Se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; Se oferă o minge 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; La final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns;  

3.PORTOFOLIUL: 
Cuprinde fișe de informare și documentare independent,referate,eseuri,rezumate,eseuri,articole. 
Se formează grupele de elevi; Se distribuie subiectul către fiecare elev; Acestia își asumă 

responsabilitățile pentru realizarea proiectului; Se identifică surselor de documentare și se desfăşură 
cercetăriile și colectarea datelor; Se realizarea materialele; Se prezintă rezultatelor obţinute și se evaluază 
proiectul; 

4.PORTOFOLIUL:  
• fişe de informare şi documentare independentă, referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, 

articole;pliante, prospecte, desene, colaje, postere, teme, probleme rezolvate, 
VALENȚE FORMATIVE ALE METODELOR ȘI TEHNICILOR MODERNE DE EALARE 
•Stimularea activismului elevilor; 
•Accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
•Evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
•Fformarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 

2.Probele scrise: 
a) extemporalul; 
b) activitatea de muncă independentă; 
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, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive etc.; 

1. Probele orale: 
a) conversaţia de verificare;  
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descriere și explicare;   
f) completarea unor dialoguri 



 

 

•Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii, a capacităţii de cooperare, a spiritului 
de echipă;  

•Dezvoltarea creativităţii, gândirii critice, creative şi laterale, capacităţii de autoorganizare şi 
autocontrol, interevaluare şi autoevaluare, capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive 

•Cristalizarea unei imagini de sine obiective, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui 
stil de învăţare eficient etc..  

CONCLUZII 
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 

de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor 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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ABORDAREA METODELOR 
ACTIV-PARTICIPATIVE IN CADRUL ORELOR DE ISTORIE SI 

GEOGRAFIE 
 

PROFESOR PREDA CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE TITULESCU” 

 
 Proiectul este o metodă activă de predare – învăţare, care presupune o micro-cercetare sau o 

investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. Este utilizată cu predilecţie ca 
metodă de evaluare, dar cum evaluarea şi învăţarea nu se exclud, dimpotrivă, procesul de evaluare trebuie 
privit ca sursă de învăţare pentru elev, metoda proiectului este, în primul rând, o sursă de învăţare pentru 
elev. 

 În cadrul lecţiilor de istorie la clasa a IV-a, folosesc metoda evaluării pe bază de proiecte, activitate 
ce a demonstrat interesul pe care îl manifestă elevii pentru acest tip de activitate, bogăţia de informaţii care 
pot fi vehiculate de către ei, precum şi varietatea de competenţe pe care şi le pot forma şi dezvolta. În plus, 
este o metodă eficientă de consolidare şi fixare a achiziţiilor, cu multiple posibilităţi de transfer şi de 
integrare a acestora în sisteme complexe. Se adaugă drept factor motivant convingerea că, prin proiecte, 
elevii lucrează cu plăcere, deoarece îşi valorifică achiziţiile şi aptitudinile pentru diverse materii (mai ales 
desen, educaţie tehnologică), nu doar cunoştinţele teoretice de istorie.  

 Proiectele la disciplina istorie oferă elevilor posibilitatea de a lucra în echipe şi de a-şi dezvolta 
deprinderi de relaţionare. 

 Proiectul tematic permite abordarea pluridisciplinară, ceea ce devine motivant pentru elevi, plaja pe 
care ei pot să-şi dezvolte aptitudinile specifice fiind mai largă. Valenţele incluzive ale metodei, fiecare elev 
găsindu-şi locul în echipă şi participând efectiv la realizarea produselor. Cultivarea spiritului critic, a 
deprinderilor de argumentare, de susţinere pertinentă a propriilor păreri pe o temă anume.  

 Activităţile de cercetare sunt extinse şi spre alte instituţii/resurse umane din comunitate.Elevul îşi 
formează deprinderi de căutare, selectare, prelucrare a informaţiilor, abilităţi de lucru necesare omului 
modern, depăşind cadrul informaţional oferit de manual.  

În aplicarea acestei metode, am acordat o mai mare independenţă de lucru elevilor, intervenţia 
învăţătorului fiind minimală (mai consistentă în etapa finală, de evaluare propriu-zisă).  

Lecţia am structurat-o astfel:  
1. Stabilirea tematicii proiectului - de regulă, după familiarizarea elevilor cu noţiunile istorice 

specifice unei lecţii sau grup de lecţii, aceştia vin cu propuneri de teme din care se alege una pentru proiect. 
Exemple de teme propuse:” Grecii şi romanii - modele de cultură şi civilizaţie”, “Mari conducători ai 
Antichităţii”,”Domnitori români”. Tot în această etapă fixez şi anumite principii de lucru: surse posibile de 
informare, tipul de date necesare, materialele suport ce vor fi utilizate, obligativitatea unui mic eseu legat 
de tema proiectului.  

2. Alegerea membrilor echipei.  
3. Stabilirea termenului-limită de realizare - în funcţie de complexitatea temei, acesta oscilează între 

o săptămână şi două săptămâni.  
 4. Elaborarea proiectului - în general, echipele sunt formate din câte cinci elevi, fiind coordonate de 

un lider de proiect ales de membrii echipei. În perioada de timp stabilită pentru realizarea proiectului, elevii 
s-au întâlnit în afara programului şcolar, sub forma unor workshopuri, în cadrul cărora au stabilit planul 
proiectului, ce tip de informaţii vor include în proiect, ce material ilustrativ vor folosi şi ce tehnici de lucru 
vor aplica (colaj, pictură, desen, machetă etc.). Echipele îşi gestionează individual întreaga activitate de 
realizare a proiectului şi frecvenţa întâlnirilor de lucru, fără implicarea cadrului didactic 

5. Prezentarea produselor în faţa colegilor - Activitatea s-a finalizat cu prezentarea proiectelor în faţa 
colegilor, ocazie cu care elevii au evidenţiat punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui proiect şi au făcut 
aprecieri privind aspectul estetic, conţinutul de idei al produselor prezentate, au formulat întrebări pentru 
clarificarea unor noţiuni (de exemplu, în cadrul proiectului despre grecii antici, la întrebarea unui elev, o 
echipă a explicat tipurile de coloane ale templelor greceşti, pe care le-au ilustrat cu imagini în proiect). Este 
etapa în care esenţiale în procesul învăţării sunt: fixarea, retenţia, extinderea şi transferul cunoştinţelor. Am 



 

 

urmărit dezvoltarea capacităţii de argumentare, de susţinere a ideilor proprii, de exprimare liberă, coerentă 
în faţa colegilor, dar şi a capacităţii de ascultare, de receptare critică a unui mesaj transmis pe cale auditivă 
şi vizuală. 

 
Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele: 
 1. Respectarea temei date;  
2. Exprimare corectă, elaborată, în propoziţii; 
 3. Prezentarea liberă a informaţiilor incluse în proiect, cum se răspunde la întrebările colegilor;  
4. Materialul este bogat, edificator;  
5. Îmbogăţeşte achiziţiile elevilor (noţiuni noi, pe lângă cele din manual);  
6. Originalitate;  
7. Aspectul estetic al produsului;  
8. Indică sursele de informare, resursele bibliografice.  
 
 Disciplina istorie, prin bogăţia de conţinuturi şi noţiuni, prin deprinderile şi competenţele pe care le 

formează elevilor, prin conexiunile cu alte materii, oferă multiple posibilităţi de aplicare a metodelor 
colaborative, cu potenţial interdisciplinar. Ele permit organizarea conţinuturilor, ca elevul să înveţe prin 
cooperare, parteneriat, incluziune.  

 



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
LICEUL DE ARTE ,,BĂLAȘA DOAMNA’’ TÂRGOVIȘTE 

PROF. PREDA OANA ROXANA 
 
Evaluarea este, alături de învățare , o componentă importantă a procesului de învățământ deoarece 

ajută la reglarea din mers a metodologiei folosite. După R. Ausubel, ,,evaluarea reprezintă punctul final 
într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea și executarea programului de 
realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului.’’ 

Evaluarea este un program strâns legat de deciziile care privesc perfecționarea metodologiei cum am 
mai spus, deoarece, cu cât profesorul va dispune de posibilități mai bune de informare continuă la timpul 
și la locul potrivit în cursul desfășurării activității asupra comportamentelor elevilor săi, cu atât își va da 
seama de eficacitatea și eficiența activităților sale.În educație, evaluarea îndeplinește funcții cu caracter 
preponderent social dar și funcții pedagogice. 

a) Funcția constatativă, de cunoaștere a stării fenomenului, a activității și a rezultatelor acesteia. Este esențială 
utilizare unor modalități obiective de măsurare și apreciere. 

b)  Funcția de diagnoză, constă în relevarea condițiilor factorilor care au generat situația constantă, dar mai 
ales favorizează perfecționarea activității. 

c) Funcția predictivă, evaluarea performanțelor trbuie să constituie sursă de informare menită să anticipeze 
rezultatele, atitudine care presupune acțiuni ameliorative, intervenții oportune. 

Efectele predicției în educație, mai ales în relația profesor-elev au demonstrat de exemplu că, 
utilizarea aprecierilor pozitive manifestarea încrederii în posibilitățile elevului sunt mai eficace decât 
persistența în observații critice, în admonestări. 

Pentru cunoașterea rezultatelor școlare la sfârșitul unui segment de activitate, a evoluției elevilor pe 
parcursul procesului ca și pentru a știi mularea activității acestora este necesară evaluarea lor la începutul 
activității, pe parcursul și în finalul acesteia, strategii cunoscute ca: 

a) Evaluare inițială 
b) Evaluare continuă ( formativă, de progres sau pe parcurs)  
c) Evaluare cumulativă ( sumativă, globală sau finală) 
Metodele și tehnicile pentru fiecare strategie sunt multiple și se pot realiza oral, scris, practic. 
În educația muzicală specializată, evaluarea rezultatelor învățării se realizează de către profesori, 

fiecare elaborându-și propriile criterii. Este greu să faci aprecieri deoarece, subiectivismul este accentuat în 
apreciere de modul de percepție diferit al fiecărui individ incluzând uneori chiar favoritismele și ale 
considerente extradidactice. Prin urmare, cadrul didactic trebuie să țină seama în activitatea curentă de 
evaluare a elevilor de: 

-consecvența în notare care constituie un suport deosebit de apreciativ reflectat prin calm și echilibru 
-notarea făcută sistematic, oferă elevului posibilitatea să-și cunoască rezultatele, dar și posibilitatea 

de a se autoevalua. 
-notarea poate deveni motivantă atunci când profesorul o realizează numai elemente pozitive, de 

progres al elevului. 
-greșelile elevului fiind uneori inerente, trec în planul secund, atunci când se observă la elev toată 

preocuparea și intențiile de a face un lucru bun. 
-în orice interpretare a rezultatelor este recomandat să se pornească de la aspectele pozitive. 
Respectarea celor câteva condiții mai sus enunțate face ca actul notării – implicit al evaluării- să fie 

responsabil, iar ierarhizarea meritelor școlare să ducă la o orientare școlară și profesională corectă dar și la 
obținerea unei performanțe reale. 

Metodele, instrumentele de evaluare în lecțiile tuturor disciplinelor de specialitete muzicală, vizează 
măsura în care elevul a dobândit deprinderile tehnice necesare, deprinderile interpretative, precum și 
cunoștințele teoretice legate de creația muzicală cuprinsă în repertoriu. Întrucât problematica implicată de 
repertoriul unui elev este foarte complexă, evaluarea poate fi parțială, vizând fie elemente de tehnică 
instrumentală, sau interpretare, fie elemente de cultură muzicală necesare unei bune înțelegeri a lucrărilor 



 

 

muzicale. În această situație, în cadrul lecțiilor de instrument evaluarea se face gradat, de la execuția parțială 
a unei piese, la interpretarea ei integrală, apoi cu acompaniament dacă este cazul și, în final, în public. 

Esența evaluării este cunoașterea efectelor activității desfășurate pentru ca pe baza informațiilor 
obținute să se poată ameliora din timp.E.Planchard arată că ,,examinarea elevului va avea două scopuri: 
evaluarea efectelor învățământului și descoperirea însușirilor naturale ale celui educat.’’ 

 
BIBLIOGRAFIE 
LUCIA CRINELA GORGĂNEANU- Didactica educației muzicalespecializare 
GHID DE EVALUARE M.E.N. BUCUREȘTI 1999 
 



 

 

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. PREDESCU CIUREA CARMEN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. NICOLAE”, 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), 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.  

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 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.  

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 în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

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

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

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât și 

școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. PREDUCA ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC STOINA, COM. STOINA, JUD.GORJ 

 
Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

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

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

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

Evaluarea 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 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 SI PROCEDEE DIDACTICE IN RECEPTAREA OPERELOR 
LITERARE 

 
PROF. PRICOP ELENA CLAUDIA 

LICEUL DE MARINA CONSTANTA 
 
În Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate56, autorul Ion Albulescu 

face precizarea că în şcoala modernă, activitatea didactică se sprijină pe activitatea independentă şi 
productiv-creativă a elevilor. Ei sunt îndrumaţi să întreprindă propriile căutări, să descopere şi să elaboreze 
cunoştinţe noi, ceea ce înseamnă că profesorul îşi alege nişte strategii prin care elevii îşi însuşesc în mod 
activ şi conştient noile conţinuturi. Sensibilizarea elevilor, captarea atenţiei, provocarea curiozităţii, 
stimularea dorinţei de a acţiona reprezintă condiţii importante pentru o activitate eficientă. 

 Modernizarea procesului de învăţământ presupune asimilarea viziunii interdisciplinare care 
permite stabilirea unor relaţii între diferite obiecte de învăţământ cu scopul de a apropia cunoaşterea 
didactică de cunoaşterea ştiinţifică şi de a transforma elevul în subiect activ al propriei deveniri. Întregul 
proces de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii elevului ce are loc într-o 
ambianţă şcolară în care operează conţinuturi (valori) ştiinţifice, literar-artistice, tehnice, practice, etice etc., 
selecţionate şi structurate în acest scop, până ce acestea din urmă se personalizează, devenind un bun 
personal al elevului. Literatura pedagogică oferă mai multe soluţii metodologice moderne: 
pluridisciplinaritatea sau abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, 
transdiciplinaritatea sau abordarea cross-curriculară. 

Profesorul de limba română trebuie să folosească anumite strategii, metode, tehnici şi procedee 
didactice prin care să implice elevul în procesul lecturii, în aşa fel încât să trăiască subtextul emoţional al 
scriiturii.57 Înainte de a aborda concret metodele, mijloacele, procedeele, strategiile folosite în scopul 
modernizării învăţământului, consider că este necesar să pornim în demersul nostru de la programa şcolară 
pentru ciclul liceal, mai cu seamă de la sugestiile metodologice care orientează atât de bine profesorul în 
activitatea sa.  

Principala formă de bază de organizare a procesului receptării operelor literare este lecţia, care se 
desfăşoară în sala de clasă, dar se pot folosi şi alte forme foarte cunoscute, precum activitatea 
independentă prin care se realizează lectura intimă a textului literar, consultaţia, activitate didactică prin 
care se dau elevilor lămuriri şi îndrumări, cercul literar-artistic prin care se stimulează talentul şi 
aptitudinile artistice, excursiile literare, o modalitate de sensibilizare a elevilor pentru frumosul din 
literatură şi natură, vizionări de spectacole şi filme. 

Receptarea operei literare în şcoală presupune două tipuri de lectură, lectura primă, sensibilizatoare 
care solicită afectivitatea cititorului şi lectura clarificatoare care corespunde fazei de cunoaştere critică. 
Aceasta mai este cunoscută drept lectura hermeneutică (Michael Riffaterre), lectură de gradul al II-lea 
(Paul Ricoeur) sau lectura critică (Umberto Eco). Lectura critică nu se poate realiza fără înţelegerea unor 
secvenţe care îi ajută pe elevi în tehnica studiului individual. Elevul trebuie familiarizat mai întâi cu cartea, 
iar noile manuale alternative abordează acest aspect încă din clasa a V-a. Unitatea intitulată Cartea-obiect 
cultural conţine definiţii şi explicaţii ale unor termeni, precum - copertă, foaie de titlu, cotor, pagină, volum, 
culegere, autorul, titlul, tabla de materii, indicele sau indexul, asteriscul, notele de subsol, prefaţă, postfaţă, 
antologie, bibliografie, tabel cronologic. 

După lectura primă, elevii pot recurge la mijloace de consemnare a celor citite - planul, rezumatul, 
conspectul, extrasul,fişa de studiu. După această etapă, profesorul îi va îndruma către exerciţii de redactare 
- analiza literară, comentariul literar, caracterizarea, eseul. 

Consultaţia este o activitate didactică prin care profesorul oferă elevilor lămuriri şi îndrumări pentru 
a se clarifica unele probleme mai dificile. De exemplu, la clasele de liceu se pot oferi consultaţii legate de 
istoria literară, cronologia epocilor şi curentelor literare sau se pot lămuri diferenţele dintre categorii 
estetice fantastic, fabulos, miraculos la clasa a IX-a, unitatea Lumi fantastice. 

 
56 Albulescu, Ion, Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009, 
pag.7 
57 Eftenie, Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, Cluj, pag. 192 



 

 

Cercul literar artistic cultivă pasiunea pentru artă, în special pentru literatură, dezvoltă imaginaţia 
creatoare, stimulează inteligenţa interpersonală, întrucât determină stabilirea unei relaţii mai apropiate între 
profesor şi elevii care au talent, abilităţi literare şi critice. 

Excursia literară presupune stabilirea unor obiective turistice şi a unui traseu care permite elevilor 
să ia contact cu frumosul din literatură şi natură. Profesorul se documentează şi îşi alege metodele de lucru-
conversaţia, expunerea, observaţia, demonstraţia, lucrul cu cartea etc., popularizează itinerariul şi 
materialul bibliografic. După ce obiectivele au fost atinse, au loc impresii despre călătorie, se definitivează 
jurnalele de excursie, se vizionează înregistrările călătoriei, se alcătuiesc reportaje ce pot fi publicate în 
revista şcolii sau vor fi incluse în portofoliile individuale sau colective ale elevilor.  

Noul model de practică didactică este cel realizat în 1995 de Kurtis S. Meredith şi Jeannie L. Steele: 
Evocare - Realizarea sensului - Reflecţie. Acest model de proiectare didactică, deşi este mai solicitant 
pentru profesor, totuşi are avantaje ce nu pot fi ignorate: menţine motivaţia pentru învăţare a elevilor, le 
activează operaţiile de gândire într-o manieră sporită, le stimulează reflecţia şi exprimarea liberă a propriilor 
opinii, facilitează gândirea critică la diferite niveluri. 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE - METODE, TEHNICI ȘI 
STRATEGII 

 
PROF. PRIȘCĂ RAREȘ COSMIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL, JUD. SIBIU 
 
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 care trebuie completate 
ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire. 

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.  

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 pregatire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

Evaluarea elevilor se realizează prin examinări orale și, mai cu seama, prin probe scrise. Aceste probe 
realizeaza un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile 
prin care 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 continut; aprecierea oportunității organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă; 
adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unor elevi.  

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 
performanţelor elevilor. Dintre metodele tradiționale amintim: evaluarea orală care se realizează în 
multiple forme, utilizându-se diverse tehnici (conversaţia de verificare, repovestire după imagini, descrierea 
şi reconstituirea, completarea unor dialoguri incomplete), evaluarea scrisă care permite verificarea 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 și este utilizată sub diferite 
forme, cum ar fi extemporalul, activitatea de muncă independentă în clasă, lucrarea de control, tema pentru 
acasă, testul și nu în ultimul rând, evaluarea practică care 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, interpretarea unui anumit 
rol, trecerea unor probe sportive. 

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 
care 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, referatul 
reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un anumit segment 
al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă , 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, proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece 
implică abordarea completă a unei teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală, 
autoevaluarea care îi responsabilizează pe elevii faţă de activitatea şcolară şi le dezvoltă capacitatea de 
autocunoaştere.  

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. 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.   
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. PRISTOLEANU IULIANA DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, JUD. MEHEDINȚI 

 
 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 iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât şi prognostică. 

 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  
  



 

 

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; 

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). 
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 INDEPLINITE 
Evaluarea iniţială: 
-funcţie diagnostică; 
-funcţie prognostică. 
MODALITATI 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. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE IN GRADINITA 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: PRUNA MARIA 
LIC.TEHN,,ION CREANGA’’PIPIRIG 

 
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 ctului 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 uneis cări 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. 
probescrise – 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 următoareleî 

ntrebări:  
- 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 întâlnescpe drum celedouă fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc. 
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IMPORTANTA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS 
DIDACTIC EFICIENT 
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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 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. 

Pentru ca individul sã 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 stii, 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. 

Astãzi, 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. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o viziune 
unitară asupra dezvoltării personalității elevului. Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l 
putea influența optimal, educatoarea 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 pregătire 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. 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. 

Întrebarea care se pune este - când? -, aceasta referindu-se la momentul optim al evaluării. În acest 
sens în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintă de fapt trei mari forme ale evaluării 
didactice: 

-la începutul procesului-evaluare 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). Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în funcție de rezultatele 



 

 

obținute, întreaga acțiune de formare și dezvoltare a personalității copilului, în ansamblul său (sub aspect 
intelectual, moral, estetic, fizic), trebuie dirijată și modelată, pas cu pas, pe baza unei sistematici a 
obiectivelor, în ierarhia lor, pentru a se putea atinge nivelul maxim al potențialului fiecăruia. 

Avându-se în vedere această cerință, măsurarea și aprecierea rezultatelor efectuată abia la sfârșit este 
puțin eficientă. Ea poate avea valoare diagnostică și prognostică, atunci când este realizată în mod știintific, 
dar nu poate oferi datele necesare pentru adoptarea promptă și adecvatã a unor măsuri ameliorative și 
corective în decursul întregii perioade de activitate. De aceea o evaluare inițială, urmată de o evaluare 
continuă constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei, cu ajutorul căruia se perfecționează 
activitatea pusă în beneficiul educației preșcolarilor. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie să vizeze nu numai 
„produsul”, ci și „procesul”.  

Evaluarea initială (predictivă) se realizează la începutul unui program de instruire, pentru a determina 
nivelul de pregătire al copiilor și apreciază gradul în care aceștia 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 situația de plecare, pe baza căreia se vor putea „clădi” 
viitoarele noțiuni-descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, abilităților, intereselor 
etc.  

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 visual, verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire, redactarea unui 
conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral. 

- probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului, grila de evaluare / autoevaluare, 

fişa de evaluare individuală, portofoliul. 
-interactive: - piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, examinarea povestirii, 

turnirul întrebărilor, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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PROFESOR – PRUNUȚĂ GEORGETA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA NEDELCIU’ 
LOCALITATEA FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

 
 De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor de 
către profesor, s-a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calității 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 competențelor atinse, reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
competențele propuse inițial. Aceste competențe 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: iniţială (predictivă), continuă (formativă) şi 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 Evaluării Naționale). Evaluarea formativă se poate face în orice 
moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Ca profesor de limba și literatura română, evaluarea iniţială 
este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde 
există anumite probleme. Evaluarea iniţială se mai poate folosi și 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 
teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module 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 orele mele, 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, itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare.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 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, conform noii programe, fiecare clasă din ciclul gimnazial, are de 
realizat aproximativ 3 proiecte . 

 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 clasa a VII-a, 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. 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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EVALUAREA INIȚIALĂ- O NECESITATE? 
 

PROFESOR, PUFU ANGELICA-GINA 
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 În realizarea demersului diddactic este un lucru știut faptul că, dacă se cunosc probemele cu care se 

confruntă factorii implicați în educație, abilitățile acestora, capacitatea de analiză și sinteză, se vor obține 
rezultate mai bune în învățare. Aici intervine rolul esențial al evaluărilor, sub diferitele ei forme, de a 
contribui la performanțe școlare. 

 Dintre diferitele tipuri de evaluare, un rol primordial îl ocupă evaluarea inițială. Acest tip de evaluare, 
după cum o arată și denumirea, se realizează la începutul unei etape de învățare (modul, clasă/grupă, ciclu), 
cu scopul de a diagnostica nivelul de învățare de la care se pornește. Aceasta reprezintă o judecată asupra 
valorii sau calității unui produs, cu scopul de a lua decizii și a regla demersul didactic în etapele viitoare. 

 Evaluarea inițială presupune realizarea a trei etape: măsurarea /cuantificarea rezultatelor școlare prin 
procedee specifice, utilizând instrumente de evaluare adecvate scopului urmărit (teste de evaluare inițială, 
însoțite de bareme de evaluare și matricea de specificații); aprecierea rezultatelor obținute, pe baza 
raportării lor la un sistem de valori; formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale, emiterea 
unor judecăți de valoare. 

 Evaluarea inițială se află în interdependență cu evaluarea formativă și cea sumativă, prima dintre 
acestea asigurând baza, punctul de pornire pentru realizarea celorlalte. Aceasta permite colectarea și analiza 
informațiilor relevante pentru continuarea cu succes a demersului didactic, contribuie la recunoașterea 
resurselor, potențialului, dificultăților de învățare ale fiecărui elev. Este un punct de referință pentru cadrul 
didactic în proiectarea didactică. Astfel, profesorul își poate adapta stilul de predare în funcție de necesitățile 
identificate la elevi, poate găsi modalități, strategii, tehnici prin care să completeze lacunele, să corecteze 
sau să îmbunătățească unele aspecte ce necesită acest lucru. Pe baza informațiilor obținute în urma evaluării 
inițiale, profesorul poate concepe și pune în practică diverse programe de remediere/recuperare pentru elevii 
cu rezultate modeste în învățare, ore de lucru suplimentar, la un nivel superior, pentru elevii cu potențial 
mai ridicat, tratarea diferențiată a elevilor, selecția conținuturilor, selectarea de forme variate de organizare 
a activității (frontal, individual, în perechi, în grupuri). Elevii, de asemenea, pot fi antrenați în luarea 
deciziilor, în exprimarea ideilor proprii, inter-evaluare și autoevaluare, până la autonomie în învățare. 
Intervine aici funcția de formare la elevi a unei autoestimări corecte, asigurând creșterea implicării acestora 
în procesul de învățare. 

 Procesul de evaluare își îndeplinește scopul și funcția majoră pe care o deține în demersul didactic 
atunci când există o colaborare strânsă între cadrul didactic și elevi, toți conlucrând la eliminarea punctelor 
slabe identificate cu prilejul evaluării inițiale. 

 Evaluarea inițială are și o valoare motivațională, determinându-i pe elevi să își exprime dorința de 
succes, dar și teama de eșec. Tot cadrului didactic îi revine rolul de a utiliza strategii didactice care să 
conducă la progres în învățare și o bună motivație din partea elevilor. Având, printre cele amintite, și rol de 
informare a societății asupra evoluției pregătirii populației școlare, presiunea asupra elevilor, dar și a 
profesorului, devine tot mai mare. 

 Se poate aprecia, în concluzie, că principalele atribuții ale evaluării inițiale constau în identificarea, 
măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare la un anumit moment, în vederea reglării acțiunilor viitoare, a 
integrării corecte a elevilor în programe de instruire. 

 



 

 

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE 
 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 1 BRĂILA 
PROF. PUIA MARIANA 

 
 Procesul de învăţământ implică două tipuri de activităţi: activitatea de predare- în care profesorul 

are un rol important în dirijarea învăţării şi activitatea de învăţare, de însuşire de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi , ce ţine de elev. Astfel, profesorul are nevoie să cunoască nivelul de atingere a obiectivelor 
propuse, în timp ce elevul trebuie sa cunoască ce dificultăţi a întâmpinat şi să urmărească depăşirea lor 
pentru a putea continua procesul instruirii. 

 Evaluarea apare ca parte integrantă a procesului de învăţământ. Prin evaluare se înţelege „a formula 
o judecată de valoare sau de merit, a aprecia rezultatele pedagogice prin prisma atingerii scopurilor pe care 
ni le-am propus” (R. Ausubel, 1981). Evaluarea centralizează rezultatele unei acţiuni pedagogice, 
analizează activitatea desfăşurată, prognozează desfăşurarea ulterioară a a procesului instructiv-educativ şi 
oferă informaţii utile care să ducă la îmbunătăţirea activităţii. 

 În funcţie de momentul integrării evaluării în desfăşurarea procesului didactic , distingem trei tipuri 
de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă 
(cumulativă). 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui an şcolar. Ea ne ajută să cunoaştem punctele forte 
dar şi punctele slabe ale elevilor putându-se astfel interveni pentru optimizarea procesului didactic. 
Rezultatele obţinute în urma evaluării iniţiale oferă cadrului didactic modul cel mai adecvat de predare dar 
şi de a gândi ,modalităţi de predare diferenţiată. Cunoaşterea puterii de învăţare a elevilor, nivelul lor de 
pregătire, bagajul informaţional constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşită. 

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 utilizate metode . Posibilitatea dialogului profesor-
elev, care presupune o discuție liberă îl constituie principalul avantaj al acestei metode. În cazul în care 
exista vreo greşeală , elevul poate interveni imediat şi se corectează sau în cazul unei neclarităţi profesorul 
poate cere elevului informații suplimentare sau o motivare a răspunsului. Această metodă se poate realiza 
printr-un interviu, converaţie etc.Această metodă se foloseşte des şi ajută la realizarea unei diagnoze privind 
înţelegerea lecţiei precedente, se recapitulează cunoştinţele anterior predate şi de asemenea se exersează 
exprimarea intr-un limbaj corect din punct de vedere gramatical. 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. 

Existenţa unui feed-back asigură eficienţa activităţii desfăşurate.Evaluarea arată cât de bun a fost 
materialul ales şi cât de bine se comunică cu elevii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-EDUCAȚIE PLASTICĂ- 
 

PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ, PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 
ALEXANDRIA, TELEORMAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 
 
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 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. 

Fiecare persoană creatoare vine de fapt cu nota sa proprie, având o dominantă specifică în funcţie de 
înzestrarea sa , de experienţa acumulată, nivelul creativităţii, domeniul de manifestare şi multe alte condiţii. 
Există o infinită varietate a formelor particulare de structură psihică pe care le pot căpăta persoanele 
creatoare : nu se poate vorbi de un tip al creatorului, ci de diferite tipuri, ba mai mult încă, de individualităţi 
specifice ale creatorilor. Aşa se explică de ce unii cercetători au găsit ca definitorie prezenţa categorică a 
unui factor, în timp ce alţii au găsit semnificativă tocmai absenţa aceluiaşi factor. 

Văzută prin prisma personalităţii, creativitatea capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de însuşiri 
sau factori psihologici ai unor viitoare performanţe creatoare. Toate condiţiile virtuale existente în om, dar 
nu neapărat utilizate, care ar putea contribui la succesul actului creativ, alcătuiesc creativitatea potenţială a 
persoanei, spre deosebire de facultatea creativă, care presupune posibilitatea reală, ,,actualizată “de a crea. 
În termeni mai practici, creativitatea potenţială este performanta de a obţine un produs. 

În fapt, creativitatea poate însemna fie o facultate sau o capacitate de a produce idei sau lucruri 
originale şi utile , fie mişcarea sau procesul care duce la produsul original. 

Actul de creaţie este condiţionat de o flexibilitate deosebită a gândirii, de însuşiri motivaţionale, de 
curiozitate, sensibilitate deosebită pentru anumite domenii de probleme, de dorinţa de a reuşi, de 
capacitateta de a duce munca până la capăt. Gândirea creatoare se formează şi se dezvoltă prin educaţie, 
prin punerea elevilor în condiţii care să solicite şi să ajute exercitarea gândirii proprii, independente în 
soluţionarea problemelor ale vieţii şcolare şi sociale. 

Ce alt cadru poate fi mai prielnic decât activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor educaţionale, 
derulate pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte. Editarea unei reviste a clasei sau poate punerea în 
scenă a unor scenete , piese de teatru, interpretarea rolurilor şi creerea costumelor şi a decorurilor, sunt 
ocazii foarte bune de exersare şi exprimare a primelor manifestări, eliberate de constrângerile lecţiilor de 
la clasă, ale creativităţii fiecăruia. Creativitatea copiilor se manifestă în mai toate activităţile lor: în jocurile 



 

 

pe care le desfăşoară, în lucrărie practice pe care le efectuează, în felul în care formulează uneori 
răspunsurile la întrebările puse sau în modul în care realizează un dialog pe o temă dată. 

 
E necesară cunoaşterea valenţelor creatoare ale fiecărui individ fiind impusă de practica orientării 

şcolare, de necesitatea plasării lui în condiţii de dezvoltare ( şcolarizare ) adecvate fondului său 
aptitudinal. 



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LA DISCIPLINA 
CHIMIE, NIVEL GIMNAZIAL 

 
PROFESOR PURICE-CRĂIESCU DANIELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, GALAȚI 
 
 Metode. Tehnici. Strategii 
Prin evaluare inițială, profesorul poate stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 

favorabile studiului noilor discipline de specialitate , evaluarea inițială având atât funcție diagnostică cât și 
prognostică, de pregătire a noului program de instruire. 

Studiul chimiei începe în clasa a VII-a de gimnaziu, rolul evaluării inițiale fiind indispensabil 
deoarece oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare dar și eventualele lacune, 
a aspectelor ce necesită corectare sau îmbunătățite la disciplinele deja studiate de elevi și care servesc drept 
suport în operarea cu noțiunile specifice chimiei și anume, la matematică și fizică. 

 Șansa atingerii scopului evaluării inițiale este cu atât mai mare cu cât cadrele didactice și părinții 
reușesc să-i determine pe elevi să fie receptivi, să înțeleagă importanța evaluării școlare, să trateze cu 
seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoștințelor și confruntarea cu situații noi 
de învățare ce trezesc motivația cunoașterii tainelor chimiei și ambiția soluționării corecte a problemelor la 
care sunt provocați. 

 Precizările metodologice cu privire la structura testului de evaluare inițială la chimie specifică 
importanța structurării acestuia în două părți.Partea I cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multiplă 

 (cu un singur răspuns corect) sau itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt/ completare iar Partea a II-
a cuprinde itemi semiobiectivi de tip întrebări structurate și/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de 
probleme. 

 Timpul de lucru efectiv este 45-50 de minute, 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 și unitățile de învățare/ conceptele cheie/conținuturile/ temele 
specifice clasei căreia i se adresează testul. 

 Profesorul este cel care dirijează elevul în redescoperirea adevărului științific, este un maestru în arta 
învățării deoarece după evaluarea inițială construiește strategii de învățare , face conexiuni între disciplinele 
de studiu, alege metodele, instrumentele eficiente astfel încât să-și atingă obiectivele iar elevii săi să 
găsească legătura disciplinei studiate cu practica, în ceea ce privește aplicarea proprietăților fizice și 
chimice ale substanțelor studiate în viața cotidiană, rezolvarea de probleme practice, înțelegerea proceselor 
fizice și chimice, corelarea fenomenelor studiate cu ecuațiile chimice. 

 În procesul de investigare și învățare la disciplina chimie sunt foarte utile și eficiente ca metode de 
evaluare, metoda experimentului, proiectul și portofoliul. 

 În lecțiile de chimie, experimentul este metoda de învățare prin care elevul participă direct, produce 
fenomenul, îl observă, formulează concluzii și interpretează rezultate.Elevul dobândește și-și dezvoltă 
deprinderile și capacitățile de a lucra cu substanțele, de a mânui sticlăria și ustensilele de laborator, de a 
utiliza aparatura de laborator. 

 Învățarea prin experiment este realizată de către profesor cu rol de călăuzitor al tânărului în 
descoperirea modului în care au loc fenomenele fizice și chimice, cum se transformă substanțele cu 
obținerea altora noi, în funcție de condițiile de reacție etc., astfel încât elevul poate vedea și poate trăi 
întreaga evoluție a științei, predarea este interactivă, dinamică, provocatoare, personalizată. 

 Se dezvoltă astfel simțul practic, înțelegerea atentă și reală a fenomenelor fizice și interior-
psihologice care îl ajută pe elev să perceapă corect lumea în care trăiește și să se integreze în ea.  

 În lecțiile de chimie elevii învață frecvent în echipe, fie în orele de practică în laborator, fie în 
pregătirea și prezentarea de proiecte. Astfel socializează, colaborează, își trasează sarcini, își asumă 
responsabilități fără a concura între ei, fără a fi criticați sau evaluați de către profesor ci doar îndrumați de 
acestra și eventual sfătuiți să repete un anume experiment, un calcul sau un algoritm. 

 Portofoliul elevului este un instrument important pentru că ilustrează evoluția în timp a acestuia.  



 

 

 Astfel, fișele de lucru, testele de evaluare, proiectele, desenele, produsele activităților, fac dovada 
progresului înregistrat de elev. 

 Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele 
obţinute de elev prin alte metode de evaluare, care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi 
de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. 
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METODE DE EVALUARE INIȚIALĂ A ELEVILOR CU CES 
 

PROF. PUȘCAȘ DIANA 
LICEUL TEOLOGIC GR.-CAT. ”SF. VASILE CEL MARE” BLAJ 

 
1. Date generale despre subiect: 
Numele și prenumele: I.T. 
Clasa: a VII-a 
Copilul provine dintr-o familie dezorganizată. Părinții sunt divorțați, fiecare având un alt partener de 

viață, trăind în concubinaj. Copilul a fost încredințat mamei, dar este crescut de către bunica maternă. A 
fost diagnosticat de la naștere cu sindromul Down, combinat cu alte afecțiuni. 

A fost integrat în învățământul de masă din clasa pregătitoare. 
Din punct de vedere al autonomiei sociale și personale este autonom: se deplasează singur de la școală 

spre casă și invers, se orientează cu ușurință în spațiul școlar, neavând nevoie de ajutor, se îmbracă și 
dezbracă singur, își inventariază singur obiectele școlare și personale la sosirea și plecarea de la școală și 
are deprinderi de igienă personală elementare formate. 

În cadrul activităților didactice are un comportament pasiv, fără inițiativă în implicarea în activități, 
dar receptiv atunci când este solicitat, dornic să se exprime și să primească aprecieri atât din partea 
profesorului, dar și a colegilor de clasă. În general înțelege mesajele transmise și reacționează adecvat. 
Manifestă un interes crescut față de textele narative. Din puctul de vedere al relaționarii, caută în 
permanență atenția colegilor, se implică în discuțiile cu aceștia și răspunde la orice provocare venită din 
partea lor, fără să discearnă întotdeauna dacă este una pozitivă sau negativă. 

Limbajul este unul greoi, nu respectă în totalitate structurile gramaticale, multe cuvinte le pronunță 
greșit, iar vocabularul este restrâns, limitându-se la cuvinte din vocabularul fundamental, dar completat cu 
unele cuvinte din zona lui de interes (muzica, filmele). 

Găndirea este lentă și predominant concretă. 
Atenția este de scurtă durată, fluctuantă, condiționată și de capacitatea de înțelegere a mesajului 

transmis sau de interesul pe care îl are față de subiectul discuției. 
Memoria este mecanică, de tip reproductiv și de scurtă durată, nereușind să facă asocieri între 

informațiile memorate și caracterul lor practic-aplicativ. 
Memoria de lucru este limitată, realizând pe rând fiecare item, imediat după ce i-a fost explicat. Nu 

reușește să rețină mai mulți itemi. 
Structura spațiului grafic este una constantă, cu spații mari între cuvinte și litere distanțate. 
Percepția formei, mărimii și culorii după un criteriu dat se realizează la un nivel mediu, fără o prea 

mare dificultate. 
Motricitatea grosieră și cea fină se realizează sub nivelul de dezvoltare al vârstei. 
Strategii de dezvoltare la limba și literatura română: 
Conținuturi de evaluat: Cunoștințele dobândite în clasa a VI-a 
 

Competențe specifice la nivelul unității de învățare Competențe specifice adaptate 
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a 
limbii în procesul comunicării orale și scrise. 
 4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin 
corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele 
sintactice şi morfologice din limba română 
standard 
− narativizarea unor procese, concepte, fenomene; 
− identificarea coordonatelor narative; 
− exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în 
textul narativ şi evidenţierea rolului acestora; 
− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 
responsabil/conştient argumentele şi opiniile. 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a 
limbii în procesul comunicării orale și scrise. 
4.2. Exprimarea intenției comunicative prin 
încercarea de a corela achizițiile lexicale și 
semantice cu cele morfologice din limba română 
standard 
- narativizarea unor întămplari concrete, din 
experiența personală 
 
 
 
 
 



 

 

4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a 
convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o 
comunicare corectă 
− întocmirea de liste cu greşelile cele mai 
frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar 
trebui aplicate în exprimarea orală/scrierea corectă; 
− compararea limbii române cu limbile romanice şi 
cu limba latină, sesizând asemănări/deosebiri; 
− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse 
documentare (tipărite sau pe suport informatic 
audio-vizual, multimedia). 
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea 
intenţiei de comunicare, din perspectivă 
morfosintactică, fonetică şi lexicală 
− reconstituirea unor texte traduse printr-un 
translator automat, folosind cunoștințele dobândite, 
prin raportare la normă; 
− sesizarea consecințelor pe care încălcările 
normelor învățate le pot avea în înțelegerea unui 
text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică. 
 

 
 
4.3. Formularea de propoziții simple, cu 
respectarea semnelor de punctuație specifice 
fiecărui tip de propoziție (asertivă, interogativă, 
exclamativă, imperativă) 
- exerciții de utilizare a dicționarului pe suport 
informatic în identificarea sinonimelor și 
antonimelor unor cuvinte date; 
- exerciții de integrare a sinonimelor și antonimelor 
în enunțuri proprii; 
 
 
 
4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea 
intenției de comunicare din perspectiva semantică; 
- evitarea unor confuzii paronimice uzuale, 
frecvent întâlnite, cu termeni din vocabularul 
propriu. 
- evitarea utilizării unor construcții pleonastice 
uzuale. 

 
Evaluarea competențelor adaptate: 
Evaluarea se realizează ținându-se cont de următoarele aspecte: 
- Nivelul de implicare pe parcursul orelor de limba română; 
- Corectitudinea răspunsurilor date pe parcursul orelor; 
- Nivelul de indeplinire a sarcinilor de lucru pentru acasă; 
- Corectitudinea în rezolvarea itemilor de pe fișa independentă; 
Forme de organizare a evaluării: 
- Evaluarea răspunsurilor orale; 
- Evaluarea scrisă a fișei independente; 
 



 

 

NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR PUȘCAȘU MIRELA-SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUTA –TG.TROTUȘ 
 
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 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 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. 

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

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

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

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

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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
PROFESOR ÎNV. PRIMAR PUSTAI NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ABRAM 
 
 Metoda de evaluare este considerată "o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a 

demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei 
diversități de instrumente adecvate scopului urmărit". 

 Evaluarea vizează eficiența sistemului de învățământ prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate și rezultatele obținute de elevi în activitatea de învățare. Consemnând rezultatele se scot în 
evidență mecanismele care au dus la obținerea lor, precum și evoluția posibilă a rezultatelor respective. 
Evaluarea se realizează de către profesor prin strategii didac-tice adecvate încheindu-se cu aprecieri asupra 
funcționării interne a acțiunii educaționale.  

 Conținutul și sistemele de evaluare diferă în funcție de nivelul pe care îl avem în vedere. Dezideratul 
evaluării după care trebuie să ne călăuzim este de a delimita cât mai precis indicatorii diferitelor categorii 
de performanțe, de a elabora și aplica instrumente cores-punzătoare de măsurare. 

 Metodele de evaluare sunt împărțite în două categorii: metode tradiționale și metode alternative sau 
complementare . Această clasificare are la bază criteriul timp sau, altfel spus, momentul apariției și utilizării 
lor în activitatea didactică. Astfel, metodele tradiționale de evaluare sunt considerate clasice, în timp ce 
metodele alternative sau complementare de evaluare sunt considerate moderne. 

 Metode de evaluare: 
A. Tradiționale: 
 Evaluarea tradițională procedează în felul următor: constată, compară și judecă. Este aproape 

exclusiv centrată pe elev și apreciază conformitatea cunoștințelor redate (lecția învățată, cunoașterea 
regulilor de ortografie sau prezentarea unei dizertații) și a atitudinilor precum și a comportamentelor 
(respectarea autorității, efortul în lucru). Pe scurt, ea apreciază conformitatea produsului, dar o face după o 
scară de valori care este lăsată la aprecierea evaluatorului și care rămâne în mare parte implicită (pentru 
elev și pentru profesor). Din aceasta cauză ea incriminează doar elevul evaluat, nu și criteriile de apreciere, 
evaluatorul, programele sau institutia. 

 Metodele tradiționale de evaluare: 
a) Probe scrise: lucrări, teze, teste elaborate dupa itemi bine definiți; 
b) Probe orale: răspunsuri orale; 
c) Probe practice: experiente, rezolvări de probleme și exerciții; 
B. Alternative (moderne): 
 Metode care fac apel la creativitatea elevului, la gândirea divergentă, generalizări sau lucrul în 

echipă. Metodele moderne evaluează elevii în raport cu o normă. Dar această normă de referință, precum 
și criteriile de apreciere sunt clar formulate, cunoscute și de către evaluator și de către evaluat. În plus, 
evaluarea se sprijină pe instrumente elaborate cu grijă, în funcție de obiectul și obiectivul evaluării. 

 Evaluarea modernă se deosebește de evaluarea tradițională prin trei aspecte. Mai întâi prin 
transparență și ordonare metodologică, apoi prin obiectele și obiectivele evaluării și, în sfârșit, prin 
reduntanta de la centru (minister) spre periferie (cadrele didactice). Metodele de evaluare moderne sunt:  

a) observarea sistematică a elevilor; 
b) investigatia (experimentul); 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) tema pentru acasă; 
f) tema de lucru în clasă; 
g) autoevaluare; 
h) referatul. 

  



 

 

 Metode și procedee de evaluare: 
 Observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevilor reprezinta acea metoda 

alternativa de evaluare prin intermediul căreia profesorul poate obține informații relevante asupra 
performanțelor elevilor, asupra competențelor și abilităților practice pe care aceștia le dețin. Această metodă 
ușurează activitatea profesorului, deoarece raportarea asupra abilităților și a competențelor deținute de elevi 
va fi mai ușor de realizat, dar și pentru că, în situația unei eventuale contestări a notei acordate, se poate 
dovedi modalitatea de evaluare. Pentru a evita însă astfel de situații, se recomanda ca la începutul anului 
școlar sau a semestrului, profesorul să ofere o listă a tuturor aspectelor ce vor fi urmărite pe parcursul 
desfășurării observației sistematice: prezența la clasă, frecvența efectuării temelor pentru acasă, respectarea 
eventualelor termene limită, corectitudinea, etc. 

 Observarea și aprecierea verbală constă în urmărirea modului în care elevii participă la asimilarea 
cunoștințelor, la îndeplinirea diverselor sarcini și responsabilități cu care sunt investiți. În aceste cazuri 
elevii trebuie să apeleze la cunoștințele însușite anterior și să le aplice în: efectuarea unor sarcini, munca 
independentă, activitatea la lecție etc. 

 Chestionarea orală este o formă a conversației prin carea profesorul urmărește volumul și calitatea 
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor elevilor și a capacității de a opera cu ele. Este mai potrivită 
vârstelor mici, obișnuindu-i pe copii să expună un subiect. Chestionarea orală poate fi curentă și finală. 
Chestionarea curentă se folosește de câte ori se ivește prilejul în cadrul lecților și se poste desfășura frontal 
și individual. Chestionarea finală se folosește în ore special destinate acestui scop, la sfârșit de capitol, 
semesrtu sau an școlar. 

 Evaluările (testele) scrise verifică într-un timp relativ scurt randamentul unui număr mai mare de 
elevi.Spre deosebire de chestionarea orală aici elevii au posibilitatea să-și etaleze în mod independent 
cunoștințele și capacitățile, fără intervenția profesorului. Lucrările scrise acoperă o arie mai vastă de 
cunoștințe, iar aprecierea se poate face prin compararea rezultatelor tuturor elevilor. 

 Evaluarea fiind astfel mai obiectivă. Corectarea și notarea se face ținând seama de prevederile 
programei, de nivelul clasei, de coeficientul de originalitate etc.  

 Testele decimologice sunt seturi de probe sau întrebări cu ajutorul cărora se verifică și se evaluează 
nivelul asimilării cunoștințelor și al capacităților de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară 
de apreciereetalon, elaborată în prealabil.Testele standard cuprind: conținut, itemi, mod de administrare, 
cotare etc. Întrebările pot fi de două feluri: întrebări cu răspunsuri deschise și întrebări cu răspunsuri închise. 
Întrebările cu răspunsuri deschise oferă elevilor posibilitatea de a-și formula independent răspunsul. 
Întrebările cu răspunsuri închise sunt acelea care presupun un singur răspuns fiind același totdeauna și în 
toate condițiile, după formula adevărat-fals. Testele docimologice asigură un grad mai mare de obiectivitate 
în aprecierea elevilor. 

 Verificarea prin lucrări practice experimente sau portofolii sunt folosite în vederea verificării și 
evaluării capacității elevilor de a aplica cunoștințele în practică, cât și a gradului de stăpânire a priceperilor 
și deprinderilor formate anterior Aceste probe constau în confecționarea unor obiecte, lucrări ale elevilor, 
experimente, efectuarea unor observații, realizarea unor desene, schițe, grafice etc. 

 Evaluarea în domeniul educației și al învățământului urmărește să aprecieze cu obiectivitate și prin 
mijloace știintifice efectele unei acțiuni pedagogice. 

 Este mai mult decât un proces final sau paralel cu învățarea. Este un act care se integrează în același 
proces de învățare, realizând relatii interactive și circulare.  

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat 
în școală.  

 
Bibliografie: Pedagogie, Constantin Cucoș, editura Polirom, Iași 1996 



 

 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

PUTURA SIMONA MARIA 
 
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.  

Cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi evaluare 
sumativă (cumulativă).  

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 se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 

funcţie diagnostică, cât şi prognostică.  
Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, preventiv și compensatoriu pentru dezvoltarea 

personală a elevilor. 
Evaluarea inițială, atât la începutul unui obiect sau la unitatea didactică, cât și la începutul ciclului 

sau a unui curs este o sursă de informație care completează și consolidează restul evaluărilor pe care le fac 
profesorii în fiecare zi. Prin evaluarea cunoștințelor, a mediului, a situației anterioare a elevilor lor, se 
permite adaptarea strategică a procesului de predare-învățare. 

Astfel evaluarea inițială poate fi considerată ca un proces decizional care servește să planifice 
procesele de predare -învățare și se bazează pe analiza capacităților și nevoilor grupului de 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 școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

Evaluarea inițială: 
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). 
Caracteristicile esențiale ale evaluării inițiale sunt: 
• se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul 

unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
• 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 o comparație între ceea ce este predat și ceea ce a învățat elevul. 
Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 

următoarele: 
- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
 intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
Metode de evaluare inițială utilizate de mine în activitatea didactică: 
o harta conceptuală; 



 

 

o investigaţia; 
o chestionarul; 
o testele. 
 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 evaluare, 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.  

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.  

Investigația oferă capacitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele acumulate şi de a explora situaţii 
noi. 

Chestionarul 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 referitoare la pregătirea elevilor, cunoștințele 
acumulate de acesta (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. 

 Testul 
Principalele calităţi ale unui test sunt: validitatea; fidelitatea; reprezentativitatea; obiectivitatea; 

aplicabilitatea. Demersul metodic al unui test are în vedere: proiectarea testului, aplicarea testului, evaluarea 
răspunsurilor, analiza rezultatelor testului, valorificarea rezultatelor testului. Un instrument de evaluare 
scrisă conţine un număr de itemi (sarcini). 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE SI TEHNICI- 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: POPSE ANCUTA 

LICEUL TEHNOLOGIC OCNA SUGATAG 
 

Evaluarea are un rol deosebit de important ȋn actul didactic deoacrece ȋi ofera cadrului didactic un 
instrument de măsurare a gradului ȋn care elevii au ȋnsusit cunostinţele predate. Pe parcursul unui an scolar, 
elevii trec prin diverse tipuri de evaluare. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul anului scolar; 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. 
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. 
 Notele de la evaluarea iniţială nu se trec ȋn catalog, ceea ce le oferă elevilor posibilitatea de a se 

concentra pe exercitii, fara a se gândi la nota obtinuţă. 
 Importanta evaluarii initiale este cruciala pentru pregatirea urmatoarelor demersuri educative pentru 

fiecare didactic; dupa ce a observant lacunele din cunostintele elevilor, cadrul didactic va realizare 
planificarea in functie de aceasta. 

 Fiecare elev va fi evaluat atat scris, cat si oral. 
 Lucrarea fiecarui elev se va discuta si cu parintii acestora, pentru a li se explica si parintilor la ce 

nivel este copilul, ce trebuie sa mai exerseze si la ce se descurca foarte bine. 
 
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. 
 



 

 

EVALUARE INIȚIALĂ, INVATAMANTUL PRESCOLAR 
 

PROF. INVAT.PRESCOLAR POSIRCA ELENA ALINA 
GRADINITA CASUTA FERMECATA 

 
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. 

Evaluarea initiala, prin care 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. 

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 si lung si in sensul indeplinirii unor functii pedagogice specifice. 

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

Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem identifica doua strategii : 
- evaluare realizata in circumstante obisnuite, bazata pe observarea activitatii elevilor; 
- evaluare specifica, realizata in conditii special create ce presupune elaborarea si  
aplicarea unor probe, partenerii angajati in proces fiind contienti de importanta demersurilor de 

verificare si apreciere intreprinse; 
Metoda de evaluare este o cale prin care educatoarea ofera copiilor posibilitatea de a demonstra 

nivelul de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati 
de instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. 

Metodele pot fi grupate in 2 mari categorii: metodele traditionale si metode complementare 
Metodele traditionale de evaluare au capatat aceasta denumire datorita consacrarii lor in timp. Din 

aceasta categorie fac parte : probele orale, probele scrise si probele practice. 
Verificarea orala consta in realizarea unei conversatii prin care educatorea urmareste identificarea 

cantitatii si calitatii instructiei. Conversatia poate fi individuala, frontala sau combinata. 
Avantajele constau in aceea ca se realizeaza o comunicare deplina intre educatoare si clasa de 

prescolari, iar feed-back-ul este mult mai rapid. Metoda favorizeaza dezvoltarea capacitatilor de exprimare 
ale prescolarilor. 

De multe ori insa obiectivitatea ascultarii orale este periclitata, datorita interventiei unei multitudini 
de variabile: starea de moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a intrebarilor puse, starea psihica 
a evaluatilor etc. in acelasi timp, nu toti copii pot fi verificati, ascultarea fiind realizata prin sondaj. 

Obiectivele generale ale evaluarii initiale : 
• La nivelul global, evaluarea initiala vizeaza masurarea si aprecierea disponibilitatilor de apaptare 

a copiilor la mediul gradinitei, in privinta : 
-comportamentului de integrare 
-comportamentului de autoservire 
-comportamentului de relationare cu copii 
-comportamentului de relationare cu adultii 
-respectarii regulilor impuse de adult 
• Obiective vizate- pe comportamente : 
-comportament motor 
-comportament cognitiv 
-comportament verbal 
-comportament socio-afectiv 



 

 

Evaluarea initiala are un loc important in invatamant, din care face parte integrate. Ea are intotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, in extensie si in calitate, al invatarii. 

 
Bibliografie: 
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VALENȚE FORMATIV-EDUCATIVE ALE METODELOR 
COMPLEMENTARE DE EVALUARE DIN PERSPECTIVA INTERACTIVITĂȚII 

DE GRUP 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, POSTELNICU GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU, CĂLĂRAȘI 

 
Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, portofoliul, jurnalul 

reflexiv, 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.; 

Sunt enumerate câteva dintre principalele valențe formativ-educative ale metodelor complementarede 
evaluare din perspectiva interactivității de grup : 

• stimularea activismului elevilor; 
• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
• evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  
• dezvoltarea creativităţii; 
• dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
• dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
• dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
• cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc.. 
Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor complementare de evaluare constituie repere 

consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare.  
 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN DEMERSUL DIDACTIC 
 

POTLOGEA MONICA, PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ 
COLEGIUL PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 ,,ȚARA BÂRSEI” PREJMER 
 
Evaluation of the past is the first step toward vision for the future.Chris Widener 
 
Evaluarea inițială are un rol important atât în demersul didactic cât și în parcursul școlar al elevului. 

Pe de o parte, ea funcționează asemenea unei busole care îi indică profesorului drumul pe care îl are de 
parcurs cu elevii săi, iar pe de altă parte ajută elevul să-și conștientizeze propriile lacune.  

Începutul unui ciclu de învățământ, al unui an școlar chiar și al unei unități de învățare are la bază 
evaluarea inițială. Ea nu se instituie ca o metodă de ierarhizare a elevilor prin faptul că notele obținute nu 
sunt trecute în catalog, cu excepția cazurilor în care elevii doresc trecerea lor sau este realizată o recapitulare 
riguroasă a materiei.  

Una dintre metodele de evaluare tradițională este cea scrisă (testul), care poate cuprinde itemi 
obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi, în funcție de materia predată. Pentru limba engleză îmbinarea celor 
trei itemi este cea mai utilă și roditoare. Pentru noțiunile de gramatică se poate opta pentru itemi obiectivi 
cu alegere multiplă/duală iar pentru înțelegerea unui text itemi semiobiectivi, care să cuprindă întrebări 
structurate sau itemi de competare. Itemii subiectivi pot fi folosiți pentru redactarea unui text/eseu/e-
mail/compunere/scrisoare etc. 

Pe lângă metodele clasice de evaluare cele moderne/alternative pot fi la fel de utile evaluării inițiale, 
ca de exemplu, metoda portofoliului (,,cartea de vizită a elevului”) care ,,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.”58  

Ca metodă de evaluare portofoliul poate fi utilizat în strângerea unor elemente ce redau performanțele 
elevilor după o etapă de învățare. În cazul evaluării inițiale, după recapitularea noțiunilor, profesorul le 
poate propune elevilor să realizeze un portofoliu care să cuprindă câte o sarcină de lucru aferentă fiecărei 
noțiuni recapitulate (teme de casă/fișe de lucru/studii/scurte referate legate de o anumită temă etc.) 

Proiectul de grup este de asemenea o metodă de evaluare modernă care ajută și la consolidarea 
relațiior dintre elevi, la îmbunătățirea capacităților de socializare, de colaborare și de interacțiune. Fiind o 
lucrare de grup profesorul trebuie să se asigure că fiecare elev are câte o sarcină bine definită, astfel încât 
toți să contribuie în mod egal la realizarea ei. 

Printre dezavantajele acestei metode de evaluare se numără faptul că necesită mult timp de pregătire 
individual al elevilor, câteodată în afara orelor de curs, nu se poate măsura aportul fiecărui elev la realizarea 
proiectului și este o metodă cronofagă, ale cărei rezultate ale învățării nu se obțin imediat, deoarece 
evaluarea se face pe o perioadă mai lungă de timp. 

Introducerea proiectelor nu reprezintă o idee nouă sau revoluţionară în domeniul educaţiei. Iniţiată 
de J. Dewey (1859-1952), „Project method” a fost încă de la început fundamentată pe principiul învăţării 
prin acţiunea practică, cu finalitate reală („learning by doing”) ceea ce-i conferea şi motivaţia necesară. 

O altă metodă de evaluare poate fi referatul, la limba engleză acesta fiind întocmit pe un anumit topic, 
urmărindu-se o bibliografie dată. De exemplu, la clasele de liceu se pot aborda diverse teme legate de 
civilizație, geografie, literatură, lifestyle etc. ale poporului englez sau ale oricărui alt popor. Referatele pot 
fi atașate portofoliului alături de alte materiale pentru evaluarea formativă. Alături de portofoliu, referatul 
reprezintă un instrument de evaluare tot mai agreat, înlăturând tensiunea şi stresul provocate de metodele 
de evaluare tradiţionale, dar fără a le înlocui în totalitate. 

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 metodele de evaluare tradiţionale. 

 
58 Cucoș C., 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași 



 

 

Atât metodele tradiționale cât și cele moderne de evaluare au un rol esențial în parcursul didactic și 
în dezvoltarea competențelor. Pe lângă evaluarea formativă/continuă și cea finală/sumativă, evaluarea 
inițială are o pondere importantă în cunoaşterea comportamentului cognitiv al elevului, dacă acesta dispune 
de pregătirea necesară procesului educaţional (cunoştinte, capacităţi, abilităţi, etc).  

 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 
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”59 
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METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 
 

PROF. PREDA DANIELA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”, BUCUREȘTI 

 
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, diferenţiate prin forma 
de reprezentare a informaţiilor (Oprea, 2006, 260-262):  

a)Hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen” 
Se plasează în centrul hărţii conceptul nodal (tema centrală), iar de la acesta, prin săgeţi, sunt marcate 

legăturile cu noţiunile secundare. 
b. Hartă conceptuală 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. 
d. Sisteme de hărţi conceptuale  
Se diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adăugarea inputs şi outputs (intrări şi 

ieşiri).  
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 
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). 

„Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă 
de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.”  

Portofoliul reprezintă „un veritabil „portret pedagogic” al elevului, relevând: nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi 
aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate ş.a.m.d.”  

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). 

Valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare 



 

 

• stimularea activismului elevilor; 
• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
• evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 

facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 
• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  
• dezvoltarea creativităţii; 
• dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
• dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
• dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
• formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
• cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 
-METODE, TEHNICI SI STRATEGII 

 
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: PRIBOI LIA 

GRĂDINIŢA P.P NR.32 TIMISOARA 
  
 Viața stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spațiu nu scapă 

exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. 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 se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este 
și ea reconsiderată și reglementată pe criterii noi 

 Statutul și importanța evaluării la preșcolari: 
 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 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) 

 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 Ggrădiniţă: 
-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.)  

  



 

 

Clasificarea strategiilor de evaluare poate fi efectuată dupa mai multe criterii. 
După momentul în care activitatea de evaluare este încorporată în structura activităţii 

didactice/educative deosebim: 
. evaluarea iniţială (predictivă) 
. evaluarea dinamica (pe parcurs) 
. evaluarea/ma/a (terminală). 
Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 

secvente a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, 
grup de lecţii, lecţie). 

 Evaluarea iniţiala este realizată pentru: determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă 
premise ale asimilării noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de 
instruire (instruibilitatea), potenţialului de dezvoltare (dezvoltabilitatea) şi a potenţialului de educare 
(educabilitatea), adică a zonei dezvoltării proxime a elevului; pentru stabilirea unui punct 'de plecare' ce ar 
servi drept reper la evaluarea progresului scolar. 

 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PRISECARU CARMEN 
 
 „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/continua 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 si 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; 

 Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare ofera/asigura/exerseaza:  
 -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.  

 -educatorului o imagine la zi asupra performanțelor copilului, dar si o imagine exhaustivă asupra 
profilului general al cunoștințelor copiilor 

 .- 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. 

 -abilitățile practic-aplicative ale copiilor, asigurând o mai bună clarificare conceptuală și integrare în 
sistemul național a cunoștințelor asimilate, care astfel devin operationale. 



 

 

 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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EVALUAREA INIȚIALĂ 
ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI PREȘCOLARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PRISTAVU MIHAELA 

GRĂDINIȚA NR. 248, BUCUREȘTI 
 
Cea mai mare dificultate în evaluare derivă din nevoia modelării unui comportament observabil 

pentru fiecare preşcolar. Ne raportăm la evaluarea teoriilor psiho-pedagogice care stau la baza educaţiei 
preşcolare, a obiectivelor, a programelor, metodelor şi rezultatelor obţinute. 

O evaluare amănunțită se obţine pe baza unor măsurări luate și abordate cu instrumente caracteristice 
vârstei preşcolare. Scopul este de a furniza date cât mai exacte pentru procesul evaluării. Evaluarea-
măsurarea-aprecierea se realizează pe bază de obiectivele propuse ținând cont de două criterii: 

• informarea asupra modului de operare, în activitatea practică (aptitudini,atitudini, acţiuni şi 
comportamente, cu scopul de a evalua efectele actului pedagogic). 

• depistarea însuşirilor naturale ale copilului cât şi perspectiva dezvoltării sale,deoarece fără control 
nu ştim ce facem şi încotro mergem. 

 Din această perspectivă, evaluarea, aprecierea şi îndrumarea, realizate cu responsabilitate, cu tact 
pedagogic, constituie un puternic factor motivaţional pozitiv în dezvoltarea copilului. 

Activităţile de evaluare se consemnează în caietul de observare al educatoarei precum și în fişa de 
progres individuală a fiecărui copil. Întrucât obiectivele din programă sunt puncte de reper în activitatea 
educativă, acestea constituie criterii de evaluare a rezultatelor. Evaluarea reprezintă o unitate importantă de 
măsură în cunoaşterea reală a copilului. 

Prin utilizarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de evaluare inițială se urmareşte: 
- identificarea nivelului iniţial de pregătire al copilului; 
- stabilirea volumului şi calităţii cunoştinţelor dobândite într-o anumită perioadă, determinarea 

lacunelor existente în pregătirea acestora; 
 - adaptarea strategiilor didactice la situaţia concretă a grupei în vederea atingerii obiectivelor 

propuse; 
- informarea părinților în legătură cu evoluția situaței copiilor ca punct de plecare pentru o colaborare 

mai strânsă în soluționarea problemelor educative de interes comun; 
- stabilirea gradului de corelare a cadrului material și a conducerii unităţii de învăţământ cu 

obiectivele instruirii. 
Relaţia cadru didactic-copii în contextul evaluării inițiale are o importanță majoră întrucât 

comunicarea rezultatelor evaluării este considerată a avea un rol semnificativ în dezvoltarea copilului 
stimulând interesul acestuia pentru frecventarea grădiniței și ajutându-l să-și formeze o imagine de sine 
reală. 

Pentru eficientizarea procesului de evaluare inițială, cadrul didactic trebuie să țină cont de 
urmatoarele aspecte: 

- „Să explice foarte bine, clar şi pe înţelesul celor mici, sarcinile pe care le au de îndeplinit şi, mai 
ales, cu ce consecinţe şi pentru ce, ca şi finalitate”. 

- „Să evite să spună unui copil că nu a făcut nimic bine, pentru a nu-l inhiba”. 
- „Copiii nu trebuie supraapreciaţi sau subapreciaţi. Ceilalţi copii din jurul lui observă şi trebuie 

învăţaţi să îl încurajeze, iar copilul trebuie să înţeleagă ce a greşit şi să accepte că a greşit.” 
- „Să vadă dacă este mulţumit sau nemulţumit copilul de lucrarea lui şi să găsească ceva bun, chiar 

dacă este nemulţumit copilul („N-am lucrat frumos„). Efortul copilului trebuie apreciat.” 
- „Copilului i se comunică unde a greşit şi ce trebuie să facă pentru a cunoaşte rezultatele muncii lui 

şi a şti cum să procedeze pentru a-şi îmbunătăţi performanţa”.  
- O condiţie extrem de importantă a unei evaluări, cu efect benefic asupra progresului în învăţare este 

nuanţarea aprecierilor verbale („Şi tu poţi!”) şi tonul cald, „sfătuitor” al vocii educatoarei în situaţia 
identificării greşelilor. „Nu trebuie ascuns copilului că are lacune, trebuie să ştie ce a greşit, dar totul trebuie 
făcut cu zâmbet şi stimulativ: ”Şi tu ai făcut bine, dar poţi şi mai bine!”. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PROCA CARMEN MIHAELA 
LICEUL ,,ȘTEFAN CEL MARE” CODĂEȘTI 

 
 Când vorbim de evaluare în învățământul primar, putem spune, fără frica de a greși, că aceasta nu 

există cu adevărat în lipsa unei interacțiuni, a unei relații interpersonale, dascăl-școlar, care să permită 
fiecăruia dintre actorii acestui proces să răspundă în cunoștință de cauză la cerințe și așteptări reciproce. 

 Putem numi evaluarea drept o noțiune frecventă și generică, fiind folosită în diverse domenii cu 
multiple semnificații. Cuvântul ,,a evalua” orientează spre alte cuvinte cu un rol asemănător: a măsura, a 
aprecia, a estima, a judeca, a cântări, a examina, a constata, a nota, a expertiza, a valida sau a invalida. Cu 
cât o îndeletnicire este mai complexă și se urmărește atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt 
mai necesare acțiunile de evaluare.  

 În învățământul primar, evaluarea stă la baza modelării școlarului și chiar a direcționării acestuia 
spre atingerea scopurilor propuse, fiind, nu doar o acțiune sau un procedeu, fiind o operație complexă, un 
tot unitar format din intervenții, atitudini, acțiuni, stări afective ce 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 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, evaluarea este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai 
multe forme de evaluare: evaluare initială sau predictivă, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea 
cumulativă sau sumativă.  

 Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificării existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează.  

 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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NECESITATEA EVALUĂRII INIŢIALE 
 

PROF. PRODEA CONSTANTINA LELIA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, ILIE MURGULESCU,, VELA 

 
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). 

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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METODE DE EVALUARE A ELEVILOR DIN ȘCOLILE SPECIALE 
 

PROFESOR-EDUCATOR: PROTOPOPESCU DOINA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTA FILOFTEIA” 

ȘTEFĂNEȘTI 
 
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: 

5. 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,  

6. Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop (diagnosticieni, 
psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari) : chestionarele / inventarele de personalitate, testele de 
inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele de aptitudini, probe pentru evaluarea activităţii psihice 
(percepţia, afectivitatea, limbajul, imaginaţia, memoria, atenţia), probe de evaluare a nivelului intelectual pentru 
diferite deficienţe, etc..  
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EVALUAREA INIȚIALĂ-COMPONENTĂ FUNDAMENTALĂ 
A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. PRUNĂ IOANA 

G.P.P. NR. 6 BUZĂU 
 
Activitatea de evaluare este o componentă fundamentală a procesului de învățământ. Evaluarea în 

cadrul didacticii tradiționale intervenea numai în cazul ierarhizării elevilor și selectarea pentru a trece în 
diverse cicluri de școlaritate nefiind inclusă în structura procesului de învățământ. Astăzi, activitatea de 
evaluare face parte integrantă din procesul de predare învățare.  

Evaluarea “reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează 
datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional.”  

Evaluarea reprezintă activitatea de colectare, interpretare și prelucare a informațiilor despre calitatea 
rezultatelor obținute de elevi și calitatea procesului didactic în scopul optimizării acestora. Evaluarea 
include trei operații principale: 

-măsurarea: presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acţiunii instructiv- 
educative şi a obţine date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea măsurii este condiţionată de 
calitatea instrumentelor de măsură folosite şi de modul cum sunt acestea aplicate; 

-aprecierea: presupune emiterea unei judecați de valoare asupra fenomenului evaluat pe baza datelor 
obținute prin măsurare, prin raportarea acestora la un sistem de valori; 

-decizia: reprezintă concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente măsurării și prin 
măsurile introduse pentru îmbunătățirea activității în etapa următoare a procesului instructiv-educativ. 

În teoria și practica educațională se disting trei forme de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea 
formativă și evaluarea sumativă. Evaluarea inițială în grădiniță constituie o condiție pentru reușită activității 
desfășurate cu preșcolarii. Evaluarea inițială are o mare valoare diagnostică, pentru că prin ea se identifică 
premisele care pot sta la baza instruirii care urmează și în funcție de care ar trebui să se proiecteze întregul 
proces de instruire-învățare. Necesitatea realizării evaluării inițiale decurge din: 

- existenta unor colective eterogene în cadrul grupelor de preșcolari; 
- asigurarea continuității în asimilarea cunoștințelor și formarea unor capacități; 
- nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităților preșcolarilor. 
Gradul de instruire dobândit anterior este determinant pentru ca preșcolarul să parcurgă cu eficiență 

următoarea etapă de învățare. Rezultatele obținute la evaluarea inițială direcționează activitatea educatoarei 
în doua planuri: sugerează modalitatea de predare-învățare a noului conținut 

și indică necesitatea conceperii unor programe de recuperare. Reproiectarea unei secvențe de învățare 
presupune o activitate diferențiată, o regândire a strategiei didactice, o activitate menită să înlăture 
dificultățile întâmpinate de preșcolari în învățare. Realizată în acest mod, evaluarea valorifică funcțiile de 
control, predicție și corecție, punându-și în evidență rolul reglator în procesul de învățare. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar, semestru, începutul unei teme, la preluarea 
unei grupe, la venirea unui nou copil în colectivul respectiv. Aceasta permite stabilirea nivelului de 
pregătire al preșcolarilor, a capacităților de învățare, a nivelului de dezoltare psihică, a domeniilor de 
interes. Pe baza evaluării inițiale sunt descoperite deficiențele în pregătirea copiilor. Evaluarea inițială se 
orientează asupra conținuturilor parcurse în perioadele anterioare, conținuturi care sunt premise și condiții 
pentru înțelegerea celor care vor fi transmise. În același timp face posibile predicțiile cu privire la evoluția 
preșcolarului și la desfășurarea procesului educativ, fiind o premisă și condiție pentru proiectarea noului 
program de intruire. 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN INVATAMANTU PRESCOLAR 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: PRUNA MADALINA IONELA 
 
„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) 

 
Schimbarile aparute la nivelul noului curriculum pentru invatamantu prescolar au avut un impact 

asupra cadrelor didactice. Majoritatea educatoarelor au fost speriate de ceea ce va urma si repetau obsesiv 
intrebarile “Oare ce s-a schimbat?”, “Oare ma voi adapta noilor cerinte?” etc. Din punctul meu de vedere, 
noul curriculum are si avantaje, mai ales pentru evaluarea initiala. Daca pana anul acesta timpul de alocare 
a evaluarii initiale era de doua saptamani, de anul acesta timpul pentru evaluarea prescolarilor la inceputul 
anului scolar este de trei saptamani, ceea ce le confera cadrelor didactice un plus in observarea 
comportamentelor copiilor si in analizarea deprinderilor acestora. 

Evaluarea in invatamantul prescolar se face mai mult oral, dar si cu ajutorul fiselor de evaluare. 
Educatoarea trebuie sa urmareasca progresul sau regresul prescolarului, sa il sprijine si sa repete o activitate 
asigurandu-se ca prescolarul este pe drumul cel bun. 

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. 

In urma rezultatelor evaluarii initiale, cadrul didactic cunoaste potentialul de invatare al prescolarului, 
dar si eventualele lacune ce trebuie completate si anumite aspect ce necesita corectare sau imbunatatire.  

La nivel prescolar, se pune accent pe personalitatea copiilor, pe formarea deprinderilor, pe formarea 
unor comportamente demne de urmat si apreciat in societate, de aceea cadrul didactic are rolul de a modela 
si indruma copiii spre reusita lui in viata. 

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.  

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. 

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.  



 

 

EVALUAREA MULTINIVELARĂ LA ELEVII CU CES 
 

PRUNDUȘ ALEXANDRA-CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ 

 
Evaluarea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) reprezintă un proces fundamental în 

psihopedagogia specială, prin care se urmăreşte cunoaşterea complexă a acestora în plan medical, 
psihologic, educaţional şi social, cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către aceștia 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.  

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; 
Demersul evaluativ în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale parcurge următoarele etape 

principale: 
 Evaluarea iniţială care este constatativă, obiectivele sale fiind:  
o identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea;  
o Stabilirea nivelului de performanţe sau a potenţialului actual al copilului;  
o Estimarea / prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului;  
o Stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizat. 
 Evaluarea continuă / formativă 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: 
o Estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 
o Modificarea planului de intervenție personalizat în funcţie de constatări;  
o Reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 
O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei elevilor cu CES constă în evaluarea multinivelară 

(pe grupe de nivel) și după caz, chiar individuală, urmărindu-se progresul înregistrat de către elev, față de 
nivelul său anterior, în detrimentul comparării cu colegii săi. 

Această formă de evaluare poate fi 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.  



 

 

Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progress / 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. 

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).  

Pornind de la faptul că organizarea diferenţiată a predării – învăţării – evaluării la clasă presupune: 
adaptarea conţinuturilor, a proceselor didactice, a mediului de învăţare (fizic, psihologic, social) și 
adaptarea procesului de evaluare: standarde de performanţă şi evaluare (descriptori / criterii de evaluare), 
aceasta din urmă se poate realiza prin mijloace diferite: proiecte, produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice, 
proiecte, portofolii,etc.). De asemenea, evaluarea prin probe scrise poate fi înlocuită prin probe orale, 
demonstrarea cunoştinţelor acumulate se poate realiza prin mijloace sau activităţi practice.  

În concluzie, desfăşurarea unor activităţi diferenţiate în cadrul evaluării, cu alte cuvinte, evaluarea 
multinivelară, are următoarele avantaje:  

• toți elevii vor participa la activitățile propuse la clasă și vor fi implicați în rezolvarea tuturor 
sarcinilor, fiecare elev fiind implicat în activitate; 

• toți elevii vor primi sprijinul necesar atunci când vor avea nevoie;  
• colectivul clasei va fi un colectiv închegat , iar elevii vor lucra împreună și se vor sprijini unii pe 

alții (eșafodaj); 
• lacunele nu se vor constitui în bariere în învățarea elevilor; 
• toți elevii de la clasă vor trăi succesul și vor fi motivați pentru învățare. 
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EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF.PREȘCOLAR PRUTEANU DANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA 

 
„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.  

Prin metoda evaluării, cadrul didactic cunoaște în fiecare etapă a desfășurării procesului instructiv-
educativ, nivelul atins de preșcolari, identifică punctele forte și lacunele din cunoștințele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabilește 
măsurile necesare pentru completarea și aprofundarea cunostintelor, corectarea deprinderilor greșite, 
perfecționarea priceperilor și deprinderilor.  

Totodată, prin realizarea evaluării, educatoarea inventariază achizițiile copiilor și apreciază progresul 
înregistrat de copil de la o etapa la alta a dezvoltării sale. 

Evaluarea rezultatelor obținute de copii are efecte pozitive asupra activității lor, îndeplinește un rol 
de supraveghere a activității preșcolare. Verificările asupra acumulărilor calitative și cantitative ale 
preșcolarilor în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea și consolidarea cunoștințelor 
acumulate, care sunt fixate, sistematizate și integrate în structuri. 

Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflectă asupra atitudinii copilului față de activitățile 
din grădiniță.  

Principalul scop al evaluării este să urmărească progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel 
de dezvoltare se află fiecare copil, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea nevoilor 
copiilor și să asigure succesul experiențelor tuturor. 

Identificarea copiilor cu nevoi speciale și care ar putea necesita sprijin ori intervenții suplimentare, 
reprezintă un alt obiectiv al evaluării. 

În cadrul teoriei și practicii educaționale, între multitudinea de metode și mijloace utilizate în scopul 
creșterii randamentului școlar, învățarea diferențiată și-a menținut statutul de actualitate printre alte 
activități ce favorizează progresul școlar al preșcolarilor. Existenta unor colective eterogene de preșcolari, 
la nivelul grupelor, cu grade diferite de permanență școlară, ne conduc la organizarea unei instruiri 
diferențiate prin intermediul unor sarcini de învățare cu nivel variabil. 

Aceasta presupune proiectarea unor situații de instruire diferențiată, a unor strategii didactice diferite, 
care să ofere fiecărui preșcolar posibilitatea de a progresa, sporindu-i în acest fel motivația pentru învățare. 

Evaluarea activitățior din grădiniță în domeniul limbă și comunicare: 
Limbajul este principalul mijloc de comunicare interumană și în același timp și factor de dezvoltare 

spirituală și de progres social. Prin urmare, limbajul are un rol determinant în dezvoltarea personalității 
umane. 

Memorizarea reprezintă formă de activitate ce are ca scop verificarea calității memorizării și a 
deprinderii de a recita corect și expresiv poeziile însușite anterior.  

Povestirile copiilor – ca mijloc de evaluare 
Povestirea este una dintre cele mai îndrăgite activități dirijate din grădiniță care satisface nevoia de 

cunoaștere și de afectivitate a copiilor, le stimulează imaginația și le creează cadrul optim de comunicare. 
Povestirile copiilor se realizează în două forme: repovestire și povestiri create de copii. 

Repovestirea – prin această formă de povestire se evaluează modalitățile de insușire ale cunostințelor, 
deprinderilor și capacităților în urma desfășurării activităților de povestire cu întreaga grupa de copii. 

Povestiri ale copiilor – după o activitate de povestire a educatoarei, într-o activitate următoare de 
evaluare, se poate planifica o activitate de povestire a copiilor. Povestirile create de copii au beneficiul de 
a putea participa mai mulți copii la crearea povestirii, fiecare venind cu o idee unică, solicitându-li-se în 
același timp atenția voluntară, pentru că ei urmăresc firul care se desfașoară, personajele care iși joacă 



 

 

rolurile, având însă posibilitatea de a adauga personaje preferate, venind cu o notă de originalitate atunci 
când sunt solicitați. 

Lectura dupa imagini este o activitate de educare a limbajului specific învățământului preșcolar 
deoarece asigură un material intuitiv pe baza căruia se va crea o poveste sau se va găsi o legatură între acele 
imagini. Această activitate are două componente de bază: observarea dirijată a imaginilor și dezvoltarea 
capacităților de receptare, de exprimare a mesajelor. 

Răspunsurile copiilor trebuie să fie, de asemenea: clare, precise, corecte, concise, să fie o formulare 
conștientă bazată pe înțelegerea aspectelor principale ale ilustrației. 

Evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educaţional, însă urmăreşte şi aspectele formative ale activităţii educatoarei. 
Datele obţinute sunt prelucrate în scopul de a desprinde concluzii utile despre activitatea desfăşurată. 

Evaluarea este considerată ca fiind sursa soluţiilor de perfecţionare a actului didactic, integrându-se 
organic în procesul de învăţare. Astfel, procesul educativ implică cu necesitate proiectarea simultană a 
triadei predare - învăţare - evaluare, orice schimbare produsă în cadrul uneia influenţează modalităţile de 
realizare a celorlalte, producând o adevărată reacţie în lanţ. 

Învăţământul preşcolar românesc permite în zilele noastre, prin aplicarea noului curriculum naţional, 
parcurgerea unui traseu individualizat de educare şi formare a preşcolarilor. 

Calitatea şi nivelul actului educaţional se reflectă în momentul evaluării. 
 
Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.;  
Colceriu, L. – Psihopedagogia învățământului preșcolar – Detalierea temelor pentru definitivat, 

Editura Dacia, 2008 
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House; 



 

 

IMPORTANȚA METODELOR ŞI INSTRUMENTELOR 
DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 

 
PROF.ȊNV.PRIMARː PRUTEANU LUMINIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN CEL MAREˮ 
SAT ŞTEFAN CEL MARE 

JUDEŢUL VASLUI 
 
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 adevăra t, 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) 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) 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ, REPER ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PRUTEANU SMARANDA LUCIA 
 
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 şcolareşti a procesului didactic - este o componentă a 
tehnologiei didactice. 

Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor implicate. In 
acest context, evaluarea creează oportunităţi pentru învăţarea sistematică din experienţele personale, prin 
construirea de noi competenţe pe baza celor existente şi în strânsă legătură cu acestea. Evaluarea este o 
acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi conţinuturile ce trebuie evaluate; 
scopul şi perspectivele evaluării; momentul; modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare 
a informaţiilor; criterii pe baza cărora se evaluează. Ea include trei operaţii principale: măsurarea, 
aprecierea şi decizia. 

 Măsurarea constă în utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, calificative, buline) şi un ansamblu de obiecte şi fenomene conform 
unor caracteristici pe care acestea le posedă în diferite grade. Când obiectul măsurării îl constituie fenomene 
proprii educaţiei, aceasta trebuie înţeleasă într-un sens mai larg, ca o operaţie prin care lucrurile sunt 
observate şi diferenţiate. Procesul de măsurare se poate realiza şi prin observare, având în acest caz un 
caracter informal. Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare, exactitatea ei fiind dependentă de calitatea 
instrumentelor utilizate şi de modul în care acestea sunt folosite. Măsurătorile, chiar şi asupra rezultatelor 
şcolare pot atinge uneori un grad ridicat de obiectivitate. 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. Calitatea ei este dependentă în mod sensibil de 
experienţa şi trăsăturile personalităţii evaluatorului. De aceea aprecierile emise asupra rezultatelor şcolare 
prezintă în multe cazuri o oarecare notă de subiectivism. Interpretarea rezultatelor evaluării se poate realiza 
în funcţie de următoarele criterii: obiectivele stabilite la începutul programului instructiv-educativ, 
progresul sau regresul înregistrat faţă de ultima evaluare, nivelul anterior de pregătire şi potenţialul 
psihopedagogic şi social al elevului. Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării 
datelor aferente măsurii şi prin măsurile introduse pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a 
procesului instructiv-educativ. 

 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: 
evaluarea iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. Această relaţie devine evidentă în situaţia în care educatorul începe activitatea 
cu elevii al căror potenţial nu-l cunoaşte, la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar, după 
cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului, la începutul unor capitole ca şi a fiecărei lecţii. 
În concordanţă cu rolul acestei modalităţi de evaluare, preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea 
elevilor ce vor fi primiţi în clasa pregătitoare şi clasa întâi, preocupare încă din perioada frecventării 
grădiniţei de către copii, dobândeşte o importanţă deosebită, aceasta constituind una din condiţiile integrării 
copiilor cu şanse de reuşită în activitatea şcolară. 

Metodele și tehnicile de evaluare care sunt 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 
pregătiriielevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a comportamentului elevului, investigația, 
proiectul,portofoliul, autoevaluarea; 

Fiecare din metodele și tehnicile de verificare enunțate prezintă avantaje și limite. Verificarea 
completă a realizării obiectivelor vizate înprocesul de instrucţie și educație se obține prin îmbinarea 
diferitelor tehnici de măsurare și prinfolosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

 
Bibliografie: 
•  Cucoș, C, Teoria și metodologia evaluării, Ed. Polirom, Iaşi,2008 
• Radu, I. T., Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, E.D.P., Bucureşti 1981 



 

 

EVALUAREA INIȚIALĂ A DISCIPLINELOR TEHNICE 
 

PUFU GABRIELA LĂCRĂMIOARA 
 
Schaub Horst definește evaluarea ca fiind „Procesul care începe cu planificarea și cu descrierea 

obiectivelor și a conținuturilor care vor fi controlate mai târziu”. 
Evaluarea, în sine, este un act subiectiv, o calitate ridicată a evaluării este dată de obiectivitatea, 

responsabilitatea, experiența, priceperea și corectitudinea examinatorului. Acest act vizează dimensiunea 
calitativă a celor evaluate și constituie distincția dintre apreciere și măsurare, cea din urmă vizând 
dimensiuni cantitative determinate cu ajutorul unor instrumente care verifică rezultatele obținute în 
activitatea de instruire. Conexiunea inversă din fluxul 

informațional al procesului de învățământ - care furnizeaz informații despre calitatea predării și 
despre gradul de învățare al elevului - reprezină strategia didactică de evaluare. 

Așadar, evaluarea reprezintă totalitatea activităților de verificare, apreciere, control, măsurare, 
estimare, examinare, a calității și cantității cunoștințelor teoretice și practice asimilate de elevi în procesul 
de învățare în urma aplicării unor tehnici, metode, instrumente de măsurare elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, cu scopul emiterii unei judecăți de valoare. 

Evaluarea iniţială mai este numită de unii specialişti şi ”răul necesar”, nu are rol de control, dar este 
diagnostică, stimulantă şi indică planul de urmat în procesul de învăţare. 

Este necesară pentru cunoaşterea 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 foarte utilă la intrarea copiilor în clasa I, la intrarea în ciclul gimnazial,lieal, profesional, la 
începutul studiului unei discipline şcolare. 

Este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii în cauză dispun de pregătirea necesară creării de 
premise favorabile unei noi învăţări (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi). 

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 a acestei evaluări constă în aceea că datele obţinute prin evaluarea iniţială ajută la conturarea 
activităţii următoare în trei planuri:  

1. modul adecvat de predare/învăţare a noului conţinut; 
2. aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare pentru întreaga clasă;  
3. adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare doar a unor elevi.  
Evaluarea scrisă folosete comunicarea indirectă bazată pe scris. În cazul acestui tip de evaluare, 

elevul este lipsit de feed-back-ul direct, având în schimb posibilități mai bune de exprimare și etalare a 
cunoștințelor fără intervenția profesorului. 

Avantajele acestei forme de evaluare : 
• economia de timp; 
• probele au același grad de dificultate pentru toți elevii; 
• permite punerea în valoare a capacităților superioare ale elevilor; 
• judecățile de valoare au un grad mai mare de obiectivitate (datorit criteriilor de evaluare); 
• diminuarea stărilor de stres, tensionate (mai ales pentru elevii mai timizi); 
• asigurarea un diagnostic precis și obiectiv; 
• deschid perspective de natură prognostic. 
 Limitele acestei forme de evaluare: 
• uneori au un caracter de sondaj legat de conținutul evaluat; 
• nu permite ajutarea elevilor în formularea răspunsurilor; 
• existența unui decalaj temporal între momentul corecturii lucrării de către cadrul didactic și cel al 

recuperării unor lacune;  
• încercări de ghicire a răspunsurilor, de fraudă în anumite situații;  
• uneori evidențiază insuficient originalitatea,capacitatea de organizare a informațiilor; 
• subiectivitatea examinatorului (prin modul de concepere a probei). 
 



 

 

Exemplu test de evaluare 
Clasa: a X-a 
Domeniul:mecanica Anul şcolar: 
Data susţinerii testului: 
Numele si prenumele elevului..................................................................................................... 
 
Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerinţelor se acorda 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10 de 

puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 min. 
 
I. Alegeți raspunsul corect prin încercuirea literei corespunzatoare:…………………40p 
1. Formatul A4 utilizat în desenul tehnic industrial are dimensiunile:  
a) 210x297 mm; b)297x420mm; c) 210x 297 cm. 
2. Scara de reprezentare în desenul tehnic este raportul dintre:  
a) valoarea dimensiunii măsurate pe desen și valoarea reală a dimensiunii;  
b) valoarea reală a dimensiunii și valoarea dimensiunii măsurate pe desen; 
c) valoarea calculate și cea reală. 
3. Contururile reale vizibile se trasează:  
a) linie continua subțire ; b) linie întreruptă groasă ; c) linie continuă groasă. 
4. În desenul tehnic, dimensiunile unei piese se exprimă în:  
a) cm; b) mm; c) mm2. 
II.Apreciați care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate (A) și care sunt false (F)….10p 
1. Liniile de hașuri nu se întrerup în dreptul cotelor . ( ) 
2. Indicatorul la formatul A4 se asează numai pe latura mare. ( ) 
3. Fuzibilitatea este proprietatea materialelor metalice de a se topi. ( ) 
4. Asamblările sudate sunt asamblări demontabile. ( ) 
5. Micrometrele sunt instrumente pentru masurat lungimi. ( ) 
III.Stabiliti corespondentele dintre coloana A si B astfel incat asocierile din urmatoarele tabele 

sa fie corecte………………………………………………………………………..30p 
 
A Tipuri de linii B. Utilizare 
1.linie continuă subțire 
2. linie continuă groasă 
3. linie punct subțire 
4. linie punct mixtă 
5. linie întrerupta subțire 

a. axă de simetrie 
b. chenarul formatului 
c. muchii acoperite 
d. traseele planelor de secționare 
e. linia de cotă 

 
IV.Definițiurmatoarelenoțiuni............................................................................................10p 
a) Cotă 
b) Organele de mașini 
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SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA VODA, 
BRAILA 

  
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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Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Nu poate exista act educațional care să nu implice direct sau indirect sistematic sau 
nesistematic, procese evaluative și auto-evaluative.  

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. 

 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 pregătirea 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. Aceasta 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 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 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 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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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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