
 

 

MODALITĂȚI DE ABORDARE A EVALUĂRII 

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Profesor înv. primar Moldovan Codruța Maria 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Tg. Mureș, Mureș 

 

Având un rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, evaluarea este permanentă 

în orice domeniu de activitate. Învăţământul constituie un domeniu central al societăţii, în care 

activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat. 

Evaluarea în domeniul educaţiei urmăreşte să aprecieze cu obiectivitate şi prin mijloace 

ştiinţifice efectele unei acţiuni pedagogice. 

În ultimele decade, conceptul de evaluare a suferit profunde şi semnificative transformări în 

ambianţa învăţământului şi a procesului de învăţare, sensul practicilor evaluative schimbându-se în 

intenţia de a se adapta noilor cerinţe educative şi sociale. 

Evoluând de la concepţia tradiţională 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. În timp ce învaţă, elevul efectuează 

repetate procese de valorizare şi de apreciere critică, care-i servesc ca bază pentru luarea deciziilor 

orientative în propria-i formare şi dezvoltare. 

Conceptul de evaluare se transformă. Astfel, nivelul procesului de învăţământ interesează nu 

numai desfăşurarea evaluării didactice, ci şi formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de 

autoevaluare. Dezideratele educaţionale cuprind un registru nou de competenţe, spre deosebire de 

atribuţiile tradiţionale centrate pe transmiterea de informaţii şi evaluarea însuşirii informaţiilor 

transmise. 

Datorită diversificării conţinuturilor ce trebuie asimilate de elevi şi verificate de cadrul 

didactic, metodele şi tehnicile de evaluare au cunoscut o îmbogăţire rapidă. Noile metode apărute 

sunt utilizate cu succes alături de cele tradiţionale şi oferă dascălului o imagine completă, de 

ansamblu, asupra celui evaluat. 

Modernizarea învăţământului românesc, centrarea acestuia pe calitate, inclusiv a evaluării, a 

dat naştere unor controverse în rândul practicienilor, mai ales a celor care se împart în tabere pro şi 

contra reformă. În cele mai multe cazuri, această discriminare este făcută în funcţie de vârstă, de 

convingerile fiecăruia şi de percepţia pe care o au asupra noului. Toate aceste lucruri dovedesc că 

evaluarea este o componentă foarte importantă a procesului didactic şi că merită să fie investigată în 



profunzime, pentru a-şi putea realiza scopurile cu care este investită şi pentru a putea fi proiectată, 

aplicată şi valorificată corespunzător. 

 În societatea în care trăim, televizorul şi internetul ocupă majoritatea timpului elevilor, 

desenele animate, ba chiar şi telenovelele, fiind urmărite cu regularitate. Din această cauză, 

lecturarea unor cărţi sau texte a trecut pe locul secund, în cel mai fericit caz. Această lipsă a 

lecturilor suplimentare se observă şi din sărăcia vocabularului lor atunci când încearcă să comunice, 

să povestească sau chiar să redacteze compuneri. 

Orice cadru didactic sau părinte poate confirma faptul că preocupările extraşcolare ale 

copiilor sunt jocul pe calculator, vizionarea de desene animate, de seriale, fiind excluse aproape în 

totalitate lectura, sportul şi activităţile în aer liber.  

În aceste condiţii, consider că nouă, dascălilor, ne revine sarcina de a-i îndruma pe copii spre 

lectură, de a plămădi şi modela conştiinţa tinerei generaţii. 

Prin cercetarea pe care am desfăşurat-o, am încercat ca, prin îmbinarea strategiilor de 

evaluare tradiţionale cu cele complementare / alternative, să ajut elevul să pătrundă şi să dezlege 

tainele cărţilor, să facă corelaţii cu propriile experienţe de viaţă. 

Prin îmbinarea acestor metode se dezvoltă imaginaţia creatoare, gândirea, inteligenţa, 

interesele, atitudinile. 

Obligaţia dascălului este de a prezenta cartea ca pe ceva care merită a fi cucerită. Lecturarea 

unei cărţi poate să fie plăcută dacă elevului i se imprimă ideea că niciodată nu este singur atunci 

când care o carte în faţă, că poate pătrunde cu uşurinţă în lumea personajelor şi că, totodată, poate 

să-şi imagineze o altă lume în care poate să pătrundă. 

Pentru aceasta, încă din clasele mici, învăţătorul trebuie să împărtăşească cu ei plăcerea 

lecturii şi să-i ajute să citească „ printre rânduri”. Astfel, se pot citi fragmente incitante din cărţi şi 

pot fi povestite anumite pasaje. De asemenea, elevii pot fi încurajaţi să povestească despre ceea ce 

citesc. 

Metodele de predare – învăţare – evaluare pe care cadrul didactic le foloseşte în timpul 

orelor de Limba şi literatura română trebuie astfel selectate încât să stârnească interesul / 

curiozitatea elevului şi să-l ajute să înţeleagă operele literare. În acest sens, este necesară abordarea 

acestora în concordanţă cu specificul învăţământului primar, iar noţiunile de teorie literară trebuie 

prezentate în legătură cu posibilităţile receptării. 

Cu alte cuvinte, datoria dascălilor este aceea de a dezvolta copiilor plăcerea de a citi 

deoarece literatura înnobilează sufletul unui copil şi îl ridică în sferele superioare ale existenţei, 

modelând fiinţa umană şi conturând individualitatea. 



Textul a fost privit ca un partener de dialog, care oferă o multitudine de sensuri ce trebuie 

descifrate pentru a selecta mesajul. Uneori, acest mesaj ne ajută să pătrundem dincolo de cele 

evidenţiate de autor. 

S-a insistat pe căutarea de noi soluţii pentru situaţiile-problemă din textele citite, dar mai 

ales pe universalitatea copilăriei, indiferent de timp, loc ori statut social. 

                   În cadrul lecţiilor din tema Copilăria am încercat utilizarea unui sistem de 

instrumente de evaluare tradiţionale îmbinate cu metode alternative de evaluare în vederea creşterii 

eficienţei învăţării. În proiectarea lecţiilor am pornit de la ipoteza că 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. 

Prezint în continuare realizarea concretă a unor secvenţe practice. 

 

Vizită 

Ion Luca Caragiale 

1.   Motivaţia: 

Acest text oferă valenţe educative ce se cer identificate şi valorificate pentru modelarea 

comportamentului civic al elevilor. Identificând aspectele negative din comportamentul 

personajului principal şi reflectând asupra lor, ei îşi vor putea crea o listă cu  Aşa nu se face… 

aplicabilă în viaţa lor. 

 

Desfăşurarea celei de-a doua lecţii 

 

 1. Captarea atenţiei 

Se prezintă elevilor filmul „Vizită” cu scopul reactualizării conţinutului textului studiat. 

 

2. Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior  

Se aplică o fişă de lucru individual prin care elevii vor dovedi cunoaşterea integrală a 

schiţei. 

 

3. Dirijarea învăţării 

 Pentru o mai bună înţelegere a textului se va organiza o dezbatere prin intermediul 

căreia să se pună în valoare mesajele şi simbolurile transmise de Ion Luca Caragiale prin 

intermediul schiţei „Vizită”. Discuţia e condusă de cadrul didactic prin intermediul întrebărilor 

comprehensive şi interpretative de tipul: 



 „Ce înseamnă pentru voi cuvântul copilărie?” 

 „Ce înţelegeţi prin expresia cei şapte ani de acasă?” 

 „Cum se comportă băiatul în prezenţa musafirului?” 

 „Care este cauza comportamentului lui Ionel?” 

 „Ce atitudine are mama faţă de Ionel?” 

 „Ce sfaturi îi dai acestui copil?” 

 „Cunoşti un alt personaj care îi seamănă?” 

 Pentru verificarea modului în care au fost însuşite noţiunile referitoare la  mesajul 

literar, lexic, elevii vor avea de întocmit harta textului, pe baza schemei date. 

 Cu ajutorul informaţiilor dobândite anterior, elevii vor compune, în perechi, câte un 

cvintet referitor la personajul principal al schiţei.   

  

 4. Obţinerea performanţei 

 Părerea ta contează cel mai mult! 

 Sarcină de lucru: Spune-ţi părerea bifând varianta acceptată sau scriind o altă 

variantă. 

 Eu cred că a greşit… 

…Ionel, pentru că nu asculta nici de mama sa, nici de servitoarea bătrână şi nici nu avea 

ruşine faţă de musafirii părinţilor. 

 …mama, deoarece nu a ştiut să-și educe copilul. Nu a ştiut să îmbine dragostea cu 

severitatea. I-a permis prea multe, nu l-a învăţat că există şi nu este voie, nu este bine.   Nu l-a 

învăţat să se poarte civilizat. 

…musafirul, care i-a adus în dar o minge şi că avea şoşoni. 

…servitoarea că nu-l lăsa să facă ce voia. 

 În concluzie având în vedere demersul didactic al acestei ore, elevii formulează 

mesajul lecţiei, evidenţiind greşelile din comportamentul lui Ionel şi oferă variante corecte de 

purtare în diferite contexte. 

Puiul 

    Al. Brătescu Voineşti 

1.   Motivaţia: 

Cadrul gândirii critice şi strategiile utilizate oferă posibilitatea elevilor să-şi exprime într-o 

manieră personală propriile gânduri, opinii sau sentimente referitoare la subiectul aflat în discuţie şi 

facilitează desprinderea unor judecăţi de valoare.  

Se vor dezvolta prin această lecţie deprinderile de exprimare corectă orală şi scrisă, vor fi 

stimulate mai multe tipuri de gândire. 



 

Desfăşurarea celei de-a treia  lecţii 

 Pentru esenţializări gradate a conţinutului informaţional al unor texte literare m-am 

gândit că o modalitate eficientă de întărire a învăţării este asocierea informaţiilor din text cu desene, 

simboluri şi culori induse de lectură. 

 Interpretarea simbolurilor: 

 Textul „Puiul” de Al. Brătescu-Voineşti ne face să ne gândim la viaţa personală, ca şi 

la problemele general umane. 

 Se vor pune întrebări ca: 

  Ce simbolizează „cuibul”? (reprezintă casa)  

  De ce este importantă casa în viaţa unei vieţuitoare? (casa este locul unde te simţi în 

siguranţă, unde te simţi bine) 

  Ce semnificaţie au anotimpurile în desfăşurarea acţiunii povestirii?(primăvara – 

momentul naşterii, vara – tinereţe, toamna – maturitate, iarna - moarte) 

  Cu reprezintă flăcăul, vânătorul şi câinele Nero în text? Dar ţăranul? (pericolele 

care ne pândesc pe parcursul vieţii, respectiv salvarea) 

  Ce sensuri putem găsi pentru călătoria lungă a prepeliţei şi a puilor acesteia? 

(semnifică  examenul de maturitate) 

  Cum interpretaţi decizia prepeliţei? 

  Ce alegere aţi fi făcut voi? De ce? 

 Cum vedeţi voi finalul povestirii?(e plin de învăţăminte, e de fapt mesajul textului şi 

face legătura cu moto-ul de la început) 

  De ce credeţi că autorul a ales acest final?(ne arată că neascultarea poate cauza 

pierderi majore) 

  Cum ţi-ai fi dorit să se termine povestirea? 

  Cum v-aţi simţit după lecturarea acestei întâmplări? (speriat, trist, m-a făcut să mă 

gândesc mai mult la poveţele mamei, trebuie să ne gândim mai mult înainte de a face ceva ) 

 Scheletul de recenzie  sub forma unei fişe individuale de lucru ce are ca sarcini de 

rezolvare:  

 să redea printr-o propoziţie conţinutul textului,  

 să aleagă o expresie semnificativă conţinutului,  

 să rezume într-un cuvânt esenţa povestirii,  

 să aleagă „culoarea sentimentală” a povestirii şi să motiveze alegerea făcută,  

 să extragă învăţămintele  

 să redea grafic un simbol potrivit textului. 



Temă Citeşte „Privighetoarea”, „Nicuşor” . Realizează desene în care să ilustrezi 

povestirile  citite.  

După parcurgerea textelor legate de tema Copilăriei, am realizat împreună cu elevii  

consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior. Astfel în cadrul unei ore am încercat împreună cu 

elevii să realizăm conexiuni între personajele principale ale textelor studiate, precum şi cu propria 

lor persoană, am purtat discuţii pe tema copilăriei scoţând în evidenţă că indiferent de timp, „copiii” 

au fost şi au rămas la fel (universalitatea copilăriei) cu toate năzdrăvăniile, păţaniile, greşelile, dar şi 

jocurile, bucuriile acestei perioade. Apoi am alocat alte două ore din programul şcolar pentru 

creaţiile copiilor. Ei au avut libertatea de a alege atât specia literară abordată cât şi forma de lucru 

(individual sau în perechi). Astfel elevii au realizat compuneri, poezii, scrisori, cvintete, afişe, 

eseuri etc. toate lucrările obţinute au fost ataşate portofoliului individual.   

Aplicaţia practică realizată a confirmat şi rezultatele experienţei mele profesionale de mai 

multe generaţii de copii, subliniind faptul că prin folosirea unei evaluări permanente şi continue se 

dezvoltă deprinderea de muncă independentă, creând elevilor încrederea în capacităţile proprii, în 

puterea de a observa, de a trage concluzii asupra activităţii pe care o desfăşoară, iar evaluarea 

cunoştinţelor, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie făcută astfel încât să contribuie la 

dezvoltarea gândirii independente şi creatoare a elevilor. 
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