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 A evalua (DEX.) - a determina,  a stabili preţul, valoarea, numărul, cantitatea etc. (fr. evaluer) 

 Sinonime - a preţui, a estima, a măsura, a aprecia, a calcula, a socoti, a nota, a valorifica, a 

valoriza 

 Antonime - a uniformiza, a demotiva, a pasiviza, a stagna 

 Conotaţii (pozitive) - declanşarea motivaţiei, a spiritului competitiv, inducerea autoanalizei, 

generarea expectanţei, a drumului spre viitor.      

   “Dictionnaire de pedagogie”, Larousse (1996, p.124), defineşte conceptul de evaluare în 

pedagogie  drept  “un dispozitiv care a luat naştere spre mijlocul secolului al XX-lea în ţările anglo-

saxone şi care rezultă din transpunerea în domeniul învăţământului a conceptelor şi modelelor 

aplicate în secolul al XIX-lea în lumea economiei, în special în industrie.”  

Evaluarea în educaţie are drept scop aprecierea efectelor unui demers  pedagogic,   în mod 

obiectiv şi prin mijloace ştiinţifice. Evaluarea controlează şi condiţionează  dinamica clasei, încât 

putem spune că nu există învăţare eficientă fără evaluare. Ea acţionează în cadrul concret al clasei 

de elevi, folosind instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup şi individual. În 

“Dicţionarul de pedagogie”, Schaub Horst defineşte evaluarea ca fiind “procesul care începe cu 

planificarea şi cu descrierea obiectivelor şi a conţinuturilor care vor fi controlate mai târziu” (2000, 

p.101). 

Evaluarea asigură premisele desfăşurării în condiţii optime, a proceselor de predare şi 

învăţare. Interrelaţia care se realizează între cele trei procese creează un circuit continuu, conform 

căruia nu putem înfăptui unul dintre ele fără a ţine cont de celălalt. 
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                                                               influenţează 

 

Metodele tradiţionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise şi  practice, 

sunt etichetate ca principale metode de evaluare ce domină încă în desfăşurarea actului evaluativ 

din învăţământul preuniversitar. 

învăţare 

predare evaluare 



Didactica modernă, studiile şi cercetările realizate în domeniul evaluării, precum şi practica 

educaţională punctează că strategiile tradiţionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 

rezultatelor şcolare este utilizată adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desfăşura o 

activitate de învăţare sistematică. Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cunoştinţelor 

asimilate şi rareori pe capacităţi, aptitudini, competenţe, descurajând formarea şi dezvoltarea la 

elevi a unor abilităţi şi aptitudini creative.  

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. 

Este recunoscut faptul că metodele complementare de evaluare reprezintă o alternativă la 

formulele tradiţionale a căror prezenţă domină şi 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” (I.T. Radu, 2000, p223).  Alternativele oferite constituie opţiuni metodologice şi 

instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă evitând rutina şi monotonia. Valenţele formative 

le recomandă susţinut în acest sens. Este cazul, în special, al investigaţiei, al proiectului şi al 

portofoliului, al hărţilor conceptuale care în afara faptului că reprezintă importante instrumente de 

evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învăţarea de tip 

euristic.  Strategiile alternative pot include lucrări scrise şi revizuite, analize orale referitoare la 

evenimente cotidiene, cooperarea cu alţii în rezolvarea unor sarcini de învăţare, în organizarea unei 

cercetări.  

Asemenea sarcini solicită elevul să sintetizeze informaţia asimilată şi să creeze răspunsuri 

elaborate, complete. Validitatea crescută a evaluărilor alternative (autentice) rezultă din relevanţa 

acestora pentru subiecţii evaluaţi şi din concordanţa lor cu “scenariile” vieţii reale. Denumindu-le 

“tehnici de evaluare informală”, Cecilia Navarete, Robert Martinez şi al. (1990) apreciază că ele ar 

putea fi cu adevărat reprezentative pentru curriculum, explicite pentru profesori şi elevi, valide şi 

fidele prin aria de conţinut acoperită, prin acurateţea şi constanta rezultatelor în cursul aplicării. 

Procedurile alternative de evaluare fac posibilă aprecierea competenţelor achiziţionate de elevi prin 

parcurgerea unei învăţări contextualizate, situând evaluarea într-un context semnificativ de 

comunicare interpersonală, de cercetare şi rezolvare de probleme. 

Valenţele formative ale strategiilor alternative pot fi sintetizate astfel:   

 realizează evaluarea rezultatelor în strânsă corelaţie cu instruirea/ învăţarea, de cele mai 

multe ori, concomitent cu aceasta; 

 stimulează implicarea activă a elevilor, conştientizarea responsabilităţii asumate; 

 realizează evaluarea holistică a progresului elevului; 

 asigură clarificarea conceptuală şi facilitează operaţionalizarea cunoştinţelor asimilate; 

 oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, 

depăşind neajunsurile metodelor tradiţionale cu caracter de sondaj; 

 evaluează gradul de realizare a unor obiective ce vizează aptitudinile, atitudinile, 

capacităţile, competenţele elevului ce nu pot fi măsurate şi apreciate prin strategiile 

tradiţionale; 

 consolidează deprinderile şi abilităţile de comunicare socială, de cooperare precum şi 

capacitatea de autoevaluare; 

 asigură un demers interactiv al predării-evaluării, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea; 

 reduce factorul stres: evaluarea având ca scop principal  îmbunătăţirea activităţii 

stimularea/motivarea elevului şi nu sancţionarea cu orice preţ; 

Metodele şi tehnicile alternative de evaluare vizează în mod prioritar următoarele obiective                

(N. Gronlund, 1981, p434, apud Ghid de evaluare , p. 55-56): 

 



Aptitudini/ Atitudini Comportamente prin care se exprima 

Aptitudini de 

comunicare 

Vorbirea, tăcerea ascultarea, comunicarea non-verbală. 

Atitudini faţă de 

activitate şi sarcinile 

curente 

Eficienţa planificării, consecvenţa în rezolvarea sarcinilor 

eşalonate în timp, utilizarea timpului şi altor resurse, spiritul 

de iniţiativă, creativitatea, încrederea în sine, dorinţa de 

autoperfecţionare. 

Atitudini sociale Preocuparea pentru bunăstarea celorlalţi, respectul faţă de 

norme şi faţă de bunuri, receptivitatea faţă de problemele 

comunităţii, dorinţa de a coopera, de a oferi ajutorul, 

preocuparea pentru calitatea relaţiilor interumane şi 

respectarea intereselor legitime ale celorlalţi. 

Atitudini intelectuale Receptivitatea faţă de nou, spiritul critic şi interogativ, 

preocuparea pentru întemeierea raţională a deciziilor şi 

comportamentelor, curiozitatea. 

Aptitudini emoţionale Gestionarea sentimentelor şi stărilor afective, exprimarea 

sentimentelor şi aprecierilor, manifestarea satisfacţiei faţă de 

activitate, tonusul afectiv. 

Aptitudini de adaptare/ 

modelare a 

comportamentului 

Reacţia la autoritate, preluarea de responsabilităţi, integrarea 

în grupul de lucru, gestionarea stărilor de conflict, adaptarea 

la schimbare. 

 

Fără a minimaliza valoarea metodelor tradiţionale şi a maximiza calităţile  metodelor 

„complementare”, precizăm că oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, 

„tradiţionale” sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori şi promovate în raport cu „fidelitatea” 

lor, adică cu gradul în care ele reuşesc să aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem să apreciem. 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. 

 

Exemplu –  tradiţional şi modern în evaluare-scenariu didactic adaptabil 

 

Pledoarie pentru fizică 

 

1) Competenţe cheie vizate:  

- înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese fizice, a funcţionării şi 

utilizării unor produse ale tehnicii cotidiene. 

- investigaţia ştiinţifică şi teoretică aplicată in fizică 

- comunicarea  

2) Disciplina:Fizică  

3) Clasa: a IX-a 

4) Unitatea de învăţare: Mişcarea circulară uniformă 

5) Tema: Pledoarie pentru fizică 

6) Metode didactice:  

- procesul luării deciziilor 

- munca în echipă 

- experimentul 

7) Procedura de lucru 

a) Resurse utilizate 

- Umane: clasa/grupe de elevi 

- Materiale: panou; markere colorate; hârtie, flipchart; fişe de lucru, PC. 



- Temporare:2* 50 minute 

b) Derularea activităţii 

 

Activitatea 1. 

 Tematica activităţii a fost anunţată la începutul unităţii de învăţare . Clasa este împărţită în  

grupe (a câte 4-5 elevi). Fiecare grupă are ca sarcini de lucru: 

 Individual, pregătirea materialului studiat în clasă 

 Pe grupe se redactează: 

 -    un eseu intitulat “Pledoarie pentru fizică”  

- o simulare argumentată pe calculator a unui experiment bazat pe cunoştinţele unităţii de 

învăţare  

- un poster care să reliefeze fenomenele studiate 

- un rebus care să cuprindă drept soluţii noţiunile fundamentale 

Activitatea 2. 

Se aplică individual un test de evaluare sumativă alcătuit din itemi obiectivi şi 

semiobiectivi – 30 minute ( max 100p ). 

 

Dupa aplicarea testului fiecare grupă va prezenta printr-un elev:  

 

- eseul  

- simularea experimentului 

- posterul 

- rebusul 

 

Punctajele obţinute sunt ordonate într-un tabel de următoarea formă: 

 

 Eseu  

(max 100p) 

Simulare 

experiment 

(max 100p) 

Poster 

(max 50p) 

Rebus 

(max 50p) 

Total-nota 

(max 300p/4) 

Grupa I      

Grupa II…      

Grupa V      

 

Aprecierea se face de către profesor şi grupele de elevi, nota finală a fiecărui elev fiind 

media rezultată din nota grupei şi nota testului sumativ. 

 

“.... este greu de imaginat ca o metodă sau alta, oricât de evidente ar fi virtuţile acesteia, să acopere 

toate cerinţele pe care le reclamă evaluarea rezultatelor şcolare sau să răspundă tuturor situaţiilor de 

instruire”, afirmă I.T. Radu (2000, p.228). 
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