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DESPRE PROIECT

i
Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice
prin Activităţi de Mentorat
(2008 - 2011)
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul „Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat” se aplică într-un
context în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un proces de restructurare şi
îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale optimizate în raport cu nevoile de
cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de
eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii
din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din
învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
Proiectul urmăreşte:
• Să optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban defavorizat
şi să le abiliteze în construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât
pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să
corespundă standardelor naţionale de calitate;
• Să structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită formarea
la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială
armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le
faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
• Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect resurse
de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a şcolii
(promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea adecvată
a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate, aplicarea în
practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării cunoştinţelor şi
practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale
moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a
cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
• Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale care să ia în
considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etnocultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)
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Maniera de construire şi de livrare a ofertei de formare adresată cadrelor didactice constituie un
element important de plus calitativ adus de proiect, fiecare cadru didactic fiind consiliat şi sprijinit să-şi
identifice un set de ţinte de dezvoltare în funcţie de care să selecteze, împreună cu mentorii, acele module
de formare care sa contribuie intr-o maniera cat mai eficienta la atingerea obiectivelor stabilite. Programul
de formare, dincolo de oferta generală, dovedeşte un important grad de flexibilitate şi de adaptabilitate la
condiţiile particulare din fiecare şcoală.
Cele 8 module elaborate în cadrul proiectului pot fi grupate in doua mari categorii - module
generale si module specifice - fiecare categorie cuprinzand urmatoarele titluri:
Module generale:
• Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
• Evaluarea continuă la clasă;
• Cunoaşterea elevului;
• Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
Module specifice:
• Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
• Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
• Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
• Management instituţional şi management de proiect.
Proiectul este implementat, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium
Design Group.
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ARGUMENT

a

În acest secol este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin intermediul
tehnologiei informatice şi comunicaţionale. Dacă în anul 2003, profesorii români care predau matematica
şi ştiinţele raportau că 1-2% dintre elevii de clasa a VIII-a utilizează calculatorul în scopul instruirii, în
anul 2007, acest procent, este cuprins între 2 şi 3%. Însă, în acest răstimp, cu 30% mai mulţi elevi au
acces la Internet, şi cu 37% mai mulţi elevi au acces la computere la şcoală*. În aceste condiţii, devine o
necesitate integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Structurat pe 3 capitole (1. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de
predare; 2. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de învăţare şi 3. Evaluarea
învăţării care integrează tehnologia informatică şi comunicaţională), prezentul modul se poate adapta mai
multor scopuri de învăţare:
- instrumentarea cadrelor didactice în domeniul practicilor novatoare în ceea ce priveşte predarea/
învăţarea/ evaluarea;
- stimularea creativităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte proiectarea predării şi a evaluării
progresului elevilor;
- descoperirea de soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului la orice oră de curs şi în
activităţile extracurriculare;
- stimularea învăţării prin fructificarea motivaţiei elevilor de a folosi calculatorul.
Este de remarcat că acest modul a fost astfel conceput încât să poată reprezenta un instrument real de
îmbunătăţire a activităţii practicianului, în condiţiile racordării la rezultatele cercetărilor curente din
domeniul educaţional.
Aşadar, prima parte se adresează cadrelor didactice oferindu-le căi pentru optimizarea
procesului de predare prin eficientizarea strategiilor didactice pe baza utilizării tehnologiei informatice
şi comunicaţionale; utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne se poate realiza numai în condiţiile
proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruiri centrate pe
elev.
Cea de-a doua parte poate fi folosită de profesori pentru explorarea unor soluţii de integrare
a calculatorului în activitatea de învăţare şi de comunicare a învăţării – e-mailul, mesajele instant,
blogurile, saiturile wiki. În ultima parte, profesorii sunt asistaţi în vederea familiarizării cu noi strategii
de evaluare pentru lecţiile centrate pe elev şi cu noi instrumente de evaluare continuă prin care dorim să
reîntregim şi să accesibilizăm conceptul de evaluare formativă. La final, trecem în revistă câteva exemple
de instrumente de evaluare a proceselor, produselor şi performanţelor practice rezultate din integrarea
tehnologiei informatice şi comunicaţionale.
În vederea facilitării achiziţiilor, modulul conţine, pe lângă informaţie şi o varietate de sarcini de lucru
care incită la descoperirea soluţiilor adecvate la diversele probleme ridicate.

* Noveanu, G.N. et al. 2005, pag. 101-102 şi baza de date TIMMS 2007
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CAPITOLUL

1

Utilizarea tehnologiei
informatice şi comunicaţionale
în procesul de predare

1.1. Proiectarea unităţii de învăţare
„Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru
introducerea cu succes a tehnologiei în predare şi în învăţare... constă în acordarea unei atenţii sporite,
managementului proceselor, strategiei, structurii şi mai ales rolurilor şi deprinderilor.1”
Tehnologia este doar vârful aisbergului în procesul de planificare a instruirii, servind doar ca
vehicul util, printre altele vitale.

1.1.1. Ce este unitatea de învăţare2?
Este important managementul pentru gestionarea unor sisteme complexe, pentru organizaţii sau
pentru fiecare membru al acestora în parte? Se pot atinge rezultate relevante în instituţii – fie ca sunt
economice, militare, educaţionale – fără contribuţia semnificativă a unui manager bine pregătit?
Numeroase opinii, studii, exemple afirmă că nu, nu se poate, demonstrând cu tărie că eficienţa
organizaţională fără management este imposibilă. Fireşte, pot exista exemple în care organizaţiile au
funcţionat rutinier pe linia unor cadre anterior stabilite chiar şi în lipsa unui factor managerial. Însă,
acestea sunt cu siguranţă excepţii, întâmplări pe termen scurt şi nu reguli. Prin finalităţile şi procesele
implicate, managementul reprezintă un element nu numai fundamental, dar şi indispensabil funcţionării
sistemelor organizaţionale şi sociale. Acesta este considerat unul din vectorii esenţiali care explică de ce o
ţară este bogată sau săracă (Richard Farmer), reprezintă factorul care determină supravieţuirea şi succesul
companiilor sau dimpotrivă nereuşita acestora, este „sângele vital oricărei întreprinderi” (Peter Drucker)
pentru că atunci când ne gândim la organizaţii, ne gândim la management (H. Mintzberg).
Desfăşurarea procesului de instruire necesită anticiparea de către profesor a activităţilor din
clasă. Aceasta înseamnă, construirea strategiei predării care presupune identificarea deprinderilor şi a
informaţiilor pe care trebuie să şi le însuşească elevul; profesorul este cel care decide şi este responsabil
asupra a „ce”, „cum” şi „când” se învaţă.
Proiectarea demersului didactic se concretizează în parcurgerea următoarelor etape:
• Lectura, înţelegerea şi interpretarea programei;
• Stabilirea unităţilor de învăţare;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţilor de învăţare.
Conceptul care face diferenţa faţă de abordarea tradiţională a proiectării demersului didactic – proiectarea
pe lecţii – este unitatea de învăţare. Unitatea de învăţare reprezintă un ansamblu de lecţii, congruent din
punct de vedere al obiectivelor urmărite, unitar din punct de vedere tematic (al conţinutului disciplinar),
cu activităţi adecvate, subordonate obiectivelor, şi desfăşurându-se cu resurse specifice.
Unitatea de învăţare conturează o structură didactică deschisă şi flexibilă, care se desfăşoară pe
o perioadă determinată de timp, care are ca scop formarea unui comportament specific la elevi şi care
dă libertatea manifestării creative a profesorului într-un cadru delimitat de obiectivele/ competenţele/
conţinuturile programei şcolare. Rezumând, conceptul de unitate de învăţare are rolul de a materializa
conceptul de demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactică.
1 Wills, S. şi Alexander, S., 2000, pag. 72.
2 Ghid Metodologic. Aria Curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Liceu (2002) pag.25–32, Noveanu, G.N. şi Nenciulescu, S.O., 2005,
pag.15-18, 25-30 şi 72-78, şi Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag.41-58.
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Conţinuturile şi obiectivele de referinţă/ competenţele specifice ale programelor trebuie grupate pe
unităţi de învăţare, care apoi se detaliază, în timpul proiectării, pe lecţii. Pentru a identifica unităţile de
învăţare, trebuie să avem în vedere principalele caracteristici ale acestora, şi anume:
- unitatea de conţinuturi;
- coerenţa obiectivelor/ competenţelor;
- continuitate în timp;
- finalizarea prin evaluare.

Temă de reflecţie
Care ar fi avantajele proiectării pe unităţi de învăţare, faţă de proiectarea pe lecţii?
Care ar fi dezavantajele acestui tip de proiectare?
1.1.2. Cum identificăm o unitate de învăţare?
Unităţile de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie planificate ţinând cont de finalităţi şi organizate în
jurul unor concepte importante. O unitate de învăţare nu este privită ca o colecţie de informaţii individuale
şi separate, ci ca parte a unei reţele a domeniului, din perspectiva cunoştinţelor şi a deprinderilor de
format. Identificarea unităţilor de învăţare se poate realiza, practic, urmărind algoritmul descris în
continuare.
Algoritm de identificare a unităţilor de învăţare
• Se identifică teme din programă, în jurul cărora se pot grupa conţinuturi specificate de aceasta;
• Se identifică conţinuturi din programă care pot fi asociate unei anumite teme;
• Se detaliază conţinuturile identificate din programă, dacă este cazul;
• Se identifică obiective de referinţă/ competenţe specifice care ar putea fi realizate/ formate prin
aceste conţinuturi;
• Se verifică în ce măsură ansamblul obiective/ competenţe – conţinuturi permite o evaluare
pertinentă; se renunţă sau se adaugă unele obiective/ competenţe şi/ sau conţinuturi, care se vor
avea în vedere pentru altă/ alte unităţi de învăţare.
Sfat: Pentru a vă manifesta creativ, iar unităţile de învăţare să fie relevante pentru elevi şi astfel nivelul motivaţiei
pentru studierea respectivei tematici să fie crescut, încercaţi să răspundeţi şi la întrebări de tipul: Care este
conceptul cel mai important pe care elevii vor trebui să şi-l însuşească la final?; Ce ar fi interesant pentru elevi?;
Cum s-ar putea grupa conţinuturile astfel încât să inducă rezolvarea unei probleme care să depăşească graniţele
disciplinei proprii? etc. şi abia după aceea grupaţi conţinuturile într-o unitate.

Sarcină de lucru – în perechi!
Identificaţi o unitate de învăţare stabilind ansamblul obiective de referinţă/ competenţe
specifice – conţinuturi.
Prezentaţi colegului/ colegei produsul dumneavoastră și încercaţi să-l/ să o convingeţi de
importanţa/ unicitatea acestei abordări faţă de abordările tradiţionale.
1.1.3. Care sunt elementele proiectării unităţii de învăţare?
Proiectarea unităţii de învăţare constă în parcurgerea următoarelor etape:
• Identificarea obiectivelor de referinţă/ competenţelor specifice – În ce scop voi face?
• Selectarea conţinuturilor disciplinare – Ce voi face?
• Analiza resurselor – Cu ce voi face?
• Stabilirea activităţilor de învăţare – Cum voi face?
• Stabilirea instrumentelor de evaluare – Cât s-a realizat?
Rezultatele acestui demers se înscriu într-un tabel, ca cel următor:
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Școala .....................
Disciplina ................
Proiectul unităţii de învăţare ...........................
Conţinuturi
(detalieri)

Obiective
de referinţă/
competenţe
specifice

Obiective
operaţionale

Clasa/ Nr. ore săptămânal ............
Săptămâna/ anul ...........................
Nr. de ore alocate ........
Activităţi
de învăţare

Resurse

Evaluare

În rubrica Conţinuturi apar detalieri de conţinut necesare în explicitarea anumitor parcursuri.
În rubrica Obiective de referinţă/competenţe specifice se trec numerele care însoţesc obiectivele
de referinţă, respectiv, competenţele specifice, din programele şcolare, vizate prin unitatea de învăţare
respectivă; fiecărei activităţi de învăţare trebuie să-i corespundă un obiectiv de referinţă/ competenţă
specifică din programă.
Sfat: numărul obiectivelor/competenţelor, pe lecţie, respectiv pe unitate, trebuie să fie rezonabil; în alegerea
acestora ţineţi cont şi de faptul că trebuie identificată măsura realizării/ formării lor, prin evaluare.

Un element de noutate al abordării noastre constă în cuprinderea unei noi categorii în proiectarea
unităţii de învăţare. În scopul operaţionalizării obiectivelor de referinţă/ competenţelor specifice,
din acestea se derivă obiective subordonate care se trec în rubrica Obiective operaţionale. Aceste
obiective sunt ţinte de urmărit, atât în etapa construirii activităţilor de învăţare, cât şi în etapa elaborării
instrumentelor de evaluare, pentru a ne asigura că elevii studiază aprofundat, în mod corespunzător, o
zonă definită de programa şcolară; trebuie să fie astfel definite încât, să descrie rezultatul învăţării şi nu
activitatea.
Activităţile de învăţare pot fi extrase din programa şcolară şi completate, adecvate, modificate, în
mod corespunzător strategiei propuse pentru atingerea obiectivelor. Activităţile de învăţare se construiesc
prin corelarea conţinuturilor cu obiectivele de referinţă/ competenţele specifice şi sunt orientate către
atingerea unui scop, redat prin tema activităţii. Modul de prezentare a activităţii trebuie să ţină cont
de nivelul de dezvoltare a elevilor cărora se adresează. Activităţile de învăţare trebuie să fie autentice,
semnificative şi să se asemene, pe cât de mult posibil, cu activităţile pe care le desfăşoară oamenii în viaţa
de zi cu zi. Adresează, în mod clar, obiectivele de referinţă/ competenţele specifice şi sunt eficiente în
măsura în care contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pe parcursul întregii vieţi.
În rubrica Resurse se specifică: mijloacele, timpul, locaţia, formele de organizare a clasei etc.,
elemente care asigură buna funcţionare a activităţilor de învăţare. Se asociază fiecărei activităţi de
învăţare resursele, considerate adecvate, pentru realizarea demersului didactic. Una dintre constantele
secolului acesta este tehnologia informatică şi comunicaţională. Utilizarea acesteia, în cadrul orelor, ar
trebui să fie o permanenţă deoarece îmbunătăţeşte învăţarea atunci când este folosită eficient, contribuind
la dezvoltarea competenţelor şi de aceea, ar trebui regăsită în cadrul acestei rubrici.
În rubrica Evaluare se menţionează metodele/ instrumentele de evaluare aplicate pentru aprecierea/
măsurarea nivelului de realizare/ formare a obiectivelor/ competenţelor care însoţesc fiecare activitate
de învăţare. Oricare unitate de învăţare presupune finalizare prin evaluare sumativă. Unitatea de învăţare
include o varietate de instrumente/ tehnici de evaluare centrată pe elev, care vizează fiecare obiectiv
de referinţă/ competenţă specifică şi furnizează informaţii fidele, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrul
didactic, referitoare la progresul şcolar. Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu
proiectarea demersului de predare/ învăţare4 .
Planificarea calendaristică şi unităţile de învăţare se stabilesc la începutul anului. Este
recomandabil ca proiectarea unităţilor de învăţare să se realizeze pe parcurs deoarece, în acest fel,
proiectul va fi cu atât mai apropiat de realitatea clasei şi a nivelului de cunoaştere, atins la momentul
aplicării acestuia.

Temă de reflecţie
Care dintre etapele care stau la baza proiectării unităţii de învăţare vă sunt cele mai familiare?
Care dintre etape necesită precizări?
4 O detaliere a proiectării evaluării este realizată în capitolul 3 din acest modul.
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Operaţionalizarea obiectivelor
Obiectivele operaţionale exprimă comportamente observabile şi măsurabile. Aceste obiective
descriu aşteptările în ceea ce priveşte rezultatele învăţării, definirea lor operaţională cuprinzând:
a) indicarea comportamentului observabil,
b) condiţiile în care trebuie să se manifeste comportamentul respectiv,
c) criteriile performanţei acceptabile
Comportamentul observabil (prevăzut ca rezultat al învăţării), din rândul celor şase mari categorii
comportamentale ale domeniului cognitiv, se poate recunoaşte în exemplele de „verbe acţiuni” (a reda, a
transforma, a aprecia etc.), din tabelul de mai jos, care rezumă Taxonomia lui Anderson şi Krathwohl.
Este necesară şi precizarea condiţiilor de punere în evidenţă a comportamentului urmărit: „Pe baza
…”, „Fiind date… ”, „Utilizând…”, „Cu ajutorul …”.
În definirea operaţională a obiectivelor este necesară cuprinderea criteriilor performanţei, mai
ales atunci când, pe baza acestor obiective, se elaborează itemi pentru teste. Acestea presupun indicarea
nivelului de rezolvare a sarcinii de lucru, concordanţa cu un anumit standard etc. – aceste criterii variind
în dependenţă de scopul evaluării.
Recurgerea în practica şcolară, în special, la taxonomia domeniului cognitiv elaborată sub
conducerea lui Benjamin Bloom (1956) a pus în evidenţă, atât avantajele utilizării acesteia, cât şi punctele
mai puţin reuşite. Anderson a realizat o revizuire a acesteia, aşa-numita Taxonomie revizuită5, care
cuprinde categoriile următoare, ordonate după gradul de complexitate a operaţiilor solicitate:
Reamintire → Înţelegere → Aplicare → Analiză → Evaluare → Creare
Corelarea unei serii de verbe indicând un anumit comportament, cu modele de întrebări şi cu
tipurile de demers instrucţional, este realizată în tabelul6 de mai jos, în vederea facilitării înţelegerii
diferenţelor dintre aceste comportamente.
REAMINTIRE
Verbe pentru indicarea
comportamentului

Modele de întrebări

Demersuri în plan instrucţional

alege, descrie, definește,
denumește, etichetează,
identifică, marchează, omite,
recită, recunoaște

Cine? Unde? Care? Ce?
Cum? Care (ce) este mai bun?
De ce? Cât (de mult)? Când?
Ce înseamnă asta?

Punerea în evidenţă.
Repetarea.
Memorarea.
Utilizarea mnemotehnicii.

ÎNŢELEGERE (transpunerea, interpretarea şi extrapolarea)
Verbe pentru indicarea
comportamentului

Modele de întrebări/ sarcini

Demersuri în plan instrucţional

clasifică, susţine, demonstrează,
distinge,
explică, exprimă, extinde,

Exprimă în cuvintele tale.
Care sunt faptele?
Ce înseamnă asta?

Exemple-cheie.
Relevă conexiunile.
Elaborează concepte.
Sintetizează.

5 Anderson, L. & Krathwohl D. R. (eds.)., 2000.
6 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 72-73
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dă exemple, ilustrează,
indică, interrelaţionează,
interpretează, judecă,
marchează, parafrazează,
reprezintă, reformulează,
rescrie, selectează, însumează,
spune, traduce.

E totuna cu …?
Dă un exemplu.
Alege cea mai bună definiţie.
Condensează acest paragraf.
Ce s-ar întâmpla dacă . .?
Exprimă într-un singur cuvânt.
Explică ce se întâmplă.
Ce nu se potrivește?
La ce ne așteptăm?
Citește graficul/ tabelul.
Ce spun ei? Aceasta reprezintă
...
Ce pare a fi ...?
Este adevărat că ...?
Arată în grafic
Ce restricţii ar trebui adăugate?

Parafrazează. Explicare de către
elev. Elevii formulează regula.
Creează reprezentări vizuale
(hărţi conceptuale, structuri,
diagrame, analogii, reţele).
Metafore, rubrici, momente
euristice.

APLICARE (Să ştie când să aplice, unde şi de ce; să recunoască structuri de transfer în situaţii noi,
nefamiliare sau care au o nouă semnificaţie)
Verbe pentru indicarea
comportamentului

Modele de întrebări/ sarcini

Demersuri în plan instrucţional

aplică, alege, explică,
generalizează, judecă,
organizează, prepară, produce,
selectează,
arată, rezolvă, folosește.

Prezice ce se va întâmpla dacă …
Alege cea mai bună variantă de
aplicare.
Judecă efectele.
Spune ce se va întâmpla.
Spune cum, când, unde, de ce.
Spune cât de mult se va
schimba…
Identifică rezultatele …

Antrenament cognitiv.
Practică “gândită” – NU doar o
practică “rutinieră”, oarbă.
Situaţii autentice.
Practică dirijată.
Studii de caz.
Simulări.
Algoritmi.

ANALIZĂ (descompunerea în părţi, forme)
Verbe pentru indicarea
comportamentului
analizează,
categorizează,
clasifică, compară,
diferenţiază, identifică,
inferă, punctează,
selectează, subdivide.

Modele de întrebări

Demersuri în plan instructional

Ce funcţie are ...?
Care sunt faptele? Opiniile?
Ce afirmaţie este relevantă?
Ce motive ar fi aici?
Se referă la .... Ce concluzii s-ar
putea trage?
Ce crede autorul?
Formulează un punct de vedere.
Care este premisa?
Ce idee/ date justifică concluzia?
Care este relaţia dintre…?
Care este ideea principală?
Ce inconsistenţe se pot
constata?

Afirmaţii provocatoare.
Analiză retrospectivă.
Reflecţie.
Dezbateri.
Discuţii și alte forme de învăţare
colaborativă.
Situaţii pentru antrenare în
luarea deciziilor.
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EVALUARE (în raport cu un set de criterii)
Verbe pentru indicarea
comportamentului

Modele de întrebări/ sarcini

Demersuri în plan instructional

apreciază, judecă, critică,
susţine, compară.

Ce inconsistenţe, ambiguităţi
apar?
Ce este mai important, moral,
bun, logic, valid, adecvat?
Găsește erorile.

Afirmaţii/ teze provocatoare
Dezbateri. Discuţii/ activităţi
de învăţare colaborativă.
Situaţii pentru exersarea luării
deciziilor.

CREARE (combinarea elementelor intr-un pattern nou)
Verbe pentru indicarea
comportamentului
alege, combină, creează,
compune, construiește
proiectează, dezvoltă,
formulează, planifică,
elaborează ipoteze,
inventează, organizează.

Modele de întrebări/ sarcini

Demersuri în plan instructional

Cum ai vrea să testezi . .?
Propune o alternativă.
Rezolvă următoarele ...
Cum altfel ai vrea . . .?
Stabilește o regulă.

Modelare. Proiectare.
Afirmaţii provocatoare.
Reflecţii. Dezbateri. Discuţii/
activitate de învăţare
colaborativă.
Situaţii pentru exersarea luării
deciziilor.

O a doua dimensiune, cea a tipului de cunoaştere – factuală, conceptuală, procedurală şi
metacognitivă – se poate lua în calcul pe lângă dimensiunea proceselor cognitive, conducând la grila de
analiză taxonomică următoare7:

Dimensiunea
cunoașterii

Dimensiunea proceselor cognitive
Reamintire

Înţelegere

Aplicare

Analiză

Evaluare

Creare

Cunoaștere
factuală
Cunoaștere
conceptuală
Cunoaștere
procedurală
Cunoaștere
metacognitivă
Facilitarea proiectării activităţilor de învăţare, a instrumentelor de evaluare formativă şi a
demersurilor de reglare a procesului educaţional se realizează dacă, la începutul instruirii, profesorul
poziţionează fiecare element de conţinut disciplinar la intersecţia corespunzătoare a celor două dimensiuni,
reperele fiind obiectivele de referinţă/ competenţele specifice.

7 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag.73.
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Temă de reflecţie
Ce avantaje ar fi previzibile în cazul unei abordări a elementelor de conţinut, dintr-o unitate
de învăţare, pe cele două dimensiuni ale matricei anterioare?
Pentru una dintre lecţiile dumneavoastră, cea mai recentă, realizaţi acest exerciţiu în vederea
construirii activităţilor de învăţare și a unui test.
Obiectivele de referinţă/ competenţele specifice şi obiectivele operaţionale, aflate în relaţie
de subordonare faţă de primele, sunt ţintele care trebuie urmărite atunci când se proiectează demersul
didactic fie pe termen lung, fie pe termen scurt. Instrumentul următor este important prin aceea că,
ilustrează descriptorii performanţei aşteptate – în ordine descrescătoare, în legătură cu două criterii:
obiectivele de referinţă/ competenţele specifice din programa şcolară şi obiectivele operaţionale elaborate,
care se urmăresc prin unitatea de învăţare. Acest instrument este cu atât mai important cu cât prin modul
de construcţie aduce în prim planul proiectării didactice necesitatea conştientizării rolului conceptelor:
obiectiv de referinţă/ competenţă specifică (normate de programa şcolară) şi obiectiv operaţional (construit
de profesor în scopul vizualizării sensului actului didactic).

Obiective de referinţă sau Competenţe specifice

Grilă de evaluare citerială a obiectivelor de referinţă/ competenţelor specifice şi a obiectivelor
operaţionale urmărite prin unitatea de învăţare 8

4

3

Toate obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice pe care
le-am identificat
pentru unitatea mea
sunt urmărite pe
întregul parcurs al
predării și al evaluării.

Obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice pe care
le-am identificat sunt
urmărite pe întregul
parcurs al unităţii de
învăţare, dar unele
nu par a fi, în mod
specific, parte a
predării sau evaluării.

Durata unităţii de
învăţare este potrivită
pentru numărul
și semnificaţia
obiectivelor
de referinţă/
competenţelor
specifice. Pentru
predarea adecvată a
fiecărui obiectiv de
referinţă/ competenţă
specifică este
disponibil suficient
timp și în același
timp, nici uneia dintre
acestea nu i se acordă
o atenţie nemeritată.

Obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice selecţionate
sunt potrivite pentru
durata unităţii de
învăţare.

2
Obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice pe care
le-am identificat par
să fie urmărite pe
întregul parcurs al
unităţii de învăţare,
dar vag.
Unitatea mea de
învăţare conţine prea
multe obiective de
referinţă/ competenţe
specifice care trebuie
să fie realizate pe
parcurs

1
Unitatea mea
de învăţare nu
urmărește obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice într-un mod
susţinut.
Unitatea mea de
învăţare conţine prea
multe sau prea puţine
obiective de referinţă/
competenţe specifice
comparativ cu durata
unităţii.

SAU
Timpul alocat unităţii
este mult prea
mare comparativ
cu numărul și
tipul obiectivelor
de referinţă/
competenţelor
specifice urmărite.

8 Instrument preluat din Programul Intel-Teach. Cursul Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii.
Versiunea 10, 2007, pag. 2.31.
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Obiective operaţionale

Obiectivele
operaţionale descriu
comportamente
specifice, cunoștinţe
și/ sau produse care
pot fi evaluate și
înţelese la acel nivel
de profunzime până
la care sunt aplicabile
conceptele relevante
ale unităţii.

Obiectivele
operaţionale descriu
comportamente
specifice, cunoștinţe
și/ sau produse care
necesită înţelegerea
conceptelor unităţii de
învăţare.

Aceste obiective sunt
clar definite, bine
articulate și în număr
potrivit.

Aceste obiective sunt Aceste obiective sunt
inteligibile și în număr întrucâtva inteligibile,
potrivit.
iar numărul lor este
greu de manageriat.

Obiectivele sunt
clar derivate
din obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice ţintite prin
unitatea de învăţare.

Obiectivele sunt
clar relaţionate
cu obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice ţintite prin
unitatea de învăţare.

Obiectivele
operaţionale descriu
comportamente,
cunoștinţe și/ sau
produse care sunt
mai degrabă vagi și
acestea necesită o
înţelegere superficială
a conceptelor unităţii
de învăţare.

Majoritatea
obiectivelor
sunt relaţionate
cu obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice ţintite prin
unitatea de învăţare.

Obiectivele
operaţionale descriu
vag comportamente,
cunoștinţe și/
sau produse și nu
necesită înţelegerea
conceptelor unităţii de
învăţare.

Aceste obiective nu
sunt inteligibile, iar
numărul lor este greu
de manageriat.
Obiectivele nu sunt
clar relaţionate
cu obiectivele
de referinţă/
competenţele
specifice ţintite prin
unitatea de învăţare.

Sarcină de lucru – în perechi!
Fiecare partener va aplica acest instrument de evaluare pentru una dintre unităţile de
învăţare pe care le-a utilizat la clasă. Se încercuiește pentru fiecare criteriu, descriptorul sau
descriptorii care ilustrează, cel mai bine, nivelul atins de fiecare partener, din punct de vedere
al aspectului explorat în unitatea de învăţare. În funcţie de descriptorul încercuit, calculaţi-vă
punctajul!
Discutaţi cu partenerul aspectele identificate.
Activităţile de învăţare
Activităţile de învăţare reprezintă elementele constitutive ale strategiei de predare–învăţare. Se
construiesc pe baza realizării corelaţiei: obiective de referinţă – conţinuturi, respectiv, pe baza identificării
asocierilor competenţe specifice – conţinuturi şi au un anumit scop. Scopul activităţii de învăţare se
evidenţiază printr-o temă, care se exprimă în termeni de comportamente. Fiecare activitate de învăţare are
ca finalitate soluţionarea unei probleme; problema este făcută cunoscută elevilor, spre a-i informa despre
obiectivul/ scopul învăţării şi însumează mai multe sarcini de lucru.
Recomandări pentru construirea sarcinilor de lucru9:
• să fie folosit un limbaj clar, concis, adecvat nivelului elevilor;
• să fie, pe cât se poate, relaţionate cu experienţa lor de viaţă;
• să conducă prin natura lor, unde este posibil, la sporirea motivaţiei şi interesului pentru
participarea la activitatea respectivă, în particular, şi pentru studiul domeniului în general;
• să contribuie la formarea şi dezvoltarea diferitelor tipuri de abilităţi şi capacităţi;
• să facă apel la achiziţiile anterioare.
Algoritm de construire a activităţilor de învăţare10:
• Studiaţi programa pe zona conţinuturilor pentru care vreţi să construiţi activitatea şi definiţi
problema. Problema o formulaţi sub formă de întrebare.
9 Noveanu, G.N. şi Nenciulescu, S.C., 2005, pag. 73
10 Noveanu, G.N. şi Nenciulescu, S.C., 2005, pag. 73-74.
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• Alcătuiţi o listă cu conceptele şi principiile legate de problemă pe care elevii trebuie să le utilizeze
şi/ sau descopere.
• Corelaţi aceste concepte cu obiectivele de referinţă din programă, pentru clasele I–VIII, sau
identificaţi asocierile dintre aceste concepte şi competenţele specifice din programele de clasele a
IX-a – a XII-a, pentru a putea stabili scopul acestei activităţi.
• Alegeţi o strategie pe care să o folosiţi pentru atingerea obiectivelor/ formarea competenţelor
identificate anterior.
• Consultaţi manuale, ghidurile de aplicare a programelor, metodici, alte materiale în scopul găsirii
unor informaţii suplimentare.
• Stabiliţi sarcinile de lucru, în conformitate cu scopul propus şi pe baza recomandărilor anterioare.
• Verificaţi dacă sarcinile de lucru fac apel la operaţii mentale care facilitează/ promovează/ produc
învăţarea dorită.
• Verificaţi dacă succesiunea sarcinilor reprezintă un continuum al operaţiilor pe care elevul trebuie
să le efectueze pentru a rezolva în mod satisfăcător problema.
Sfat: Pentru a construi o activitate de învăţare funcţională pentru elev, plasaţi-vă în poziţia novicelui: încercaţi să
uitaţi ceea ce ştiţi în domeniul respectiv şi să redescoperiţi conţinuturile prin intermediul sarcinilor de învăţare pe
care le propuneţi!

1.1.4. Care este relaţia dintre unitatea de învăţare și lecţie?
Avantajele proiectării pe unităţi de învăţare, faţă de proiectarea tradiţională, pe lecţii, sunt
următoarele:
• coerenţa instruirii, în care aşteptările elevilor devin clare pe termen mediu şi lung;
• centrarea învăţării pe elev, cu exersarea unor competenţe variate de tipul: comunicare, rezolvare
de probleme, luare de decizii, colaborare – cu accent pe explorare şi reflecţie;
• implicarea profesorului într-un „proiect didactic” pe termen mediu, cu o accentuare cât mai
precisă a etapelor ciclului învăţării;
• crearea unei perspective diferite asupra lecţiilor, în succesiunea lor, conferind acestora o structură
specifică, în funcţie de secvenţa unităţii de învăţare căreia lecţia respectivă îi aparţine.
Proiectul unei unităţi de învăţare oferă imaginea sintetică a desfăşurării fiecărei ore – în tabelul
pentru proiectul unităţii de învăţare, delimitarea lecţiilor se realizează prin linii orizontale. Astfel,
elementele de conţinut şi obiectivele de referinţă/ competenţele specifice care sunt dezvoltate prin
intermediul activităţilor de învăţare, resursele educaţionale pentru fiecare activitate, precum şi metodele/
instrumentele de evaluare necesare, se regăsesc înscrise în tabel, pentru fiecare lecţie.
„Lecţia este înţeleasă ca o componentă operaţională (Cum?) pe termen scurt a unităţii de învăţare.
Dacă unitatea de învăţare oferă înţelegerea procesului din perspectiva strategică, lecţia oferă înţelegerea
din perspectiva operativă, tactică. Proiectul unităţii de învăţare trebuie să ofere o derivare simplă a
lecţiilor componente. Ca urmare, trecerea de la unitatea de învăţare – o entitate supraordonată – la o lecţie
componentă trebuie să permită o replicare în acelaşi timp funcţională (De ce?), structurală (Cu ce?) şi
operaţională (Cum?) a unităţii de învăţare, la o scară temporală mai mică şi într-un mod subordonat. Acest
mod de tratare orientată către scopuri precise caracterizează organizarea atât a unităţii de învăţare, cât şi a
lecţiei11”.

1.1.5. Care sunt secvenţele unităţilor de învăţare?
În proiectarea unităţii de învăţare, de cea mai mare importanţă este identificarea ansamblului de
activităţi consistente, corelate, care să conducă la formarea individului competent, capabil să facă faţă
provocărilor secolului XXI şi să continue învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Acest ansamblu structurat a
fost gândit diferit pentru gimnaziu şi liceu.
Unităţile de învăţare pot avea dimensiuni diferite oferind un număr diferit de lecţii, raportat la
obiectivele, conţinutul disciplinar, strategiile învăţării şi resursele disponibile integrate. Astfel, pentru
unitatea de învăţare, Reacţii chimice (Chimie, clasa a VII-a) se folosesc, în general, un număr de 10 lecţii,
pentru Respiraţia şi schimbul de gaze în lumea vie (Biologie, clasa a X-a) – 7 lecţii etc. Fiecare dintre
acestea poate reprezenta prin obiectivele prevăzute de programa şcolară, o unitate de învăţare, iar prin
ierarhia obiectivelor şi a conţinutului disciplinar poate fi împărţită într-un număr cuprins între 3 secvenţe
11 Ghid Metodologic. Aria Curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Liceu, 2002, pag. 28.
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(familiarizare, structurare şi aplicare) – pentru gimnaziu şi 6 secvenţe (actualizare, problematizare,
sistematizare, conceptualizare, aprofundare şi transfer) – pentru liceu.
Structurarea ansamblului de activităţi pe anumite secvenţe favorizează elaborarea unei strategii a
predării/ învăţării, conferind o orientare utilă pentru proiectant (profesor) în vederea elaborării sarcinilor
de lucru, prin intermediul cărora elevul este condus să-şi construiască cunoaşterea, dar şi setul de
indicatori pentru elaborarea instrumentelor de evaluare a progresului.
Ghidurile metodologice pentru aplicarea programelor asociază secvenţelor o anumită diferenţiere
în planul operării cu conţinuturile disciplinare; pentru învăţământul gimnazial nivelurile de operare
pot fi subsumate, în special, conceptelor: Familiarizare, Structurare şi Aplicare, iar pentru cel liceal
conceptelor: Actualizare, Problematizare, Sistematizare, Conceptualizare, Aprofundare şi Transfer.

Temă de reflecţie
Unităţile de învăţare pentru învăţământul gimnazial trebuie concepute pe următoarele
secvenţe: Familiarizare, Structurare şi Aplicare.
1. Ce rol credeţi că are această secvenţiere?
2. Încercaţi să găsiţi elementele diferenţiatoare ale acestor etape.
Robert Karplus (1975) a descris trei stagii ale ciclului învăţării: explorare, dezvoltare conceptuală
şi aplicarea descoperirilor; această teorie fundamentează secvenţierea unităţilor de învăţare, transformând
aspectul formal al acestei ordonări, într-unul relevant:
- în timpul explorării, elevii sunt implicaţi în activităţi manipulative prin intermediul cărora observă
şi studiază fenomene.
- în timpul dezvoltării conceptuale, profesorul poate folosi demonstraţia sau poate conduce
discuţii în urma cărora să fie descoperite concepte sau principii cu care elevii au fost în contact în faza de
explorare.
- în timpul fazei de aplicare, elevii aplică ceea ce au descoperit în timpul fazei de dezvoltare
conceptuală.
Secvenţele unităţii de învăţare proiectate pentru învăţământul liceal provin din rafinarea secvenţelor
definite pentru învăţământul gimnazial.
La nivelul învăţământului liceal se propun următoarele cuvinte cheie şi întrebări, cunoscute sub
numele Modelul celor şase E12 , şi care evidenţiază fiecare dintre secvenţele unităţii de învăţare, din
perspectiva elevului:
1. Actualizare → Evocare → Ce ştiu deja?
2. Problematizare → Explorare → Cum explorez?
3. Sistematizare → Explicare → Cum organizez?
4. Conceptualizare → Esenţializare → Ce este esenţial?
5. Aprofundare → Exersare → Cum aplic?
6. Transfer → Extindere → Cum dezvolt?

Sarcină de lucru – în grup!
Consideraţi că ocupaţi funcţia de director al școlii. În această calitate veţi asista la orele
profesorilor din subordine. Înainte de asistenţa la o oră de chimie, veţi analiza proiectul
unităţii de învăţare, în scopul aprecierii corectitudinii alcătuirii acestuia și în scopul punerii
în temă cu subiectul lecţiei. Fragmentul următor ilustrează doar setul primelor 3 lecţii din
unitatea de învăţare respectivă, care se predă la gimnaziu, în clasa a VII-a.
• Identificaţi rolurile elevului și profesorului, în lecţiile acestei secvenţe.
• Observaţi specificul activităţilor de învăţare, pentru fiecare lecţie din fragmentul prezentat și
identificaţi dacă aceste lecţii aparţin uneia sau mai multor secvenţe ale unităţii de învăţare.
• Postaţi rezultatele și comparaţi cu tabelul de sinteză, care urmează fragmentului prezentat.

12 Ghid Metodologic. Aria Curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Liceu, 2002, p. 29.
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Reacţii
chimice

Conţinuturi

......
2.1

2.1

………………………..........
2.1.2. să elaboreze o fișă
de lucru pentru a verifica
ipotezele propuse.
2.1.3. să completeze fișele
de observaţie pe care le
au la dispoziţie, referitoare
la transformările fizice și
chimice care au loc pentru
exersarea capacităţii de
observare.
2.1.4. să descrie modul
de lucru în scopul creării
obișnuinţei de a utiliza
terminologia specifică.
2.1.5. să descrie produșii de
reacţie în scopul identificării
specificului unei reacţii
chimice

1.2.1. să denumească corect
cel puţin 3 substanţe dintrun set dat.
1.3.1. să identifice câte
4 proprietăţi fizice ale
substanţelor/ materialelor
observate.
2.1.1. să formuleze 3 ipoteze
legate de capacitatea
substanţelor de a reacţiona
cu celelalte substanţe.

1.2

1.3

Obiective operaţionale

O.R.

Descrierea produșilor de reacţie și
a modului de lucru.

Caracterizarea substanţelor/ materialelor pe
baza unor proprietăţi fizice observabile.
Investigarea posibilităţii de a reacţiona a
substanţelor:
- stabilirea problemei de investigat;
- formularea de ipoteze referitoare la
capacitatea unei substanţe de a reacţiona
cu alte substanţe.
……………………….................
Conducerea investigaţiei
„Identificarea substanţelor care
reacţionează între ele”.
Observarea transformărilor și înregistrarea
observaţiilor.

(2 ore)

(1 oră)
………………………………………
Activitate în grup folosind
fișe de lucru concepute de
elevi
Activitate individuală
pe baza fișelor puse la
dispoziţie de profesor

Chestionarea

Activitate în grup
Substanţe utilizate: cuie/
pilitura de fier, șpan de
cupru, sulfat de cupru,
carbonat de calciu/ cretă/
scoici, apă distilată, soluţii
de acizi și baze etc.
Activitate în grup

Recunoașterea și denumirea unor substanţe
dintr-un set dat.

Observarea
sistematică
Investigaţia
Jurnal de reflecţie

…………………………..
Chestionarea

Investigaţia
Jurnal de laborator

Observarea
sistematică

Evaluare

Resurse

Activităţi de învăţare

Reacţii chimice

Proiectul unităţii de învăţare:
Obs

În viziunea autorului proiectului, cele 3 lecţii fac parte din secvenţa Familiarizare. Aceasta este
prevăzută să se desfăşoare pe parcursul a 3 ore, în cadrul denumirii Reacţii chimice. Modul cum s-a
realizat, efectiv, secvenţa de Familiarizare, din perspectiva rolurilor asumate de profesor şi de către elevi,
în cadrul proiectului prezentat, este sintetizat în tabelul următor:
Familiarizare
Rolul profesorului

Rolul elevului

Activitatea de
învăţare propusă

Observaţii

• Creează situaţii de
învăţare care produc
amintirea noţiunilor,
operaţiilor și a
comportamentelor
necesare pentru
înţelegerea
conceptului ce
urmează a fi predat;
• Stabilește nivelul
de cunoaștere de
către elevi, a unor
noţiuni referitoare
la conceptul ce
urmează a fi predat;

• Caută mijloace
pentru realizarea
scopului:
identifică noţiuni,
termeni, relaţii,
fenomene,
metode pe care
le cunoaște
în legătură cu
subiectul propus
și împărtășește
cu ceilalţi
cunoștinţe,
păreri, puncte de
vedere personale
despre acesta.
• Urmărește
sau efectuează
verificarea
practică, observă
fenomene;

• Recunoașterea
și denumirea
unor substanţe
dintr-un set dat
(Activitate în
grup)

Elevii sunt solicitaţi să identifice din
setul de substanţe pus la dispoziţie pe
cele familiare (de exemplu, metalele,
carbonatul de calciu prezent în
cochilii de scoici sau praf de marmură
sau cretă) și să le caracterizeze din
punct de vedere al proprietăţilor
fizice. Acest aspect este important
pentru identificarea ulterioară,
a producerii unor substanţe cu
proprietăţi noi – specificul reacţiilor
chimice, și ca urmare, pentru
decelarea fenomenelor fizice de cele
chimice.

• Oferă pretexte
problemă (creează
conflicte cognitive)
care motivează
elevii să se angajeze
în sarcina de lucru;
• Înlesnește
demersul de căutare
al elevului, fără a
prescurta aceste
căutări prin propriul
lui proiect de adult;

• Face o primă
încercare de
realizare a
produsului,
completând sau
ajustând etapele
de căutare;

• Investigarea
posibilităţilor
de reacţie a
substanţelor:
- stabilirea
problemei de
investigat
- formularea
de ipoteze
referitoarea la
capacitatea unei
substanţe de
a reacţiona cu
alte substanţe/
Activitate în grup
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• Caracterizarea
substanţelor/
materialelor
pe baza unor
proprietăţi fizice
observabile
(Activitate în
grup)

Grupele de elevi sunt solicitate,
în continuare, să investigheze
comportarea substanţelor pe care le
au la dispoziţie în ceea ce privește
capacitatea lor de a reacţiona unele
cu altele. În acest sens, se identifică
problema ce urmează a fi rezolvată:
„Toate substanţele reacţionează
între ele atunci când sunt puse în
contact unele cu altele?”, iar pe baza
acesteia elevii formulează diverse
ipoteze generale de tipul „Toate
substanţele reacţionează între ele
pentru că...”, fiind invocate diverse
experienţe personale care permit
generalizarea respectivă. Apoi sunt
solicitaţi să emită ipoteze referitoare
la cazuri particulare care implică
substanţele pe care le-au identificat,
de tipul „Cuprul nu reacţionează
cu apa pentru că firele de cupru nu
ruginesc.”

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

• Se abţine să
definească termeni și
să explice constatări
în legătură cu noul
concept de învăţat,
până când elevii nu
au efectuat multiple
experimente sau
măcar un număr
suficient de încercări.

• Prin analogie cu
situaţii anterioare,
anticipează
ţinte de atins
(răspunsuri la
întrebări) și
caută mijloace
pentru atingerea
lor (concepe
investigaţii/
experimente
pentru a-și
testa ipotezele),
încercându-le la
întâmplare;
• Urmărește
sau efectuează
verificarea
practică, observă
fenomene;

• Conducerea
investigaţiei
„Identificarea
substanţelor care
reacţionează între
ele”/ Activitate
în grup folosind
fișe de lucru
concepute de elevi
• Observarea
transformărilor
și înregistrarea
observaţiilor/
Activitate
individuală pe
baza fișelor puse
la dispoziţie de
profesor.

Fiecare grupă:
– verifică una sau mai multe ipoteze,
pe baza fișei de lucru pe care o
elaborează.
– înscrie observaţiile efectuate, în
fișe de lucru puse la dispoziţie de
profesor.
– descrie modul de lucru prin desene
și/ sau în scris.
– descrie produsul/ produșii de
reacţie în scopul identificării naturii
diferite a acestuia/ acestora în raport
cu reactanţii.
– infirmă sau confirmă ipoteza/
ipotezele, în funcţie de rezultatele
experimentale.

• Descrierea
produșilor de
• Culege date,
reacţie și a
înregistrează,
compară, clasifică, modului de lucru.
prelucrează
și reprezintă
date în forme
adecvate ţintelor
vizate, calculează
rezultate parţiale,
încercând săși construiască
propria înţelegere
a conceptului.

Sarcină de lucru – în grup! / Învăţământ liceal
În ghidurile metodologice pentru aplicarea programelor școlare de liceu, sunt prezentate
sintetic strategii didactice specifice unităţilor de învăţare din perspectiva rolurilor asumate de
către profesor și de către elev pentru a deveni parteneri într-un demers de învăţare eficientă.
• Pe baza informaţiilor prezentate în tabelul Secvenţierea unităţii de învăţare, din lucrarea
destinată disciplinei pe care o predaţi, realizaţi pentru fiecare secvenţă o scurtă prezentare.
De exemplu, pentru secvenţa Actualizare s-ar putea crea o sinteză, ca cea înscrisă în tabelul
următor.
Actualizare

Prin intermediul acestei etape se poate asigura
evocarea și anticiparea noţiunilor de bază și a
comportamentelor operatorii necesare pentru
înţelegerea noului conţinut

Problematizare
Sistematizare
Conceptualizare
Aprofundare
Transfer
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Sarcină de lucru – Individual
• Utilizaţi următoarea listă de verificare a proiectului unităţii de învăţare pentru fragmentul
din unitatea de învăţare prezentat și stabiliţi în ce măsură este respectată și în ce privinţă
unitatea mai suportă îmbunătăţiri.
• Autoevaluaţi-vă ultima unitate de învăţare pe care aţi proiectat-o folosind Lista de verificare
a proiectului unităţii de învăţare.
Listă de verificare a proiectului unităţii de învăţare
Caracteristicile unităţii de învăţare

Comentarii

Conţinuturile alese asigură o unitate
tematică.
Este respectată o logică internă a conexiunilor
între conţinuturi.
Se au în vedere în cadrul unităţii de învăţare
obiective de referinţă corespunzătoare
tuturor obiectivelor cadru, respectiv
competenţe specifice corespunzătoare
tuturor competenţelor generale.
Obiectivele operaţionale sunt derivate din
obiectivele de referinţă/ competenţele
specifice vizate de unitate.
Se pot realiza obiectivele propuse / pot fi
formate competenţele vizate prin intermediul
activităţilor de învăţare propuse.
Activităţile de învăţare sunt astfel construite
încât să ţintească rezolvări de probleme din
viaţa reală.
Tehnologia informatică și comunicaţională
este prezentă pe parcursul întregii unităţi.
Se au în vedere activităţi de învăţare și
instrumente de evaluare care să vizeze
capacităţile de gândire de nivel superior.
Unitatea de învăţare implică o multitudine de
instrumente de evaluare formativă.

1.2. Proiectarea activităţii de predare cu ajutorul tehnologiilor
informatice și comunicaţionale13
Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare –învăţare –
evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele
lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a
informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.
13 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 109-119.
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Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce,
animaţie, video, pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, facilitând
navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate.
Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate
transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop,
informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu
ajutorul TIC.

1.2.1. Cum putem clasifica aplicaţiile pentru instruirea asistată de computer?
Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte
prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale calculatoarelor, care le
deosebesc de alte medii. Calităţile unice ale acestui mediu:
• interactivitatea calculatorului;
• precizia operaţiilor efectuate;
• capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor;
• interacţiune semnificativă şi diferenţiată cu fiecare elev în parte.
La începuturile instruirii asistate de calculator dominau programele de tip Drill-and-Practice – care
valorifică resursele dezvoltate prin exerciţiu şi algoritmizare – iar ultima perioadă este marcată prin softuri
complexe – care încurajează construcţia activă a cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru
învăţare, promovează reflecţia, eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea
intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul muncii.
Utilizarea calculatorului (computerului) a condus, odată cu evoluţia lui, la dezvoltarea unui sistem
de instruire extrem de flexibil, cunoscut sub numele de instruire asistată de computer (IAC). Această
flexibilitate se datorează: elaborării softului educaţional; organizării interacţiunii dintre elev şi program
cu reglarea instruirii după modelul sistemelor cibernetice cu comandă şi control; a individualizării
parcursului în raport cu reacţiile elevului, şi a proiectării întregului demers utilizând cea mai eficientă
strategie pedagogică în raport cu obiectivele planificate. Pentru a nu se reduce IAC la utilizarea
computerelor pentru activităţi punctiforme, prin „soft educaţional” înţelegem, un program proiectat să
rezolve o sarcină/ problemă pedagogică, adică softul proiectat pentru a fi utilizat în instruire/ învăţare.
Va exista o gamă largă de softuri: fiecare din activităţile subsumate domeniului „educaţie” – training,
instruire, învăţare, predare – prin intersectarea cu specificul intervenţiei noilor tehnologii – aided,
assisted, managed etc. – capătă o coloratură proprie, diferenţiatoare; de aici şi specificitatea softului
proiectat pentru respectiva formă de activitate.
Softurile educaţionale pot fi grupate în mai multe categorii raportându-ne la funcţia pedagogică specifică
pe care softul o îndeplineşte în cadrul unui proces de instruire:
Softurile interactive pentru însuşirea unor cunoştinţe noi.
Acestea creează un dialog între educabil şi programul respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de
computer (dialog tutorial) sau de educabil (dialog de investigare). Termenul generic de tutor desemnează
softul în care „drumul” educabilului este dirijat de computer. De regulă, un tutor preia una din funcţiile
profesorului, fiind construit pentru a-l conduce pe educabil, pas cu pas, în procesul de învăţare după o
strategie stabilită de proiectantul softului.
Spre deosebire de tutor, softul de investigare foloseşte o altă strategie: elevului nu i se indică calea
de parcurs – informaţiile deja structurate, ci un mediu de unde elevul poate să-şi extragă toate informaţiile
(atât cele factuale, cât şi cele procedurale) necesare pentru rezolvarea sarcinii, pe baza unui set de reguli;
calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care învaţă (atât de nivelul propriu de cunoştinţe, cât şi
de stilul de învăţare).
Softuri de exersare14.
Prin softurile de acest tip se realizează exersarea individuală pentru însuşirea unor date, procedee,
tehnici sau formării unor deprinderi specifice; sunt de obicei, un supliment al lecţiei tradiţionale. Acestea
îl ajută pe profesor să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu
şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat.
Valoarea pedagogică este reflectată de măsura integrării în realizarea activităţii de învăţare.

14 Drill-and-Practice
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Exemplu
Iată un exemplu din matematică: Reprezentarea corpurilor – desenarea piramidei15

Evoluţia pedagogică a exerciţiilor marchează saltul formativ, realizabil de la exerciţiul
automatismelor (care are o sferă de acţiune limitată) la exerciţiul operaţiilor, care angajează un câmp
aplicativ mai larg, perfectibil la diferite niveluri de referinţă didactică şi extradidactică. (Cerghit, I., 2002)
Softuri de simulare.
Acestea permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin intermediul unui
model cu comportament analog. Se oferă astfel posibilitatea modificării unor parametri şi observării
modului cum se schimbă comportamentul sistemului.
Experimentul reprezintă o metodă didactică în care predomină acţiunea de cercetare directă
a realităţii în condiţii specifice de laborator şi poate fi desfăşurat cu succes şi cu ajutorul softurilor de
simulare.
Exemplu
În lecţia de chimie, Reacţia acizilor cu metalele16, se realizează experienţe virtuale referitoare la
unele proprietăţi ale acizilor.

Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util permiţând acestuia să testeze în
mod sigur şi eficient comportarea sistemului în diverse situaţii.
Simulările: pot conţine o prezentare iniţială a fenomenului, procesului sau echipamentului; ghidează
activitatea educabilului; oferă situaţii practice pe care educabilul trebuie să le rezolve şi atestă nivelul de
cunoştinţe şi deprinderi pe care acesta le posedă după parcurgerea programului de instruire.

15 Materiale educaţionale AeL, Matematica - clasa a VIII-a, Reprezentarea corpurilor.
16 Materiale educaţionale AeL, Chimie - clasa a VIII-a, Reacţia acizilor cu metalele.

22

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Exemplu
Un alt exemplu se concretizează într-o simulare pentru orele de geografie, clasa a V-a, Formarea
munţilor de încreţire17.

Avantajele utilizării activităţilor de simulare pe calculator sunt numeroase. Menţionăm câteva dintre
acestea: creşterea motivaţiei; învăţarea eficientă; controlul asupra unor variabile multiple; prezentări
dinamice şi reluarea simulării în ritmul propriu al elevului, atât timp cât este necesar, pentru întelegerea
fenomenului.
Softuri pentru testarea cunoştinţelor.
Specificitatea acestora depinde de mai mulţi factori – momentul testării, scopul testării, tipologia
interacţiunii (feedback imediat sau nu). Aceste softuri apar uneori independente, alteori făcând parte
integrantă dintr-un mediu de instruire complex; secvenţe de testare pot exista şi în alte tipuri de softuri, în
dependenţă de strategia pedagogică şi sunt destinate pentru a măsura progresul în învăţare.
Exemplu
În sensul celor discutate iată testul realizat pentru evaluarea cunoştinţelor despre floarea soarelui –
Biologie, clasa a V-a18.

Rezultatul evaluării este afişat la terminarea testului şi asigură reconcentrarea atenţiei elevului
asupra elementelor incorecte din răspuns.

17 Materiale educaţionale AeL, Geografie - clasa a V-a, Relieful continentelor şi bazinelor oceanice
18 Materiale educaţionale AeL, Biologie - clasa a V-a, Floarea soarelui.
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Exemplu
Asocierea orbitalilor atomului cu denumirea lor este un test propus pentru clasa a IX-a, AtomulOrbitali19

O asociere incorectă este însoţită de o atenţionare „Mai încearcă o dată!”. Caracterul corectiv al
acestui test este ilustrat în această manieră.
Jocuri educative. Softuri care sub forma unui joc – atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă
a unui set de reguli – îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se realizează o
simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea scopului.
Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică simulată.
Exemplu
Prin metoda drag and drop şi prin apasarea butonului Roteşte, elevii vor muta, în sectorul marcat
pe cerc, imaginea – reprezentare a muncilor agricole care se desfăşoară într-o anumită lună20, situată în
partea dreaptă.

Jocurile pentru instruire pot fi incluse în diverse situaţii în vederea creşterii motivării elevului
şi a creşterii nivelului de efort pentru activităţi specifice. Implică activ elevul în procesul didactic şi
încurajează interactivitatea socială, prin intermediul realizării conexiunilor dintre participanţi21.
Sfat: Este necesar ca profesorul (utilizatorul) să cunoască diferenţa între un soft educaţional (în accepţia
clasică a IAC) şi un soft utilitar sau soft tematic; numai softul educaţional (IAC) cuprinde în el şi o strategie
pedagogică (concretizată în sarcinile de lucru) care determină modul de interacţiune al elevului cu programul:
această interacţiune, a cărei specificitate este determinată de obiectivele urmărite, produce învăţarea. Softurile
utilitare sau softurile tematice pot fi utilizate în demersul instruirii, numai pentru aspecte punctuale ale demersului
didactic.
19 Materiale educaţionale AeL, Chimie - clasa a IX-a, Atomul
20 Materiale educaţionale AeL, Istorie - clasa a V-a, Evul mediu. Omul şi mediul.
21 Vlădoiu, D., 2006.
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Un soft tematic cuprinde informaţia structurată în jurul unui domeniu, fenomen, eveniment etc.;
astfel de softuri pot oferi date, procedee, simulări, dar nu se adresează unei anumite categorii de utilizatori
care urmăresc un anumit obiectiv. Profesorul este cel care decide modul în care elevii vor interacţiona
cu ceea ce poate oferi un soft tematic. Aceste softuri prezintă un conţinut disciplinar şi pot fi utile în
instruire, ca urmare, se foloseşte şi pentru ele sintagma de „softuri educaţionale”, deşi ele nu dispun de
atributul „educaţional”, deoarece nu integrează o strategie conţinând sarcini de lucru care să producă
învăţarea. Şi softurile utilitare – editoare de texte, tabele matematice, instrumente grafice etc. – pot fi
folosite în practica procesului educaţional.

1.2.2. Cum analizăm, apreciem și folosim un soft educaţional?
Softurile care integrează cunoştinţele disciplinare transmise printr-o strategie pedagogică,
concretizându-se într-un demers interactiv elev – soft (program), demers care solicită din partea elevului
o procesare mintală a informaţiei, rezolvarea unor sarcini de lucru, şi care ar trebui să-l conducă spre
construirea/ dezvoltarea cunoaşterii intenţionate descrise de obiectivele curriculare ale programelor
şcolare constituie subiectul secţiunii care urmează.
Etapa 1
Fiecare soft este însoţit de un „Manual al profesorului”, cuprinzând următoarele secţiuni:
1. Terminologie; 2. Structură generală (Obiective didactice, Conţinut, Recomandări de structurare şi
predare); 3. Bibliografie.
Primul aspect de luat în seamă din manual, din punctul de vedere al analizei, îl vor constitui
obiectivele/ competenţele – dacă corespund cu cele din programa şcolară. Deoarece rezultatul învăţării îl
reprezintă o schimbare, o modificare a comportamentului, apariţia unei noi reacţii, este de verificat dacă
acest comportament este observabil, prin analiza obiectivelor operaţionale. Acest fapt este relevant pentru
că un obiectiv operaţionalizat ne serveşte atât pentru a evalua eficacitatea învăţării cât şi pentru motivarea
elevului, întrucât atingerea lui oferă satisfacţia succesului şi încrederea în forţele proprii. Urmează
verificarea derivării obiectivelor operaţionale din obiectivele de referinţă/ obiectivele programei.
Etapa 2
Efectuarea analizei obiectivelor operaţionale ne conduce imediat la verificarea corectitudinii
construcţiei instrumentelor care pot pune în evidenţă progresul elevilor: dacă acestea măsoară ceea ce
avem nevoie – măsura îndeplinirii obiectivelor de referinţă/ competenţelor specifice. Un prim indiciu este
furnizat de formularea completă a obiectivelor operaţionale pentru evitarea ambiguităţilor, interpretărilor
diferite etc.
Etapa 3
Am subliniat mereu caracteristica specifică unui soft educaţional: prezenţa unei strategii
pedagogice care prin interacţiunea elev-soft să-i ofere elevului informaţii şi sarcini de lucru capabile
să producă învăţarea. Pentru a pune în evidenţă prezenţa şi tipul strategiei, profesorul va lansa softul/
programul şi va alcătui un tabel cu mai multe coloane: în prima coloană va introduce toate sarcinile de
lucru; în cea de a doua coloană, analizând fiecare sarcină, va marca ce comportament a fost solicitat; în
cea de a treia coloană va nota propriile observaţii: existenţa unei bucle de corecţie (ratrapare), numărul de
sarcini pe un anumit element de conţinut disciplinar, succesiunea sarcinilor, conduc la dezvoltarea unui/
unei model/ teorii/ metode, centrarea demersului pe o anumită teorie/ model al instruirii, contribuţia la
dezvoltarea potenţialului creativ etc. Un exemplu:
Sarcina de lucru

Comportamentul solicitat
Categorie taxonomică

Completează definiţia ...

Reamintire

Ce asemănări/ deosebiri există
în ceea privește caracteristicile
elementelor .....

Înţelegere

Construiește un model grafic al
...

Aplicare
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Ce ar trebui să observăm analizând un astfel de tabel?
a) În primul rând, dacă nivelul taxonomic al sarcinilor de lucru atinge treptat nivelul taxonomic al
obiectivului (operaţional) enunţat; aici trebuie să ne aducem aminte de clasica piramidă a învăţării:

În aceeaşi ordine de idei: pentru a produce învăţarea până la atingerea obiectivelor se impune ca
în parcurgerea softului, elevul să aibă de rezolvat sarcini de lucru din ce în ce mai complexe şi care să
solicite activităţi cu un sporit coeficient de eficacitate. Citirea (unui text explicativ) ca mod de procesare
a informaţiei este mult mai puţin eficace decât o reprezentare grafică sau decât informaţia prezentată pe
două canale (auditiv şi vizual).
b) În al doilea rând, dacă softul este „sensitiv” la reacţiile/ răspunsurile elevului la sarcinile de
lucru; în raport cu tipul de răspunsuri (alegere multiplă sau răspuns construit), dacă există un feedback şi
de ce fel. Mecanismul suport al interacţiunii cuprinde patru momente distincte şi anume:
• oferirea de către computer/ soft/ program a unei informaţii prin care se declanşează o anumită
activitate a elevului,
• activitatea (mentală) a elevului,
• introducerea de către elev în computer a rezultatului acestei activităţi,
• reacţia computerului/ programului la datele introduse.
Ciclul se reia, variind doar informaţia vehiculată de acest mecanism suport. Suportul are valoare
prin funcţia sa: declanşarea unei anumite operaţii mentale la elev. El poate vehicula modalităţi diferite de
solicitare a răspunsului elevului sau de reacţie a programului. Aceste modalităţi – forme de interacţiune –
pot fi diferite, în funcţie de modul în care este gândită strategia pedagogică. La solicitarea computerului
(sarcina de lucru) elevul introduce răspunsul/ reacţia sa (date), apărând două posibilităţi:
• răspunsul poate fi găsit într-un ansamblu de reacţii date (răspunsuri la alegere – dihotomică sau
multiplă);
• răspunsul poate fi produs/ construit de elev (prin corelare sau deschis).
Pe foaia de analiză a softului vom marca şi caracteristicile constatate până acum, subliniind dacă
după un răspuns greşit al elevului programul dispune de o buclă de corecţie/ ratrapare sau se limitează la
constatarea greşelii şi revenirea la aceeaşi sarcină de lucru.
c) În al treilea rând: marcaţi pe tabel câte sarcini de lucru cuprinde secvenţa dedicată fiecărui nou
element de conţinut disciplinar; notaţi în rubrica Observaţii dacă sunt suficiente sau nu sarcinile existente.
d) În al patrulea rând: analizând tipul sarcinilor de lucru, încercaţi să identificaţi dacă succesiunea
lor presupune intenţia proiectantului de a concretiza un model/ o teorie/ o metodă din cele tratate în
literatura de specialitate. Proiectarea demersului învăţării poate reflecta/ concretiza (se poate axa pe)
o anumită teorie a învăţării/ instruirii sau un anumit model. Pentru unul şi acelaşi capitol, cu aceleaşi
obiective, un proiectant va adopta un demers general deductiv (de la general la particular), altul – un
demers inductiv (de la particular la general), ceea ce va conduce la realizarea a două softuri cu totul
diferite în ceea ce priveşte calea pe care o parcurge elevul, adică modul specific în care are loc învăţarea.
Un alt exemplu: dacă una dintre finalităţi este dezvoltarea potenţialului creativ, din sarcinile de lucru
incluse în program (soft) nu pot lipsi cele bazate pe gândirea divergentă.
Tot acum profesorul îşi poate nota observaţii cu privire la alte aspecte, cum ar fi natura sau modul
de prezentare a informaţiei:
• numai elementele pertinente şi utile în raport cu obiectivele explicite;
• recurgerea numai la pre-achiziţiile enunţate;
• adaptarea nivelului de dificultate al noilor noţiuni la nivelul de şcolaritate în cauză;
• corectitudine şi exactitate a informaţiei;
• vocabular în funcţie de nivelul şcolar;
• propoziţii scurte, uşor de înţeles;
• imagini pertinente în raport cu tematica şi textul de pe ecran;
26
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• ordonarea situaţiilor implicate în învăţare: de la cunoscut la necunoscut; de la simplu la complex;
de la concret la abstract; de la observare la raţionament; de la o privire generală la o tratare în
detaliu;
• secvenţe de actualizare a cunoştinţelor introduse anterior;
• sinteze ale unor ansambluri de cunoştinţe sau pentru restructurarea acestora”22.
Etapa 4
„O caracteristică esenţială a IAC o reprezintă adresabilitatea: pentru a fi eficiente softurile
educaţionale sunt proiectate întotdeauna pentru o anumită populaţie ţintă. Numai în acest fel este posibilă
interacţiunea cu respectiva populaţie de elevi şi individualizarea instruirii.
Prin caracteristici ale populaţiei ţintă se înţeleg o serie de factori personali (structura cognitivă,
nivelul de dezvoltare cognitivă, capacitatea intelectuală, aspecte ale stilului cognitiv), factori motivaţionali
şi atitudinali, situaţionali (sociopsihologici) şi didactici care pot varia de la un grup la altul. De obicei, nu
există date suficiente pentru toţi aceşti factori; ca urmare, adaptarea softului la caracteristicile populaţiei
ţintă lasă întotdeauna de dorit. Totuşi, profesorul utilizator este obligat să verifice congruenţa softului cu
caracteristicile populaţiei de elevi din şcoala sa.”23
Etapa 5
„Profesorul trebuie să cunoască problemele ergonomice, deosebit de delicate, pe care le ridică
utilizarea computerului. Gradul de iradiere al monitoarelor actuale este destul de ridicat, fapt care impune
luarea unor măsuri preventive, în special în ceea ce priveşte poziţia elevului faţă de ecran24. Câteva
exemple:
• Lizibilitatea caracterelor (literelor, cifrelor) depinde de mărimea şi forma lor, precum şi de
contrastul cu fondul. Un text cu literă mică îl obligă pe elev să se apropie de ecran; un text cu font sans
serif se citeşte mai greu decât cu serif; un text cu font cu efecte de tip shadow încetineşte citirea, iar
afişarea pe un ecran cu fond deschis este mai puţin obositoare pentru utilizator.
• Culorile folosite corect pot ameliora perceperea şi procesarea informaţiei vizuale: pe un fond
închis pentru caracterele alfanumerice se recomandă verde, galben, oranj, alb şi albastru, iar pe un fond
deschis – roşu şi bleu. În general, se recomandă limitarea numărului de culori, maximum 3 în editarea de
texte.
• Organizarea informaţiei afişate influenţează, de asemenea, procesarea ei, înţelegerea solicitărilor,
orientarea activităţii. Astfel, nu se recomandă prezenţa concomitentă pe ecran a mai multor ferestre,
schimbarea locului de acces la o rutină frecvent utilizată, distanţele mari între punctele de accesare cu
mouse-ul”25.

Sarcină de lucru – în grup! / Învăţământ liceal
• Pentru un același soft educaţional, pe care îl aveţi la dispoziţie, completaţi individual tabelul
de mai jos care vizează observaţii privind ergonomia ecranului.
Denumirea softului: ………………
Disciplina………
clasa ……
Lizibilitatea
Utilizarea culorilor
Organizarea informaţiei
1.
1.
1.
2.
2.
2.
• Comparaţi rezultatele, iar în cazul diferenţelor, discutaţi alte criterii pe care le-aţi putea
utiliza, astfel încât să se îmbunătăţească fidelitatea instrumentului.
În final: Pe parcursul analizei profesorul trebuie să aibă în vedere următoarea listă de
verificare:

22 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 116-118.
23 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 118.
24 Dintre lucrările domeniului recomandăm: Cail, F. Ecrans de visualisation. Sante et ergonomie. ED 924, juin 2005. Online: http://www.inrs
frhtm/ecrans_ de_visualisation_sante_et_ergonomie.html
25 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 118-119.
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Listă de verificare a unui soft educaţional
Caracteristici ale softului educaţional

Comentarii

Care este scopul urmărit?
Ce comportamente ne propunem să formăm/
dezvoltăm la elevi prin lecţia/ lecţiile respective?
Sunt urmărite obiectivele de referinţă/
competenţele specifice declarate?
Obiectivele operaţionale sunt derivate din
obiectivele de referinţă/ competenţele specifice
declarate?
Sarcinile de lucru/ instrumentele de evaluare sunt
construite pentru realizarea acestor obiective?
Ce activităţi care să solicite capacităţi de
gândire de nivel superior, trebuie să încercăm
să provocăm la elev pentru a atinge scopul de o
manieră durabilă?
Care este forma de interacţiune cea mai bine
adaptată/ demersul cel mai potrivit pentru acest
scop?
Ce se poate realiza folosind acest soft?
Care sunt punctele tari? Dar cele slabe?
Cum l-aș putea integra în practica mea actuală?

Chiar dacă încă nu avem răspunsurile adecvate sau chiar dacă încă mai există multe aspecte
nelămurite, aceste prime clarificări ne conduc spre o proiectare a unui proces educaţional eficient, folosind
toate resursele la dispoziţie.
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CAPITOLUL

2

Utilizarea tehnologiei
informatice şi comunicaţionale
în procesul de învăţare

Cunoscut şi sub numele de WWW sau Web, World Wide Web este cel mai utilizat serviciu Internet.
Dacă ne imaginăm o pânză uriaşă de păianjen, care acoperă globul, avem, metaforic vorbind, „o ţesătură
răspândită în întreaga lume” – adică World Wide Web. „Ţesătura” este alcătuită dintr-o colecţie de
documente specifice, conectate logic între ele, denumite hipertexte. Consultarea informaţiilor organizate
sub formă de hipertexte se realizează cu ajutorul unui program special numit browser, prin „navigarea” pe
reţea.
Integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare,
atrage după sine mai mult decât utilizarea softurilor educaţionale şi nu înseamnă numai utilizare exclusivă
în scop de informare. Găsirea răspunsurilor la următoarea serie de întrebări reprezintă scopul abordării
tematicii din acest capitol.
• Cum pot utiliza Internetul pentru a sprijini predarea şi învăţarea elevilor?
• Cum învăţăm elevii să se informeze pe Web?
• Ce înseamnă o căutare eficientă?
• Cum se salvează informaţiile de pe Web? În ce scop?
• Produsele multimedia ale învăţării elevilor pot fi rezultatul acestor căutări/ descoperiri?
• Ce tip de materiale ar îmbunătăţi învăţarea în cazul elevilor mei?
• Cum pot fi utilizate la clasă instrumentele de comunicare prin Internet? În ce scop?
• Există reguli de comportament pe Internet? De ce trebuie să respectăm aceste reguli?
• Ce aduce nou învăţarea pe Web (wiki, blog)?

2.1. Utilizarea motoarelor de căutare

Cele mai utilizate, în rândul instrumentelor de căutare, sunt motoarele de căutare (search engines).
Aceste programe vizitează pagini Web, analizează textul şi cuvintele cheie şi le stochează în baza de
date a motorului de căutare. Când un utilizator trimite o cerere de căutare, motorul consultă baza de date
proprie şi extrage adresele care conţin cuvintele cheie specificate de interogator (utilizator), creând un
catalog. Catalogul va fi transmis spre vizualizare, pagină cu pagină, către acel browser26 care a transmis
căutarea. Dintre multele motoare de căutare, cele mai cunoscute sunt:
AltaVista www.altavista.com
Yahoo www.yahoo.com
Google www.google.ro
Live Search www.live.com
Un alt instrument de căutare este meta-motorul de căutare.
Metamotoarele de căutare sunt instrumente care utilizează căutarea informaţiilor solicitate de
utilizatori cu ajutorul mai multor motoare de căutare. Rezultatele acestor căutări se obţin mai lent, dar au
şanse de succes mai mari, deoarece centralizează rezultatele obţinute, elimină adresele duplicate, apoi le
ordonează după categorii. Exemple:
Alltheweb – caută şi în paginile ftp.
Whatuseek – accesaţi opţiunea Chubba.
Ez2find – poate face căutări preferenţiale.
Vivisimo – este printre cele mai folosite metamotoare, realizează căutare detaliată şi în directoare.
Infogrid – se poate căuta şi în domenii.

26Un browser (numit şi „browser Internet“ sau „browser web“) este o aplicaţie software ce permite utilizatorul să comunice şi să afişeze text,
grafică, video, muzică şi alte informaţii localizate pe o pagină din World Wide Web. Unele dintre cele mai cunoscute browsere web sunt Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Camino, Opera Software - Opera, Nintendo DS browser şi Flock.
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Sarcină de lucru – în perechi!
Atunci când folosiţi strategii didactice de tipul învăţării prin descoperire, pentru ca elevii să fie
capabili să realizeze sarcinile de lucru, în timp util și cu precizie, îi veţi instrui pentru căutări/
explorări, individual sau în echipă, cu ajutorul motoarelor de căutare. Obiectivul central
pe care-l vizaţi este ca elevul să efectueze o căutare eficientă. Pentru aceasta îi veţi stabili
sarcinile de lucru care să ţintească:
• identificarea elementelor caracteristice ale interogărilor: numărul total de rezultate
și timpul de răspuns; ordinea în care apar rezultatele căutărilor; semnificaţia acestei
ordonări;
• rafinarea cererii de căutare (în exemplificare, caracterele „”);
Şi cum orice activitate de învăţare/ sarcină de lucru va fi mai întâi rezolvată/ modelată de
dumneavoastră, următoarea sarcină de lucru vizează acest obiectiv.

• Folosind motorul de căutare Google a cărui adresă este www.google.com, căutaţi „software
educational”, apoi software educational. Comparaţi numărul de rezultate oferite de motor
pentru fiecare interogare în parte, precum și timpul de răspuns.
• Analizaţi rezultatele și menţionaţi avantajele și dezavantajele motorului de căutare
• Prezentaţi–vă unul altuia rezultatele și apoi comparaţi cu rezultatul ilustrat.

interogarea „software educational”:

interogarea software educational:
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• Căutaţi pe Web citate celebre ale lui Albert Einstein. Puteţi folosi drept cuvinte cheie pentru
interogare Einstein și quotes (cuvântul englez pentru „citat”). Alcătuiţi un top al primelor 5
citate preferate.

2.2. Produse multimedia ale învăţării elevilor: afișe, prezentări,
publicaţii, bloguri, wikis
Când navigaţi cu Windows Internet Explorer 7, descoperiţi deseori informaţii pe care doriţi să le
salvaţi pentru o utilizare ulterioară. Aveţi posibilitatea de a salva:
• o pagină pe care nu doriţi să o vizualizaţi, dar către care există o legătură în pagina browserului,
prin executarea unui clic dreapta pe legătura respectivă şi prin selectarea opţiunii Save Target As
din meniul general care apare pe ecran.

• o pagină27 Web pe care o vizualizaţi în acel moment, prin selectarea opţiunii Save As.

• o imagine28, prin executarea unui clic dreapta pe imaginea respectivă, apoi selectând opţiunea
Save Picture As din meniul general care apare pe ecran.

27
28

©2009 Wikipedia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
©2009 Wikipedia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
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• un URL (Uniform Resource Locator) dintr-o pagină Web prin executarea copierii URL în
Favorites unde o veţi regăsi ori de câte ori doriţi să o accesaţi.

• un fragment29 dintr-o pagină Web, prin selectarea acestuia, mutarea temporară în Clipboard prin
copiere şi apoi transferarea lui în alt fişier

Sarcină de lucru –Individual!
• Căutaţi pe Internet informaţii despre Blaise Pascal. Salvaţi într-un folder special toate
paginile care conţin informaţii utile, precum și o poză a lui Pascal.

29 ©2009 Wikipedia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
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Un proiect se finalizează printr-un produs. În practica şcolară aceste produse, pot fi de tip
multimedia – prezentări, postere, broşuri, ziare etc. – atunci când integrează tehnologia informatică şi
comunicaţională

Sarcină de lucru – în grup!
• Folosind un motor de căutare, căutaţi „poster elearning”. Ce observaţi?
• Salvaţi într-un folder dedicat, informaţii necesare realizării unui poster despre eLearning.
• Elaboraţi un poster propriu ale cărui elementele constitutive obligatorii vor fi: o imagine
sugestivă, un motto, elemente de identificare vizuală (logo-ul școlii, logo-ul clasei etc.).
• Utilizaţi instrumentul de evaluare Grilă de evaluare criterială a proceselor de grup, de la
pagina 56, pentru monitorizarea procesului

Un exemplu de activitate de învăţare, pe tema realizării posterului – produs al învăţării având tema
unităţii de învăţare – este ilustrat în continuare.
Etapele activităţii:
• stabilirea, prin brainstorming, a planului de acţiune;
• desemnarea rolurilor fiecărui elev din grup în vederea realizării produsului;
• stabilirea designului posterului – elementele constitutive;
• aplicarea unor tehnici variate precum: formatarea diferenţiată a textului; un colaj de imagini
sugestive; elemente de identitate vizuală.
Important!
Utilizarea informaţiilor salvate de pe Web este supusă reglementărilor legislative în vigoare
privind drepturile de autor. Citarea sursei informaţiei include:
• date despre deţinerea drepturilor de autor sub imagine/ video (de exemplu,© 2009 numele
deţinătorului de drepturi de autor) şi cu informaţiile disponibile;
• descriere bibliografică completă la sfârşit (inclusiv autor, titlu, editor şi locul şi data publicării/
adresei web)
Exemplu

Există informaţii care nu au drepturi de autor şi care pot fi liber utilizate. De exemplu: cartea de
telefoane, majoritatea materialelor Guvernului etc.
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Sarcină de lucru – în grup!
• Utilizaţi instrumentul de evaluare Listă de verificare – colaborarea în grup, de la pagina 60,
pentru evaluarea celorlalte grupuri.
• Scrieţi un eseu de 300 de cuvinte cu privire la drepturile de autor.
• Discutaţi în grup, modul în care aţi putea realiza instruirea la clasă pe tematica drepturilor
de autor.
• Realizaţi o prezentare în faţa celorlalte grupuri.
Profesorul are rolul de a pune resursele la dispoziţia elevilor pentru ca aceştia să lucreze pe cont
propriu; resursele trebuie organizate în aşa fel încât să inspire elevii, să-i ajute în învăţare, să le stimuleze
formarea de capacităţi de gândire de ordin superior şi să susţină practicile de instruire.
Tehnologia modernă este folosită în scop de resursă şi trebuie să fie conectată elementelor de
conţinut disciplinar şi să ţintească realizarea obiectivelor urmărite prin unitatea de învăţare. În continuare
prezentăm exemple de instrumente TIC care pot fi utilizate frecvent, la clasă, de profesor, dar şi de elevi –
atunci când îşi prezintă produsele învăţării:
• prezentările – sunt materiale descriptive, îmbogăţite cu imagini, materiale video şi audio,
diagrame, legături către alte surse (via Internet). Microsoft PowerPoint este aplicaţia prin care
puteţi realiza prezentări variate.
Câteva sugestii prin care puteţi realiza o prezentare de succes:
• Primele 3 minute ale unei prezentări sunt destinate captării atenţiei elevilor/ clasei/ auditorului.
De aceea, această parte se caracterizează prin utilizarea unor elemente care pot stârni interesul
clasei.
• Redaţi liber ideile prezentate prin diapozitive, nu încercaţi să le citiţi. Auditorul parcurge mai
repede decât voi textul scris. De aceea, prezentările reuşite folosesc text numai pentru ideile
principale, pe care prezentatorul le dezvoltă pentru a face atractivă expunerea.
• Pentru ca atenţia elevilor/ auditorului să fie îndreptată către vorbitor e bine să folosiţi un
diapozitiv gol. Astfel, puteţi să stabiliţi contactul vizual cu interlocutorii.
• Dacă prezentarea este realizată la un cerc didactic, târg ştiinţific, expoziţie în cadrul unei
conferinţe etc., puteţi realiza setarea timpul corespunzător fiecărui diapozitiv pentru ca
prezentarea să ruleze singură, cu reluarea automată atunci când ajunge la sfârşit.
• Folosiţi notele de subsol pentru indicarea surselor expuse în prezentare.

Sarcină de lucru – în grup!
• Accesaţi http://www.slideshare.net/category/education. Realizaţi un top al primelor 3
prezentări preferate din categoria „education”.
• Prezentaţi criteriile care v-au condus la decizia respectivă.
• Alcătuiţi setul de criterii care acoperă opţiunile tuturor grupurilor.
• Identificaţi cum puteţi valorifica potenţialul acestui instrument media în activitatea cu elevii.
• publicaţii – sunt destinate comunicării bazate în mare măsură pe text, îmbogăţită cu imagini,
grafice etc. Publicaţiile pot lua diferite forme: buletin informativ, revistă, ziar, broşură sau poster.

Sarcină de lucru – în grup!
• Realizaţi un buletin informativ cu caracter persuasiv, de 2 – 4 pagini, despre școala voastră.
Utilizaţi imagini care să susţină conţinutul, link-uri (legaturi) către alte site-uri web.
• Identificaţi cum puteţi valorifica potenţialul acestui instrument media în activitatea cu elevii.
• Prezentaţi acest produs colegilor dumneavoastră.
• Adaptaţi instrumentul de evaluare, de la pagina 59, pentru măsurarea performanţei
dumneavoastră și utilizaţi-l atât pentru autoevaluare, cât și pentru interevaluarea colegilor.
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• wiki – bazat pe Web, permite utilizatorilor să adauge conţinut şi să păstreze propriile lor versiuni
succesive, conţine pagini secundare şi categorii. Autorul saitului poate fi notificat în legătură
cu orice intervenţie, şi ca urmare poate monitoriza dezvoltarea conţinutului. Se poate asigura
securitatea mediului educaţional creat prin aceea că se poate controla accesul utilizatorilor.

Sarcină de lucru – individual!
Navigaţi liber și observaţi structura informaţiei din aplicaţiile web.
Identificaţi cum puteţi valorifica potenţialul acestui instrument media în activitatea cu elevii.
• blog – pentru jurnale bazate pe Web, cu intrări datate, informaţiile curente fiind actualizate
permanent, ceea ce conferă utilizatorilor opţiunea răspunsului şi a comentariilor.
Blogul poate fi folosit la clasă30 în diferite moduri:
• Blogul ca instrument administrativ folosit în comunicarea cu elevii şi părinţii.

• Blogul ca instrument folosit pentru schimbul de idei şi reflecţii

• Blog ca instrument utilizat pentru publicare

30 Bella, M. (2005). Weblogs in education în B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of Educational Technology,
http://coe.sdsu.edu/eet/articles/blogsined/start.htm
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Sper că se vor bucura
de această nouă
postare!

Sarcină de lucru – individual!
Accesaţi http://grupintel67.21classes.com/. Navigaţi liber și observaţi structura blogului.

Temă de reflecţie
Gândiţi-vă ce impact ar avea această abordare asupra modului dumneavoastră de predare şi
asupra procesului de învăţare al elevilor. Notaţi ideile, elementele esenţiale, întrebările sau
aspectele care vă preocupă. Discutaţi-le apoi în grup.
Tehnologia poate fi de ajutor în asumarea unor noi roluri, atât de către profesor cât şi de către
elevi, printr-o abordare, diferită de cea tradiţională, prin care elevii ajung să-şi construiască
propria învăţare.
Sarcină de lucru – individual!
Pentru o radiografiere a comportamentului personal, a managementului clasei și a strategiilor
care susţin învăţarea centrată pe elev31, realizaţi o autoevaluare prin selectarea unei valori
între 1 și 5 în grila următoare. Valoarea 1 este asignată pentru „niciodată”, iar valoarea 5,
pentru „întotdeauna”.

Sfat: Utilizarea tehnologiei pentru susţinerea propriilor practici de instruire presupune:
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Schimb de adrese de blog cu colegii de catedră;
Vizionarea înregistrărilor blog ale colegilor;
Redactarea răspunsurilor la ideile şi reflecţiile din blog;
Reflectarea şi discutarea modului în care vi s-au modificat, în timp, înţelegerea şi
cunoştinţele.
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Fişă de autoevaluare31
Evaluarea profesorului
Profesorul încurajează elevii să
stabilească domeniile de interes pe
care le vor explora și cum vor finaliza
temele
Elevii progresează în cadrul unităţii de
învăţare, monitorizându-și parcursul.

Încurajează dialogul și dezbaterile între
elevi; accentul este pe comunicarea
elev-elev.
Elevii sunt dispuși să facă schimb de
idei și nu așteaptă răspunsul corect de
la profesor.

Nivel

Moduri în care tehnologia ar putea
îmbunatăţi acest domeniu

1 2 3 4 5

- Permite elevilor să aleagă instrumente
TIC cu ajutorul cărora să își demonstreze
învăţarea.
- Crearea de teste online pentru
autoevaluare.

1 2 3 4 5

- Crearea unei surse de materiale online,
cu indicaţii pentru proiect și materiale
downloadabile.
- Utilizarea unui wiki pentru prezentarea
necesarului de materiale

1 2 3 4 5

- Crearea indicaţiilor pentru utilizarea instant
messaging-ului.
- Elevii își pot împărtăși gândurile, ideile și
proiectele cu alte persoane.

1 2 3 4 5

- Crearea unui blog unde elevii să comunice.
- Încurajarea elevilor să comunice prin
intermediul blog-ului

Profesorul încurajează elevii să
își recapituleze ideile originale și
să lucreze având în vedere noile
informaţii descoperite.

1 2 3 4 5

Profesorul formulează intrebări
deschise ; încurajează formularea
întrebărilor din partea elevilor.

1 2 3 4 5

- Crearea de documente (template) cu spaţii
pentru răspunsuri.

Profesorul cere elevilor să își elaboreze
răspunsul iniţial.

1 2 3 4 5

- Profesorul răspunde pe blogurile elevilor.
- Elevii pot solicita ca să răspundă la
gândurile/ ideile altor elevi

Elevii nu solicită profesorului un
răspuns; ei au devenit experţi în
găsirea răspunsurilor.

1 2 3 4 5

Profesorul învaţă împreună cu elevii
săi.
1 2 3 4 5
Profesorul este mai mult un facilitator
sau mentor, decât un transmiţător de
informaţii.
1 2 3 4 5

- Folosirea unor unelte de rezumare:
template.

- Elevii evalueză și analizează pagini web.
- Profesorul sugerează consultarea anumitor
saituri dedicate temei în discuţie.
- Crearea propriul blog pentru documentare.
- Elevii se implică în discuţii interactive,
descoperă cu ajutorul saiturilor răspunsuri
pe care le comunică profesorului, spre
validare.
- Profesorul pune la dispozitie instrumente
de colaborare pentru elevi.
- Elevii schimbă informaţii bazate pe text,
documente și alte resurse, prin intermediul
e-mail-ului, IM-ului, chat-ului.

Sarcină de lucru
• Creaţi propriul blog! Sugestii pentru crearea blogului vostru veţi găsi accesând adresa
www.blogger.com sau www.edublogs.org.
• Creaţi propria aplicaţie wiki! Sugestii găsiţi la: http://www.wikispaces.com/ sau http://wik.is/.
• Adaptaţi instrumentul de evaluare, Listă de verificare Wiki, de la pagina 53, și utilizaţi-l.
• Care consideraţi că sunt avantajele faptului că vi s-a pus la dispoziţie un astfel de
instrument?
31 http://educate.intel.com/en/AssessingProjects/AssessmentStrategies/
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Important!!!
Pentru realizarea diferitelor activităţi care să utilizeze e-mail-ul, chatul online, bloguri sau/ şi
wikis pentru elevi etc., aveţi nevoie de acordul parental sau al tutorelui cu privire la protejarea imaginii
minorilor. Consultaţi în acest sens legislaţia în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului (legea 272/2004 www.drepturilecopiilor.ro)

Ştiaţi că...
• În decembrie 2008 a avut loc decernarea premiilor „the 2008 Edublog Awards”. Pentru
detalii accesaţi http://edublogawards.com/and-the-2008-winners-are/
• S-au dezvoltat „social network” foarte puternice. De exemplu: www.classroom20.com și
http://virtuallearning.ning.com/

2.3. Instrumente de comunicare prin Internet: e-mail, chat, mesaje
instant (IM)
E-mailul este de obicei o metodă de comunicare între două persoane. Poate fi utilizat pentru multiple
scopuri educaţionale în clasă. Astfel, elevii:
• trebuie să comunice unii cu ceilalţi în afara clasei;
• primesc reacţii cu privire la produsele la care lucrează;
• exersează utilizând limbajul scris;
• schimbă informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse;
• adună informaţii de la diverse persoane;
• respectă nettiquette.
Netiquette este un termen folosit de utilizatorii Internet pentru a defini regulile pe care ar trebui să
le respectăm în reţea. Aceste reguli fac referire la:
• folosirea unui limbaj politicos, direct;
• alegerea unui ton adecvat. Se poate întâmpla ca, ceea ce într-o discuţie, faţă în faţă, ar părea
amuzant, într-un mesaj ar putea suna agresiv sau nepoliticos. Folosiţi pentru descrierea stărilor de
spirit simbolurile special create, cum ar fi:

•
•

•
•
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sau :) sunt vesel, glumesc
sau :( sunt trist, supărat
sau :-) am un ton poznaş
sau :-o sunt surprins
luarea în considerare a diferenţelor de areal cultural sau geografic;
evidenţierea sensului cuvintelor al căror înţeles poate fi schimbat prin neutilizarea diacriticelor.
Exemplu: „ei au ras de sotia mea”, la prima lectură poate fi interpretat diferit faţă de „ei au râs
de şotia mea” Evidenţierea se poate realiza, respectând contextul inţial, în felul următor: „shotia
mea”.
evitarea ca pe o listă de discuţii să fie aduse mesaje ofensatoare. Altfel, fiţi pregătiţi să primiţi
răspunsuri publice nepoliticoase.
evitarea scrierii cu majuscule. ÎNSEAMNĂ CĂ ŢIPAŢI ÎNTRUNA!
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Sarcină de lucru
Studiul de caz este o metodă utilizată la clasă pentru analizarea unei situaţii particulare, reale
sau ipotetice, modelate sau simulate, care există sau poate să apară în timpul unei acţiuni;
este utilizată în vederea studierii sau rezolvării problematicii respective.
Pentru un studiu de caz cu tema: Respectarea regulilor de comportament pe Internet,
în redactarea unui e-mail, obiectivul vizat este ca elevii să identifice și să utilizeze corect
elementele de netiquette (regulile de comportament/ protocolul) ce trebuie respectate pe
Internet, într-un e-mail.
Exemplu
Iată o activitate de învăţare pe această temă. Profesorul prezintă elevilor următorul mesaj scris:

şi solicită elevilor să discute cazul prezentat şi să răspundă la întrebările:
•
•
•
•

„Credeţi că mesajul respectă regulile de comportament civilizat pe Internet?”
„Cum aţi fi scris voi ?”
„Ce simboluri speciale (smileys) a folosit pentru nuanţarea stărilor de spirit?”
„Ce alte simboluri speciale cunoaşteţi?”

Identificaţi cum puteţi valorifica potenţialul acestui instrument de comunicare online în activitatea cu
elevii.
Prezentaţi o activitate de învăţare, în care să ilustraţi modelarea utilizării e-mailului la disciplina pe
care o predaţi.
Chaturile online se desfăşoară în „săli de chat” unde se întâlnesc grupuri de persoane în acelaşi timp şi
discută cu privire la un subiect de interes, prin dialog bazat pe text. Elevii pot utiliza chaturile pentru a
adresa întrebări profesorilor/ experţilor şi pentru a colabora cu colegii la distanţă. Astfel elevii:
• pot să comunice unii cu ceilalţi şi în afara clasei;
• primesc reacţii cu privire la produsele la care lucrează;
• exersează comunicarea utilizând limbajul scris;
• se implică în discuţii interactive, la distanţă;
• lucrează împreună la un proiect, în timp real, în grupuri sau în perechi;
• schimbă informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse;
• adună informaţii de la diverse persoane.
Mesajele instant le permit oamenilor să solicite şi să trimită mesaje text instant unor persoane de contact,
preselectate, care sunt online în momentul în care sunt contactate. Mesajele instant sunt o formă de chat
online, în care poţi folosi funcţii de trimitere prin reţea a fişierelor ataşate sau a mesajelor vocale. Când
un astfel de mesaj este transmis, textul/ ataşamentul, apar aproape imediat pe ecranul celui căruia a fost
adresat. Avantajele utilizării mesajelor instant sunt similare comunicării prin chat room, şi anume, elevii:
Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
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•
•
•
•
•
•

pot să comunice unii cu ceilalţi şi în afara clasei;
primesc reacţii cu privire la produsele la care lucrează;
exersează comunicarea utilizând limbajul scris;
se implică în discuţii interactive, la distanţă;
lucrează împreună la un proiect, în timp real, în grupuri sau perechi;
schimbă informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse.

Important!
Instrumentele de comunicare chat şi mesajele instant necesită o conexiune permanentă la Internet
pentru ca utilizatorii să fie conectaţi simultan, în timp real, într-un moment convenabil pentru ei.

Temă de reflecţie
Gândiţi-vă care sunt avantajele utilizării comunicării online – în scop educaţional – în timpul
orelor şi în afara orelor. Notaţi ideile, elementele esenţiale, întrebările sau aspectele care vă
preocupă. Discutaţi-le apoi în grup.
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CAPITOLUL

3

Evaluarea învăţării
care integrează tehnologia
informatică şi comunicaţională

3.1. Proiectarea evaluării
3.1.1. Cum putem clasifica strategiile de evaluare?
Constant, profesorii adună informaţii formale şi informale referitoare la ce şi cum învaţă elevii lor.
„În evoluţia teoriei şi practicii pedagogice ultimele decenii sunt marcate de o atenţie deosebită acordată
evaluării, relevându-se rolul ei decisiv în reglarea procesului de predare/ învăţare, în sporirea eficienţei
acestuia. Şi în evaluare are loc schimbarea treptată a paradigmei tradiţionale a centrării pe predare/ pe
profesor spre paradigma modernă a centrării pe învăţare/ pe elev. Implicaţiile pe care le are noua
paradigmă în planul evaluării sunt generate de viziunea asupra componentelor curriculare fundamentale
– finalităţi la nivelul competenţelor, învăţare în spirit cognitivist şi constructivist. De aici decurge
necesitatea de a regândi rolul şi noile forme ale evaluării: de la evaluarea cunoştinţelor la evaluarea
competenţelor, de la evaluarea pentru notare la evaluarea pentru reglarea procesului de învăţare, de la
evaluarea de grup la evaluarea individualizată. Aceste deplasări în plan curricular aduc/ fac necesare
completări şi schimbări ale unor “funcţii” tradiţionale ale evaluării, care îşi propuneau, în primul rând,
notarea, clasificarea, diferenţierea, selectarea elevilor32.
În acest fel, evaluarea – ca demers prin care educatorul apreciază, realizează diagnoza sau
sancţionează achiziţiile elevului pentru a releva în ce măsură sunt realizate obiectivele prevăzute –
devine parte integrantă a procesului educaţional. În acest scop, evaluarea trebuie să reflecte diversitatea
şi specificitatea obiectivelor disciplinare, iar instrumentele ei să fie fiabile şi să reflecte specificitatea
disciplinei. În aceeaşi ordine de idei, această nouă viziune a evaluării implică responsabilitatea
educatorului de a aduce la cunoştinţa elevului rezultatul evaluării şi, dacă este cazul, demersul
recuperatoriu de urmat; elevului îi revine responsabilitatea de a lua cunoştinţă de rezultatele evaluării şi
de a proceda în consecinţă”.33
Ca urmare, se impun, în practica pedagogică, o serie de orientări: utilizarea unei varietăţi de metode
de evaluare pentru a veni în întâmpinarea diferitelor scopuri; integrarea evaluării pe toată perioada ciclului
învăţării; evaluarea obiectivelor importante ale unităţii de învăţare; evaluarea proceselor de gândire de
nivel superior; angajarea elevilor în procesul de evaluare.
În acest capitolul vom focaliza pe proiectarea evaluării în care vom trece în revistă, într-o manieră
sintetică, strategiile de evaluare34 – strategii pentru analiza nevoilor de învăţare ale elevilor, strategii
pentru încurajarea dirijării propriei învăţări şi a colaborării, strategii pentru monitorizarea progresului,
strategii pentru verificarea înţelegerii şi încurajarea metacogniţiei şi strategii pentru demonstrarea
înţelegerii şi a formării deprinderilor – şi vom face distincţia dintre evaluarea sumativă şi evaluarea
formativă. Următorul aspect tratat se referă la planificarea evaluării, iar în acest cadru se vor face precizări
asupra evaluării produselor multimedia, menite să evidenţieze noutatea acestui domeniu.

Temă de reflecţie
• Care dintre strategiile enumerate vă sunt familiare?
• Care dintre acestea necesită aprofundare?
• Ce instrumente de evaluare folosiţi în practica curentă de la clasă?

32 Jinga, I. et al.,1999, Popescu, P.,1976, Radu, I., 2000.
33 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag.59.
34 http://educate.intel.com/en/AssessingProjects/AssessmentStrategies/
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Strategii pentru analiza nevoilor de învăţare ale elevilor
David Ausubel subliniază: „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!”
Aplicate la începutul unei perioade de instruire/ învăţare, aceste strategii desemnează evaluarea
iniţială care poate releva nivelul de pregătire al elevilor atât în ceea ce priveşte stăpânirea cunoştinţelor,
cât şi a capacităţilor/ abilităţilor necesare trecerii la următorul segment disciplinar. Constau în identificarea
experienţelor, deprinderilor, atitudinilor şi greşelilor tipice, ajutând la identificarea nevoilor de învăţare ale
fiecărui elev. Asistă elevii în vederea stabilirii unor punţi de legătură între ceea ce ştiu deja (cunoştinţele
anterioare) şi ceea ce vor învăţa. Evaluarea iniţială este utilă la începutul anului şcolar, la începutul unor
unităţi de învăţare (în etapa de familiarizare/ actualizare), după vacanţe; pregăteşte intrarea într-o activitate
de învăţare, printr-un context fertil pentru construirea noii cunoaşteri.
Se poate spune că evaluarea iniţială are o funcţie diagnostică datorită faptului că se poate aproxima
măsura în care subiecţii dispun de premisele pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea/ dezvoltarea
altor/ aceloraşi competenţe. În acelaşi timp, evaluarea iniţială are şi o funcţie prognostică deoarece oferă
cadrului didactic informaţii referitoare la modul în care ar trebui să organizeze un demers didactic, adecvat
situaţiei respective.
Dintre metodele/ instrumentele de evaluare utilizate în acest scop:
- examinarea activităţii elevului;
- portofoliul elevului;
- organizatorii grafici (hărţi conceptuale, diagrame de clasificare, activităţi secvenţiale, liste de
priorităţi);
- hărţile Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat.
Organizatorii grafici sunt reprezentări prin care se ilustrează elementele componente ale
unui concept sau ale unui proces, ca şi relaţiile dintre acestea şi care încurajează elevii să verbalizeze
cunoştinţele şi să-şi verifice înţelegerea; permit elevilor să-şi folosească ambele emisfere cerebrale şi să
reţină informaţiile, atât în formă lingvistică, cât şi în formă grafică. Organizatorii grafici au şi avantajul
că determină ca ideile abstracte să fie mult mai vizibile şi concrete, permiţând astfel o mai bună evaluare
a deprinderilor gândirii. Cercetarea demonstrează îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor, atunci
când elevii creează diferite tipuri de diagrame şi hărţi prin care-şi demonstrează înţelegerea. Crearea
organizatorilor grafici, la începutul instruirii, şi completarea lor de către elevi conduce, la relevarea
cunoştinţelor anterioare din domeniile de interes şi a greşelilor tipice.

Sarcină de lucru
Pe parcursul instruirii, organizatorii grafici ajută elevii la clarificarea relaţiilor, organizare și
stabilirea planului procesului. Elevii se implică astfel, în activităţi de: secvenţiere, comparare,
clasificare, analiză și rezolvare de probleme. Cu ajutorul acestor instrumente se încurajează
schimbul de idei referitor la validitatea conexiunilor și la identificarea conexiunilor lipsă. După
ce se examinează conţinutul acestor organizatori grafici, se pot identifica greșelile tipice ale
elevilor și zonele pentru care se va continua învăţarea.
La finalul instruirii, utilizarea organizatorilor grafici reprezintă o tehnică de rezumare în
vederea extragerii relaţiilor complexe, într-un mod concis, folosind termenii corecţi; elevii
construiesc proprii organizatori grafici pentru a izola și a organiza conceptele cheie.
• Stabiliţi în cadrul grupului o temă interdisciplinară pentru care s-ar putea realiza o
unitate de învăţare.
• Proiectaţi evaluarea iniţială, pe parcurs și la finalul unităţii respective utilizând o
diagramă T (organizator grafic prin care se realizează: compararea și diferenţierea, vizuală, pe
baza enumerării și examinării faţetelor unui subiect; enumerarea aspectelor pro și contra, a
avantajelor și a dezavantajelor, a faptelor și a opiniilor, a punctelor tari și a punctelor slabe sau
a problemelor și a soluţiilor).
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Harta Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat (hartă K–W–L) cere elevilor să construiască înţelesuri legate
de ceea ce au învăţat, să compare noile cunoştinţe cu ceea ce ştiau deja şi să-şi clarifice ideile; este unul
dintre cei mai comuni organizatori grafici, recunoscută pentru faptul că ilustrează cunoştinţele anterioare
ale elevilor. Are avantajul că activează cunoştinţele anterioare ale elevilor despre un subiect anume
ajutându-i să facă conexiuni personale înainte ca să înceapă explorarea noului conţinut. Elevii generează
idei prin brainstorming, în secţiunea Ştiu. Apoi, generează întrebări legate de conţinut în secţiunea Vreau
să ştiu. La final, pe măsură ce elevii încep să răspundă la aceste întrebări ei înregistrează informaţiile în
secţiunea Am învăţat. Harta poate fi folosită la orice nivel de şcolaritate. Se poate utiliza pentru a începe
o nouă unitate şi se pot face referiri la aceste instrumente pe tot parcursul unităţii. De obicei, harta nu este
utilizată pentru notare, ci reprezintă o modalitate de exprimare liberă a ideilor şi întrebărilor, fără teama
elevilor că vor fi judecaţi. Aceste hărţi pot ajuta la organizarea elevilor pe grupe, în funcţie de nivelul
cunoştinţelor anterioare sau de interesele exprimate.
Colectarea informaţiei legate de înţelegerea elevilor, la începutul unei unităţi de învăţare, vine în
ajutorul profesorului, atât pentru identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor, cât şi pentru planificarea
activităţilor care să conducă la creşterea motivaţiei pentru studiu şi la reuşită.

Strategii pentru încurajarea dirijării propriei învăţări și a colaborării
Acestea constau în evaluarea capacităţii elevilor de a-şi asuma responsabilitatea propriei învăţări, de a
demonstra deprinderile interpersonale, de a realiza produse de înaltă calitate, de a înţelege feedbackul şi
de a evalua activitatea colegilor; aceste strategii se subsumează evaluării formative. Dirijarea propriei
învăţări constă în: planificarea eficientă; urmărirea sarcinilor fără sprijin; manifestarea capacităţii de
a identifica şi de a folosi o gamă largă de resurse şi unelte; asumarea riscului şi învăţarea din propriile
greşeli.
Ca metode de evaluare utilizate se amintesc:
• observarea;
• autoevaluarea;
• interevaluarea;
• reflecţia.
Autoevaluarea – pentru a deveni proprii evaluatori, capabili, ai învăţării lor, elevii trebuie să aibă
obiective clare, posibilitatea de fi ajutaţi să identifice calitatea în legătură cu activitatea prestată sau cu
produsul acestei activităţi, să primească un feedback continuu şi să aibă oportunitatea de a-şi corecta sau
de a-şi ajusta munca. Instrumentele/ tehnicile de autoevaluare au un numitor comun: cer elevilor să-şi
stabilească ce au învăţat, cum au învăţat şi ce zone confuze mai există încă. Autoevaluarea ajută elevii
să interiorizeze acele standarde pe baza cărora performanţele şi produsele lor vor fi judecate. Eficienţa
autoevaluării creşte atunci când focalizarea este mai degrabă, pe proces decât pe produs. Elevii se
evaluează pe ei înşişi pentru a deveni mai independenţi şi pentru a-şi administra propria învăţare.
Interevaluarea – elevii se evaluează între ei oferind un feedback constructiv colegilor lor: sunt
obligaţi să se gândească analitic la performanţa acestora şi în schimb, vor deveni capabili să-şi extindă
raţionamentul asupra propriei performanţe. Interevaluarea încurajează o mare implicare şi responsabilitate
şi ajută elevii să definească excelenţa. Interevaluarea şi autoevaluarea ajută elevii să devină independenţi,
să-şi înţeleagă propriile puncte tari, dar şi nevoi, să-şi stabilească ţeluri şi să-şi monitorizeze propriul
progres.
Reflecţia – un feedback de valoare pentru rafinarea strategiilor de instruire este obţinut în urma
activităţilor de reflecţie pe care le desfăşoară elevii. Aceştia devin mai implicaţi în procesul de învăţare,
atunci când li se dau oportunităţi pentru ca să sugereze cum pot fi ajutaţi în învăţare şi atunci când li
se cere să indice ce activităţi sau strategii de instruire au fost cele mai eficace pentru ei. Prin exersarea
acestei tehnici cu elevii, aceştia devin mai conştienţi în plan metacognitiv în ceea ce priveşte procesele
propriei gândiri şi îşi dezvoltă un mai mare control asupra acesteia. Intervenţiile care solicită elevii să
reflecteze la propria învăţare au un mai mare impact asupra achiziţiilor elevilor decât orice altă metodă.
(Robert Marzano, 1998)
Dintre instrumentele de evaluare care vizează dirijarea propriei învăţări şi colaborarea amintim:
planul proiectului/ activităţii de cercetare, chestionarele, grilele de evaluare criterială, ghidurile de
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notare, listele de verificare care se aplică, atât pentru autoevaluare, cât şi pentru interevaluare.
Elevii folosesc lista de verificare pentru a-şi autoevalua progresul pe măsură ce lucrează
independent într-o activitate de cercetare/ descoperire nedirijată sau de tip proiect. Lista ajută elevii să
înţeleagă aşteptările şi să-şi administreze progresul în învăţare.
Grila de evaluare criterială ajută elevii să înţeleagă în ce măsură munca lor este la nivelul
standardelor, să-şi administreze progresul în învăţare şi le permite să se autoevalueze. Acest instrument
defineşte aşteptări clare şi forţează elevii să fie responsabili pentru ceea ce au creat; defineşte calitatea
produsului final şi furnizează criterii pentru auto şi interevaluare, precum şi pentru evaluarea finală făcută
de profesor. Utilizarea grilelor atrage după sine capacitatea elevilor de a articula ceea ce au învăţat şi de a
recunoaşte de ce au nevoie pentru a avea succes.
Elevii utilizează ghidul de notare pentru a se autoevalua şi pentru a furniza un feedback constructiv
colegilor, înainte de finalizarea produsului. Acesta se foloseşte pentru a se evalua capacitatea de
comunicare, cât şi calitatea conţinutului, designului şi cercetării, dar şi prezentarea finală a produsului.
Este de remarcat că, notarea pe baza grilelor nu poate fi atât de precisă ca numărătoarea răspunsurilor
corecte dintr-un test. Aceasta deoarece activitatea care necesită o înţelegere profundă şi gândire de nivel
superior nu este atât de uşor de descris şi de evaluat, ca faptele sau deprinderile de bază.
Jurnalul de reflecţie este folosit în scopul de a crea obişnuinţa reflecţiei asupra propriei gândiri.
Acest instrument încurajează metacogniţia şi asumarea responsabilităţii asupra învăţării. La sfârşitul
unităţii pentru verificarea înţelegerii – evaluare sumativă, se revăd intrările din jurnal, iar reflecţiile
elevilor, de la sfârşitul unităţii, sunt utilizate de profesor pentru planificarea unităţilor de învăţare
ulterioare.

Sarcină de lucru
O activitate de reflecţie se poate desfășura dirijat, prin intermediul unor puncte de sprijin
oferite de profesor. O astfel de activitate care se poate desfășura în momente diferite, în
funcţie de scopul urmărit și de timpul avut la dispoziţie, este exemplificată printr-un jurnal de
reflecţie35.
• Alcătuiţi o notiţă de ieșire – instrument de evaluare a autoreflecţiei care se administrează la
finalul unei lecţii – utilizând elemente din jurnalul de reflecţie de mai jos.
Jurnal de reflecţie
Lucrez cel mai bine când….
Sunt cel(cea) mai bun(ă) în activităţi de tipul…
Îmi place să lucrez cu alţii când…
Cea mai interesantă parte a acestui proiect este…
Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre…
Îmi doresc să pot îmbunătăţi…
Am nevoie să lucrez la…
Cel mai greu lucru pentru mine este…
Am nevoie de ajutor la…
Când nu înţeleg ceva, eu…
Înainte de a începe lucrul la proiect, eu…
Când trebuie să studiez, eu…
Când vreau să-mi amintesc ceva, eu…
Am aflat că aş putea…
Sunt bun la…
Am învăţat cum să…
Pot ajuta pe alţii cu…
Vreau să lucrez la…
Vreau să învăţ cum să…
Intenţionez să cer ajutor la…
Îmi voi asuma responsabilitatea pentru…
Strategii pentru monitorizarea progresului
35 Instrument tradus de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx
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Strategii pentru monitorizarea progresului
Aceste strategii oferă indicaţii despre momentul intervenţiei delimitând zona în care elevii au nevoie de
ajutor sau de instruire suplimentară şi oferă o documentare referitoare la progresul în învăţare; aceste
strategii se subsumează evaluării formative. Elevii devin mai capabili de a-şi administra activitatea dacă
li se oferă metode şi instrumente de evaluare, mai ales în timpul activităţilor de cercetare/ descoperire
nedirijată sau de tip proiect. Profesorii monitorizează progresul prin colectarea informaţiilor despre
procesele învăţării şi conceptele predate. Furnizând feedback bazat pe aceste informaţii, profesorii pot
viza, în mod corespunzător, greşelile tipice şi alte probleme legate de învăţare.
Ca metode/ instrumente de evaluare utilizate se amintesc:
- observarea;
- rapoartele de progres;
- întâlnirile de proiect;
- listele de verificare;
- jurnalele învăţării.
Observarea este informală. Înregistrările din fişele de observare ar putea servi ca referinţă pentru
comportamentele, atitudinile, deprinderile, conceptele, procesele, greşelile tipice sau perspicacitatea
pe care elevii le evidenţiază atunci când lucrează. Aceste informaţii se culeg în urma interacţiunilor
individuale sau cu grupele; reperele legate de ceea ce se va urmări – nivelul de înţelegere, strategii şi
abilităţi sau moduri de gândire – sunt o necesitate. În plus, aceste observaţii ar mai putea servi la
verificarea încrucişată a jurnalelor învăţării. La finalul unităţii/ semestrului/ anului şcolar observaţiile
secvenţiale şi datate, pot servi ca dovadă a dezvoltării elevului. Acestea sunt folosite, în general, şi pentru
evaluarea unor scopuri pe termen lung, cum ar fi, conceptul de sine, colaborarea în cadrul echipei, dar şi
interesele şi atitudinile.
Jurnalele învăţării (learning logs) sunt folosite de elevi pentru: evidenţa realizărilor zilnice;
monitorizarea schimbărilor din cadrul unui experiment sau a unui eveniment; înregistrarea etapelor
urmate în proiect pentru a servi ca referinţă în alte proiecte; înregistrarea tehnicilor de rezolvare de
probleme; înregistrarea ideilor cheie sau a problemelor care urmează a fi rezolvate; evidenţa problemelor
rezolvate, cărţilor citite sau a temelor efectuate sau orice altceva care este potrivit pentru a fi înregistrat.
Intrările sunt scurte, de tipul obiectivelor; sunt impersonale, factuale şi concise. Se examinează în timpul
întâlnirilor individuale pentru oferirea de feedback, pentru clarificarea neînţelegerilor şi oferirea de
instruire suplimentară, dacă este cazul. De asemenea, se revizitează, la sfârşitul unităţii de învăţare, în
vederea evaluării înţelegerii.

Sarcină de lucru
Un raport de progres al proiectului/ activităţii de cercetare este folosit de elevi pentru a
planifica, monitoriza și evalua produsul final și pentru a fi sigur că include toate cerinţele unui
produs de calitate. Această listă se poate realiza folosind tabelul de mai jos.
• Completaţi rubrica Cerinţe pentru o activitate de tip proiect pe care aţi cerut elevilor să o
desfășoare în ultima perioadă; un raport de progres cu rubrica Cerinţe completată, este pus la
dispoziţie de profesor la începutul activităţii de cercetare sau de tip proiect.
Cerinţele

De făcut

În progres

Finalizat

Sfat: Această listă, necompletată, poate fi utilizată de către elevii care sunt obişnuiţi cu activitatea de
învăţare de tip cercetare nedirijată sau de tip proiect.
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Strategii pentru verificarea înţelegerii și încurajarea metacogniţiei
Aceste strategii se utilizează pentru a determina elevii să gândească la propria gândire; fac parte din
categoria strategiilor subsumate evaluării formative.
În 1998, Marzano a cercetat peste 4000 de intervenţii, diferite, în procesul de instruire demonstrând
că acelea care sunt cele mai efective în ceea ce priveşte ameliorarea învăţării elevului focalizează pe
gândirea elevilor asupra propriilor procese de gândire şi se centrează pe ceea ce elevii gândesc despre
ei ca educabili. Deci, este important să li se furnizeze întrebări explicite şi elemente de sprijin pentru a-i
ajuta să gândească la ce şi cum învaţă.
Ca metode/ instrumente de evaluare utilizate se amintesc:
- jurnalele scrise;
- jurnalele video/ foto;
- observarea;
- interviurile structurate;
- chestionarea informală;
- conferinţele conduse de elevi;
- testele scrise şi orale.
Strategiile de chestionare se utilizează pentru monitorizarea progresului elevilor, probarea
înţelegerii şi angajarea în gândirea de nivel superior. Atunci când elevii primesc întrebări deschise
care le stimulează curiozitatea vor fi interesaţi să găsească răspunsul şi devin implicaţi; reprezintă o
tehnică eficientă de a-i încuraja pe elevi să gândească profund şi le oferă un context de învăţare plin de
semnificaţie, mai ales când sunt sprijiniţi să vadă conexiunile dintre conţinuturile disciplinelor şi propria
lor viaţă. Îi putem ajuta pe elevi să devină mai motivaţi şi autonomi în învăţare adresându-le întrebările
potrivite. Dar ce sunt întrebările potrivite? Iată câteva sugestii pentru o chestionare efectivă36:
• Se lăsă timp la dispoziţie pentru înţelegerea aspectelor mai complexe care se predau şi se repetă
acest comportament ori de câte ori este nevoie, pe timpul lecţiei. În timpul lăsat la dispoziţie se urmăreşte
cu privirea dacă elevii au înţeles şi dacă există feedback pozitiv se continuă, iar dacă nu, se pun întrebări
sau se reia explicaţia.
• Nu se adresează elevilor întrebări multiple deoarece aceştia nu au oportunitatea de a răspunde:
neavând la dispoziţie timpul de aşteptare, ei nu au timp de gândire.
• Se evită reacţiile exagerate referitoare la răspunsurile primite; aceasta, de multe ori, acţionează ca
o forţă de constrângere, oprind un alt elev să răspundă.
• Nu se recompensează verbal în timpul discuţiilor deşi, profesorii au fost învăţaţi că recompensarea
verbală a răspunsurilor bune facilitează discuţia. Cercetări37 au arătat că schimbarea modului de reacţie a
profesorilor, în sensul lipsei recompensei verbale pozitive, conduce la schimbarea activităţii clasei: mai
mulţi elevi interacţionează, iar dintre aceştia, mai mulţi sunt dintre aceia cu o disponibilitate academică
redusă. Lipsa acestor recompense verbale pozitive are drept scop o participare mai numeroasă în timpul
discuţiilor de grup, precum şi o stimulare a gândirii critice şi speculative printre elevi. Totuşi, este
necesară şi atribuirea recompenselor verbale pozitive prin recunoaşterea rezultatelor elevilor în timpul
activităţii individuale sau în timpul performării unor anumite deprinderi de bază; profesorii care sunt
capabili să recunoască în fiecare individ, ceva bun şi de valoare sunt profesori eficienţi.
• Se cere elevilor să clarifice ideile pe care le susţin. În cazul elevilor care susţin o argumentaţie
prelungită, pentru a se asigura înţelegerea aspectelor dezbătute şi de restul clasei, se formulează întrebări
suplimentare, cum ar fi: „Ce alte exemple ar fi potrivite?”, „Oferă un exemplu care susţine afirmaţia ta.”,
„Ce vrei să spui prin....?” etc.
• Se întrerupe gândirea elevilor fixată pe un anumit aspect; câmpul limitat al percepţiei elevilor se
poate lărgi prin formularea unor întrebări, de tipul: „Ce alte informaţii ne pot conduce la aceasta?”, „Ce
alte interpretări sunt posibile?, „Ce alţi factori pot contribui la...?”, „Ce alternative există?” etc.
• Se cere elevilor să sintetizeze, mai ales când conceptele implicate sunt prea vagi sau abstracte,
când răspunsul este extins sau o anumită activitate investigativă se desfăşoară în mai multe etape. Se pot
adresa întrebări de tipul: „Care este ideea principală discutată?”, „Care este concluzia parţială a etapei
desfăşurate astăzi?” etc.
36 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 120-121.
37
Rowe, M. B., 1974, pag. 291-308.
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• Se stimulează gândirea. Prin implicarea elevilor în activităţi centrate pe un anumit subiect, în
activităţi care iau în consideraţie alternativele sau activităţi recapitulative, se poate deplasa discuţia către
un nivel superior al gândirii, prin întrebări de genul: „Care dintre dovezile expuse este cea corectă?”, „Ce
efect va avea modificarea pe care o propui?”, „De ce crezi asta?” etc.
• Se atrage atenţia asupra generalizărilor excesive, prin intervenţii de tipul: „În ce condiţii aceasta
devine adevărată?”, „Este adevărată afirmaţia ta, pentru toate cazurile?” etc.
• Se parafrazează ceea ce spun elevii în cazul în care profesorul nu este sigur că a înţeles ceea ce
s-a spus sau în cazul în care clasa nu a fost atentă.
• Se ascultă cu atenţie. Dacă este preocupat doar de predarea conţinuturilor disciplinare, un
profesor va fi interesat numai de achiziţiile elevilor: însuşirea conceptelor, principiilor, legilor. În schimb,
dacă un profesor îşi percepe rolul ca fiind acela prin care contribuie la dezvoltarea elevilor, va tinde să
acorde prioritate persoanei şi de abia după aceea, conţinuturilor. Se ascultă cu atenţie, până la capăt, ceea
ce are de spus un elev şi numai după aceea se formulează întrebări şi răspunsuri pentru a-l ajuta să facă
descoperiri şi să-şi dezvolte gândirea.
Sugestii pentru tehnici de ascultare cu atenţie38:
1. Concentraţi-vă atenţia asupra a ceea ce spune elevul. Încercaţi să nu evaluaţi ceea ce a spus,
înainte ca acesta să termine.
2. Nu monopolizaţi discuţia, deoarece elevii sunt aceia care trebuie să-şi dezvolte gândirea.
3. Folosiţi semnale nonverbale care să vă indice ca pe o persoană preocupată şi care ascultă ceea
ce i se spune: contact vizual, poziţia corpului uşor aplecată spre elev, figură zâmbitoare.
4. Urmăriţi semne referitoare la dorinţa de comunicare a elevilor: mâna ridicată, dorinţa de a se
ridica în picioare, contactul vizual cu profesorul etc.; cereţi-le respectivilor elevi să ia parte la discuţie.
5. Nu întrerupeţi elevul până ce nu aveţi siguranţa că a terminat ceea ce avea de spus.
Prin intermediul scrisului, elevii reuşesc să expliciteze ideile vagi, ceea ce permite, atât elevilor,
cât şi profesorilor lor, să examineze şi să analizeze modul de gândire a elevilor. Jurnalele ajută profesorii
să pătrundă în zonele care nu sunt disponibile observării şi care nu sunt vizibile prin produse. Jurnalele
constau din intrări informale, scrise de-a lungul timpului, reflecţii ghidate de fişe, dar şi rezultate din
analize de concepte sau procese. Acestea pot fi scrise ca răspuns la fişele destinate să antreneze înţelegerea
sau greşelile tipice în momentele cheie ale proiectului/ cercetării sau pot fi nedirijate, lăsând la latitudinea
elevilor să decidă ce tip de reflecţii ar fi mai benefice pentru ei. Când elevii îşi scriu lor înşişi ca unui
public ţintă, ei pot folosi intrările din jurnal pentru a reflecta, de-a lungul timpului, la propria învăţare.

Strategii pentru demonstrarea înţelegerii și a formării deprinderilor
Este important să furnizezi elevilor oportunităţi pentru punerea în evidenţă a progresului, prin
performanţe şi produse. Aceste strategii de evaluare a înţelegerii şi a formării deprinderilor, se aplică, în
general, la finalul învăţării desemnând evaluarea sumativă. În această categorie intră două tipuri diferite
de strategii:
• evidenţierea produselor şi a performanţelor practice;
• prezentarea portofoliilor şi susţinerea unor conferinţe de către elevi.
Prin produs înţelegem ceea ce creează elevii, iar prin performanţe practice înţelegem lucrurile pe
care le fac elevii.
La evaluarea performanţelor practice putem oferi elevilor şansa de a arăta ce ştiu în funcţie de stilul
propriu de învăţare prin: rapoarte, prezentări multimedia, modele şi jocuri de rol – angajante şi autentice;
acestea oferă profesorilor interesaţi o largă paletă de informaţii despre cunoştinţele de conţinut, despre
deprinderile cognitive şi despre procesele de colaborare şi de cercetare ale elevilor.
Conferinţele individuale conduse de elevi sunt planificate pentru a se evalua înţelegerea ştiinţifică a
elevilor, modul de redactare/ raportare, precum şi pentru a se furniza feedback, a se clarifica neînţelegerile
sau pentru a se furniza instruire suplimentară. Schimbarea rolului elevului, din receptor pasiv de
informaţie – situat la intersecţia influenţelor colegilor, profesorilor şi părinţilor – într-un participant activ
la o interacţiune pe trei direcţii: elev–elev, elev–profesor, elev–părinte, este realizată prin intermediul
conferinţelor conduse de elevi. În timpul conferinţelor elevii îşi asumă responsabilitatea punerii în discuţie
38 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 122.
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a învăţării lor. Conferinţele conduse de elevi au o serie de avantaje: elevii raportează creşterea încrederii
în sine şi a satisfacţiei personale; părinţii apreciază abilitatea propriilor copii de a-şi asuma un nivel ridicat
de responsabilitate şi, totodată, oportunitatea de a întări comunicarea cu aceştia; profesorii raportează o
reducere a nivelului de stres, remarcând o atmosferă mai pozitivă şi mai relaxată. În conferinţele conduse
de elevi profesorul are un rol mai puţin activ acţionând ca facilitator.
Sfat: Nu putem presupune că elevii vor avea încrederea în sine, deprinderile organizatorice şi de comunicare
necesare, pentru a conduce cu succes o conferinţă. De aceea trebuie să se organizeze jocuri de rol, să se furnizeze
elevilor fişe şi timpul necesar pentru a colecta, pregăti, interpreta şi reflecta la informaţiile pe care le vor pune în
discuţie cu părinţii. Asistenţă în ceea ce priveşte prezentarea şi colectarea informaţiei va fi oferită atât de colegi, cât
şi de profesor.

Sarcină de lucru
Fișa de mai jos o veţi pune la dispoziţia elevilor atunci când își vor organiza conferinţa de
prezentare a produsului, la final.
• Completaţi această fișă – din perspectiva unui elev – pentru produsul pe care elevii l-ar avea
de realizat la finalul activităţii de cercetare sau de tip proiect, pe care să o folosiţi atunci când
le veţi preda elevilor modul de organizare a unei astfel de conferinţe.
Fişă de lucru pentru Conferinţa condusă de elevi39
Acest produs creat de mine este un exemplu de: ……………………........................................
Vreau ca să observaţi…………………………….................................................................…..
Sunt în special mândru(ă) de………………..........................................................…………….
Această lucrare arată cum obişnuiesc eu să ……….......................................................……….
Cea mai dificilă parte a fost…………… ……….............................................................………
Această lucrare a fost favorita mea pentru că…………….............................................……….
Această lucrare a fost mai puţin agreabilă pentru că………...........................................…...…
Această lucrare demonstrează cât de bine lucrez cu alţii pentru că ………............................…
Această lucrare demonstrează cum am preluat controlul propriei învăţări prin …...............….
Această lucrare demonstrează cum am învăţat să utilizez deprinderile gândirii prin …........…
Puteţi vedea cât de mult am progresat în privinţa………….pentru că …………................…...
Această lucrare demonstrează că încă trebuie să progresez în …….…pentru că……..........….
Această lucrare demonstrează cum mi-am atins obiectivele pentru că…………...................…
Această lucrare arată cum pot să-mi evaluez propria învăţare pentru că…………............……
Această lucrare demonstrează că pot să reflectez pentru că…………………......................…..

Sarcină de lucru
Portofoliile reprezintă o colecţie de produse și performanţe, create de-a lungul timpului,
care ilustrează eforturile, progresul și achiziţiile elevilor. Conferinţele conduse de elevi sunt
considerate mijloace prin care aceștia își pun la dispoziţie portofoliile – părţi reprezentative
din activitatea lor – și discută pe seama intereselor, învăţării și ţelurilor lor. Cu această ocazie,
elevii pot să explice motivul pentru care fiecare lucrare din portofoliu a fost selectată, să pună
în discuţie obiectivele învăţării, realizările, punctele tari, dar și punctele slabe.
• Creaţi o fișă de lucru pentru Conferinţa condusă de elevi care să evidenţieze această
perspectivă.
Portofoliile și conferinţele permanente – instrumente de evaluare pe termen lung – furnizează
profesorilor și elevilor oportunitatea de a realiza conexiuni între unităţile de învăţare, chiar între
discipline diferite.
39 Instrument tradus de pe situl: http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx
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Teme de reflecţie
• Care dintre strategiile prezentate vă erau familiare?
• Care dintre acestea necesită aprofundare?
• Ce instrumente de evaluare, dintre cele prezentate/ menţionate, folosiţi în practica curentă
de la clasă?
3.1.2. Evaluare formativă sau evaluare sumativă40 ?
Scopul major al evaluării este de a furniza profesorilor informaţiile necesare pentru desfăşurarea
unei instruiri de calitate. Descoperirea a ceea ce ştiu elevii se poate produce pe diferite căi. Atunci când
evaluarea este integrată în procesul de instruire are rol informativ cu privire la: activităţile şi lucrările de
control care ar fi cele mai utile; nivelul la care trebuie să se desfăşoare predarea şi modul în care evaluarea
sumativă generează informaţie diagnostică.
Evaluarea sumativă conferă o certificare a rezultatelor învăţării reprezentând o modalitate facilă
de verificare a acestora care oferă elevilor satisfacţia recunoaşterii efortului depus. Este însă grevată de
mai multe inconveniente: nu contribuie la reglarea pe parcurs a procesului educaţional; nu poate oferi o
imagine suficient de clară a randamentului procesului educaţional şi a nivelului de atingere de către fiecare
elev a obiectivelor curriculare (chiar şi în cazul respectării unei ritmicităţi a notării) deoarece utilizează
date punctuale, obţinute prin sondaj, pe parcursul perioadei de instruire. Eventualele sugestii de remediere
a unor neajunsuri în pregătirea elevilor – de cele mai multe ori tardive şi restrânse – nu se referă la toţi
elevii care ar avea nevoie să beneficieze de secvenţe recuperative.
În raport cu această caracteristică evaluarea se diferenţiază în: sumativă şi formativă41. Evaluarea
formativă oferă participanţilor la instruire informaţii referitoare la parcursul lor în timpul procesului
învăţării. Evaluarea sumativă are loc la sfârşitul unei unităţi sau a unui proiect şi dă informaţii, atât
elevilor, cât şi profesorilor, despre cunoştinţele şi deprinderile pe care elevii şi le-au însuşit. Dacă o
folosim pentru perfecţionarea unei activităţi în desfăşurare (un program, un proces de instruire, formarea
unor comportamente etc.) o numim evaluare formativă, iar dacă se organizează la finele unui proces,
pentru realizarea unei imagini finale generale, acordarea de calificative sau pentru selecţie, o numim
evaluare sumativă.
La finalul unei unităţi de învăţare, este necesar să li se furnizeze elevilor oportunităţi multiple
pentru a-şi demonstra învăţarea cum ar fi: elaborarea de rapoarte, eseuri, prezentări, realizarea unor
demonstraţii/ performanţe artistice care permit elevilor să-şi evidenţieze achiziţiile referitoare la conţinut,
lucrul în echipă, capacităţile de gândire şi propriul proces de învăţare. Este evident că, în aceste condiţii,
proiectarea sarcinilor pentru evaluarea sumativă poate fi o provocare. Acestea trebuie să fie: suficient
de complexe pentru a putea angaja elevii într-un proces real de gândire şi de demonstrare practică a
deprinderilor; suficient de deschise pentru a încuraja diferitele abordări, dar suficient de închise pentru a
permite o evaluare fidelă.
Evaluarea sumativă a progresului elevilor presupune aprecierea comportamentului în executarea
unei sarcini. O apreciere reuşită a unei astfel de activităţi presupune o definire clară a sarcinilor pe care
elevul le are de realizat: a) sarcina de lucru trebuie să permită demonstrarea nivelului la care posedă
abilitatea sau calitatea supusă evaluării; şi b) sarcina trebuie să fie formulată de o manieră care să facă
posibilă discriminarea elementelor adecvate, de cele neadecvate.
Evaluarea formativă se desfăşoară în scopul: analizei pregătirii anterioare a elevilor; încurajării
dirijării propriei învăţări şi a colaborării; monitorizării progresului, precum şi pentru verificarea înţelegerii
şi încurajarea metacogniţiei.
În procesul evaluării formative părinţii şi elevii primesc feedback specific, frecvent legat de cum
se descurcă elevii şi de ceea ce se poate întreprinde pentru ameliorare, iar profesorii colectează informaţii
referitoare la înţelegerea subiectului, dezvoltarea deprinderilor şi despre modul în care progresează
gândirea elevilor, printr-o varietate de instrumente de evaluare informală cum ar fi: fişele de observare,
jurnalele de învăţare, listele de verificare şi conferinţele. Aceste informaţii ajută la diferenţierea instruirii
prin decizii punctuale din partea profesorului: „face adaptări în funcţie de diferenţele individuale în
40 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 61-72 şi http://educate.intel.com/en/assessingprojects/.
41 Scriven, M.,1967.
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învăţare, pentru a se asigura că toţi elevii înţeleg, exersează şi perfecţionează fiecare componentă, pe
măsură ce progresează către scopul final” (Guskey, 2005, pag. 33). Astfel, se realizează o instruire care
vine în întâmpinarea nevoilor individuale ale elevilor, dându-le acestora încredere şi motivându-i pentru a
se implica în învăţare.
Un alt scop important al evaluării este formarea unor educabili care îşi autodirijează învăţarea:
când îşi folosesc propriile evaluări pentru stabilirea obiectivelor specifice, elevii pot să-şi perfecţioneze
activitatea şi să-şi monitorizeze gândirea şi lucrul în echipă; au oportunitatea de a reflecta asupra activităţii
personale de colaborare sau de rezolvare de probleme. „Această abilitate de a-şi monitoriza propria
învăţare poate fi cel mai important avantaj al evaluării formative” (Black et al., 2003, pag. 67)
Atunci când evaluarea formativă are loc zi de zi, profesorii încep să se gândească, mai mult la ceea
ce ar trebui să facă proprii elevi, decât la ceea ce ar trebui să facă ei înşişi; elevii îşi asumă un rol proactiv
faţă de învăţare, în timp ce profesorii focalizează „mai puţin pe ce se predă şi mai mult pe învăţarea în
clasă” (Black et al., 2003, pag. 80)
Elevii înţeleg ceea ce înseamnă excelenţa – pentru activitatea în care sunt implicaţi – la orele în
care evaluarea se practică continuu într-o varietate de moduri: învăţă strategiile prin care îşi pot evalua
propria gândire şi propria activitate, prin comparaţie cu standardele de excelenţă.
Colectarea datelor despre elevi, prin evaluare formativă, şi luarea în considerare a acestora, necesită
timp şi o atentă planificare.
Consecinţa naturală a utilizării continue a evaluării formative o reprezintă deplasarea către lecţia
în timpul căreia elevii primesc informaţii utile, în mod regulat, referitoare la modul în care progresează
învăţarea lor, şi în care activităţile transformă cunoştinţele şi deprinderile într-o învăţare plină de sens.
Pentru lecţiile centrate pe elev, care focalizează pe evaluarea continuă şi autentică, notele nu
vor dispărea, dar profesorii pot contribui la scăderea importanţei lor, accentuând valoarea intrinsecă a
învăţării în timpul unei sarcini de lucru sau în timpul autoevaluării, în locul efectuării unor sarcini uşor de
contabilizat şi de verificat.

3.2. Planificarea evaluării
Atunci când pe parcursul instruirii, învăţarea elevilor este evaluată printr-o varietate de tehnici
folosindu-se o multitudine de instrumente, unele dintre anxietăţile datorate notelor pot fi îndepărtate;
utilizarea unei largi game de instrumente de evaluare, continuu, pe parcursul ciclului de instruire poate
furniza informaţie mult mai valoroasă, atât profesorilor, cât şi elevilor. Evaluările multiple se realizează
prin aplicarea pe parcursul unităţii de învăţare a unei diversităţi de instrumente care se fac cunoscute
elevilor, care informează frecvent elevii despre punctele lor slabe şi tari, pregătindu-i pentru notele finale
la proiecte/ activităţi de cercetare; dacă elevii au dificultăţi cu o deprindere/ strategie/ subiect anume,
atunci la evaluarea finală de produs, nu va fi prima dată când vor fi auzit despre aceasta.
Un plan de evaluare42 identifică metodele şi instrumentele care definesc în mod concret şi precis,
aşteptările şi standardele de calitate pentru produse, pentru procese şi pentru performanţe. Include
instrumentele/ metodele de evaluare utilizate la început, pe parcurs şi la finalul unităţii. De asemenea,
defineşte momentele verificării.
Atunci când elaboraţi un plan de evaluare ar trebui să ţineţi cont de următoarele întrebări cheie43:
• Ce strategii de evaluare veţi folosi pe parcursul unităţii de învăţare?
• Ce metode/ instrumente de evaluare veţi folosi pentru a identifica nivelul de cunoştinţe pentru
noua unitate de învăţare?
• Care sunt produsele sau performanţele practice pe care elevii le vor demonstra la finalul unităţii?
Cum definiţi calitatea?
• Ce metode/ instrumente veţi utiliza pentru a evalua înţelegerea şi învăţarea, la final?
• Ce metode/ instrumente pentru raportare şi pentru monitorizare veţi folosi pentru a încuraja
managementul personal şi progresul elevului, în timpul activităţii independente sau în grup?
• Cum veţi monitoriza şi cum veţi ajusta, în caz de nevoie, înţelegerea elevului?
• Ce metode/ instrumente de evaluare vor ajuta elevii să reflecteze la propria învăţare?
• În ce moduri veţi evalua gândirea de nivel superior în această unitate de învăţare?

42 http://educate.intel.com/en/assessingprojects/.
43 http://educate.intel.com/en/AssessingProjects/AssessmentStrategies/ap_planning_assessment.htm
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Planificarea evaluării pentru unitatea de învăţare – listă de verificare
1. Cum definiţi scopul evaluării pentru o unitate de învăţare?
- identific nevoile de învăţare ale elevilor …..
- încurajez autonomia în învăţare şi colaborarea …..
- monitorizez progresul …..
- verific înţelegerea şi încurajez metacogniţia …..
- demonstrez înţelegerea şi formarea deprinderilor …..
- altele …..
2. Care sunt metodele/ tehnicile de evaluare pe care intenţionaţi să le folosiţi?
- chestionarea …………........................................................................................................
- observarea …………….......................................................................................................
- autoevaluarea ……………..................................................................................................
- interevaluarea ………..................................................................................................……
- reflecţia …………........................................................................................................……
- investigaţia …........................................................................................................………..
- testul ……………..........................................................................................................…..
- altele ………..................................................................................................……………..
3. În ce moment aplicaţi fiecare metodă: iniţial, pe parcurs, la finalul unităţii? (completaţi doar câmpurile
potrivite cu alegerea dumneavoastră anterioară)
- chestionarea ….......................................................................................................……….
- observarea …….......................................................................................................………
- autoevaluarea ….................................................................................................………….
- interevaluarea …..................................................................................................…………
- reflecţia ……........................................................................................................…………
- investigaţia ……........................................................................................................……..
- testul ……..........................................................................................................…………..
- altele ……..................................................................................................………………..
4. Care sunt instrumentele pe care le veţi utiliza în cadrul fiecărei metode? (completaţi doar câmpurile
potrivite cu alegerea dumneavoastră anterioară)
- chestionarea …….......................................................................................................…….
- observarea ………….......................................................................................................…
- autoevaluarea ……….................................................................................................…….
- interevaluarea …..................................................................................................…………
- reflecţia …………........................................................................................................……
- investigaţia …….......….................................................................................................…..
- testul ……………..........................................................................................................…..
- altele ……………….….................................................................................................…..
Trecerea la evaluarea centrată pe elev nu înseamnă abandonarea practicilor tradiţionale de evaluare
utilizate la clasă, dar reprezintă integrarea unei varietăţi de strategii de evaluare centrată pe elev, pe
parcursul ciclului de instruire. Aceste strategii sunt deseori încorporate şi contribuie, în acelaşi timp, şi la
predare şi la învăţare.
Pentru realizarea unei evaluări pertinente, pe tot parcursul predării–învăţării, care să reflecte
nivelul real al învăţării şi care să se constituie într-un factor de progres pentru elevi, parcurgeţi următorul
algoritm.
Algoritm pentru planificarea evaluării:
• Treceţi în revistă întrebările de la pagina 50.
• Răspundeţi la lista de verificare, reflectivă, de la pagina 51.
• Alcătuiţi Planul evaluării care ilustrează tipurile şi secvenţierea evaluării (formale şi informale),
pe parcursul unităţii. Acest plan se înscrie într-un tabel, pe modelul care urmează, în care sunt
enumerate instrumentele/ tehnicile de evaluare pe care intenţionaţi să le utilizaţi, în conformitate
cu obiectivele de evaluat (obiectivele operaţionale) definite la proiectarea unităţii de învăţare, şi
grupate în funcţie de momentul aplicării.
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Planul evaluării
(exemplu)

Evaluarea iniţială

Evaluarea pe parcurs

Evaluarea sumativă

Test iniţial
Chestionarea
Jurnal de reflecţie

Observarea
Chestionarea
Raport de progres – Listă
de verificare a parcurgerii
etapelor de realizare a
produsului
Grilă de evaluare criterială
Ghid de notare
Jurnal pentru orele de știinţe
Jurnal de reflecţie

Chestionarea
Raport de progres – Listă
de verificare a parcurgerii
etapelor de realizare a
produsului
Grilă de evaluare criterială
Ghid de notare
Jurnal de reflecţie
Test

3.2.1. Cum evaluăm produsele multimedia?
Produsele multimedia (publicaţii electronice) – afişe, prezentări, publicaţii (broşuri, buletine
informative, ziare), situri sau bloguri – create de elevi pe parcursul unei unităţi de învăţare reprezintă
un exemplu de integrare creativă a tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul de predareînvăţare-evaluare. În aceste cazuri, elevii dar şi profesorul nu mai sunt dependenţi de existenţa/
disponibilitatea resurselor de tip soft educaţional şi nu mai sunt limitaţi doar la acestea.
Aceste produse pot fi apreciate prin instrumente de evaluare diverse, dintre care ne oprim asupra:
listelor de verificare, grilelor de evaluare criterială şi ghidurilor de notare. Avantajele utilizării acestor
instrumente sunt numeroase şi fac diferenţa faţă de instrumentele de evaluare tradiţională: ilustrarea clară
a aşteptărilor ameliorează performanţa; elevii devin judecători mai buni ai calităţii propriei munci; elevii
primesc un feedback mai informativ; elevii sunt avertizaţi în legătură cu criteriile pe care le vor folosi
pentru furnizarea de feedback, la interevaluare şi devin mai responsabili în ceea ce priveşte calitatea
produsului final.
Evaluarea centrată pe produs permite elevilor să facă alegeri legate de formatul publicaţiei şi de
subiect, astfel încât să-şi poată folosi în scopul învăţării talentele şi interesele.

Sarcină de lucru
O modalitate de a le preda elevilor interevaluarea este de a le furniza două exemple de lucru
– acestea sunt create de profesor din perspectiva unui elev: unul de nivel ridicat și celălalt de
nivel scăzut, astfel încât, elevii să poată identifica și discuta punctele tari și slabe ale fiecărui
exemplu. În continuare, se discută cu clasa criteriile și se distribuie lista de verificare.
Elevii lucrează în grup și aplică lista de verificare pe exemplele respective.
Finalizarea activităţii se realizează prin raportare, astfel încât fiecare să beneficieze de
punctele de vedere ale celorlalţi.
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Listă de verificare Wiki44
Nume: _____________________________________
Lecţia: ____________________________________

DESIGN
Informaţia de pe wiki este ușor de citit?
Tot spaţiul este folosit într-un mod corespunzător și efectiv, în formatul cel mai potrivit?
Graficele/ tabelele/ imaginile fac atractiv saitul și au legătură cu ceea ce este prezentat?
Navigarea este clară și logică?

CONŢINUT
Conceptul/ procedeul urmărit este abordat/ explicat corect din punct de vedere știinţific?
Rezultatele sunt explicate folosind terminologia corespunzătoare?
Implicaţiile activităţii desfășurate sunt precizate?

METODA ȘTIINŢIFICĂ
S-a stabilit ipoteza?
S-a stabilit procedeul experimental care va fi urmat?
S-au identificat: aparatura, ustensilele și substanţele necesare?
S-a desfășurat activitatea experimentală?
S-au reprezentat datele?
S-au interpretat datele și s-au stabilit concluzii?

COMUNICARE
Ideile sunt comunicate într-un mod efectiv?
Rezultatele sunt comentate?
Ortografia și regulile gramaticale sunt respectate?
Textul postat este creativ și angajant?
Bibliografia este citată în mod corespunzător?

• Înlocuiţi criteriul Metoda ştiinţifică, cu un alt criteriu specific, pentru disciplina pe care o predaţi.

Sarcină de lucru
Grilele de evaluare criterială sunt definite, fie la modul general - furnizează o imagine de
ansamblu a obiectivelor – și nu conţin criterii specifice, fie sunt definite pe criterii specifice.
Criteriile unei grile de evaluare45 sunt dimensiuni ale comportamentului, performanţei sau
calităţii și focalizează pe obiectivele stabilite. În exemplul următor, criteriile care pot fi folosite
în scopul evaluării unui produs multimedia sunt: redactarea, grafica și resursele Internet.
Descriptorii de la fiecare criteriu, informează referitor la nivelul așteptărilor: sunt 4 niveluri de
calitate care descresc de la stânga (cel mai înalt nivel al așteptărilor), la dreapta.

44 Instrument, tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
45 Instrument, tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
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Criterii
Redactarea

Nivel de calitate 4 Nivel de calitate 3 Nivel de calitate 2
Titlurile sunt
Titlurile sunt
Titlurile și
folosite oarecum
folosite efectiv.
subtitlurile sunt
efectiv.
folosite, efectiv,
pentru a sugera
relaţiile dintre idei.
Textul evidenţiat
cu marcatori
rezumă
elementele
centrale prin
cuvinte bine alese
și descriptive.

Prezentarea mea
nu conţine erori
de ortografie,
gramaticale sau de
redactare.

Grafica

Resurse Internet

Grafica mea
explică și întărește
textul și aduce un
plus la prezentare.
În prezentare, am
cercetat și am citat
corect minim trei
saituri Web.

Textul evidenţiat
cu marcatori
rezumă
elementele
centrale. Cuvintele
tehnice sau
nefamiliare sunt
explicate.

Textul evidenţiat
cu marcatori
rezumă
elementele
centrale. Cuvintele
tehnice sau
nefamiliare nu
sunt explicate.

Prezentarea mea
conţine câteva
erori de ortografie,
gramaticale sau
de redactare care
denaturează ușor
conţinutul.

Prezentarea mea
conţine erori
de ortografie,
gramaticale sau
de redactare
care denaturează
conţinutul.

Grafica mea este
relevantă pentru
text și pentru
prezentare.
În prezentare, am
cercetat și am citat
corect minim două
saituri Web.

Utilizez ocazional
grafica, ca suport
pentru text și
pentru prezentare.
În prezentare, am
cercetat și am citat
corect minim un
site.

Nivel de calitate 1
Prezentarea mea
nu utilizează
pentru a
sugera înţelesul
componentele
tehnoredactării
(de exemplu, titluri
și marcatori).

Prezentarea
mea conţine
numeroase erori
de ortografie,
gramaticale sau
de redactare care
o fac dificil de
înţeles.
Nu includ grafica în
prezentarea mea.

Nu am dovedit
cercetarea
site-urilor Web
SAU nici un site
nu este citat
corespunzător.

• Adaptaţi aceşti descriptori, astfel încât să poată fi potriviţi pentru clasele nivelul de vârstă la
care predaţi.
• Adăugaţi un criteriu pentru aprecierea unui produs/ performanţă/ proces46 multimedia şi
încercaţi să elaboraţi pentru acesta, minim patru descriptori.
• Prezentaţi şi argumentaţi colegului/ colegei realizarea sarcinilor.

Sarcină de lucru
• Descriptorii vizează aspecte diferite. În ce scopuri puteţi utiliza acest exemplu?
• Utilizaţi această grilă de evaluare generală47 pentru sarcinile în grup care urmează.

46 Vă puteţi întoarce la rezolvarea acestei sarcini, după parcurgerea secţiunilor referitoare la evaluarea de proces şi a performanţelor practice.
47 Instrument tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
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Prezentarea este bine
repetată și se derulează
fără impedimente.
Membrii echipei
au roluri clare în
prezentare și toţi sunt
„experţi” pe întregul
subiect.
Oratoria este susţinută
vizual, în mod efectiv,
de media, incluzând
diapozitive, recuzită
sau fișe.

Prezentarea este
suficient de bine
repetată și se derulează
bine.
Membrii echipei
au roluri clare în
prezentare și toţi sunt
„experţi” pe zona
asignată a subiectului.
Oratoria este susţinută
de diapozitive, recuzită
sau fișe.

Prezentarea nu este
bine repetată și are
disfuncţionalităţi.

Este evident că
prezentarea nu a fost
repetată.

Membrii echipei
nu au roluri clare în
prezentare și par să știe
numai conţinutul de pe
diapozitive.

Membrii echipei
nu au roluri clare în
prezentare și nu știu
nici conţinutul de pe
diapozitive.

O parte a prezentării
este realizată prin
citirea slide-urilor,
acestea nefiind folosite
doar ca simple „notiţe”.

Toată prezentarea este
realizată prin citirea
slide-urilor, acestea
nefiind folosite doar ca
simple „notiţe”.

3.2.2. Cum evaluăm procesele?
Orice activitate de învăţare presupune parcurgerea unui proces. Competenţele vizate ca fiind
indispensabile pentru cetăţeanul secolului XXI – comunicarea, colaborarea, responsabilitatea socială,
adaptabilitatea, informarea şi alfabetizarea funcţională media, rezolvarea de probleme, gândirea critică
şi sistemică, creativitatea sau dirijarea propriei învăţări – implică procese laborioase de construcţie, şi
în aceeaşi măsură, dificultăţi în aprecierea/ măsurarea progresului elevilor în acestă direcţie. Acţiunea
responsabilă a cadrelor didactice care sunt preocupate de iniţierea elevilor pentru viaţa într-o societate
a cunoaşterii, trebuie sprijinită prin facilitarea accesului acestora la rezultatele cercetărilor domeniului
educaţional, pe plan internaţional.
O serie de instrumente care se pot utiliza în vederea aprecierii progresului în timpul desfăşurării
proceselor sunt prezentate în cele ce urmează.

Sarcină de lucru
Acest instrument care este pus la dispoziţia elevilor pentru a-și pregăti conferinţa.
Conferinţă condusă de elevi – întrebări48
Întrebări
Notiţe
Înainte de începerea activităţii
De ce înveţi aceasta?
Ce știi, din activitatea anterioară, care te poate
ajuta în această activitate?
Cum îţi vei folosi capacităţile în această activitate?
Cât de interesat(ă) ești pentru învăţarea acestui
lucru?
Cât de dificil îţi va fi să înveţi?
Ce ar trebui să faci mai întâi?
Ai idee ce trebuie să știi? Ce întrebări trebuie să
pui?
Unde poţi găsi răspunsurile la aceste întrebări?
Cât timp ai nevoie să faci aceasta?
Ce poţi face, în timpul acestei activităţi, care să-ţi
stârnească interesul?

48 Instrument, tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
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În timpul activităţii
Ce faci atunci când lucrezi și îţi dai seama că ești
incapabil să faci un anumit lucru?
Ce ai observat referitor la propria-ţi gândire?
Cum îţi vei aminti acea informaţie?
Îţi verifici propria înţelegere în timp ce lucrezi?
Cum?
Există alte moduri de lucru pe care să le folosești
și care ar fi mai bune?
Cum depistezi o eroare pe care ai făcut-o?
Cum ai putea extinde aceasta? Care este
următorul pas logic? Ce lipsește? Cu ce trebuie să
completezi?
Când ar fi potrivit ca să revizuiești un anumit
aspect?
De ce crezi că este așa?
La finalul activităţii
Ce poţi să-mi spui despre produsul tău?
Care este cel mai important lucru pe care l-ai
învăţat de aici? De ce?
Ce crezi că a fost ușor, dar greu de făcut? De ce?
Ce schimbări ai fi vrut să faci?
Ţi-ai îndeplinit toate obiectivele?
Ce ai învăţat despre tine pe parcursul acestei
activităţi?
Ce obiective ai putea stabili pentru viitor?
Cum aplici ceea ce ai învăţat în noi situaţii?
• Care ar fi avantajele folosirii acestui instrument în practica la clasă?
• Identificaţi ce procese se pot evalua folosind acest instrument de evaluare?
• Identificaţi şi alte situaţii când puteţi folosi acest instrument/ părţi din acesta.
• Analizaţi acest instrument comparativ cu cel prezentat la pagina 48. Realizaţi o diagramă T sau Venn,
pentru ilustrarea elementelor comune şi diferenţiatoare.

Sarcină de lucru
Adaptaţi acest instrument și folosiţi-l în în timpul activităţii grupului în care sunteţi implicat(ă),
de la pagina 33.
Grilă de evaluare criterială a proceselor din grup49

Procesele din
grup

4

3

2

1

Parafrazăm
ceea ce au spus
alţii în cadrul
grupului pentru
a ne clarifica
înţelegerea.
Punem întrebări
de justificare.

Putem răspunde
verbal la ideile
altora din grup
și putem cere
clarificări.

Apreciem ideile
celorlalţi.

Oferim feedback
numai dacă ni se
cere.

49 Instrument tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
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Încurajăm și
valorizăm ideile
și opiniile altor
membri ai
grupului.
Ne putem
exprima opiniile
și poziţia
fără a răni
sentimentele
altora din grup.
Diferenţele
dintre noi sunt
un motiv de
apreciere.

Descoperim
diverse opinii
și încercăm
să ajungem la
o înţelegere
comună.

Putem răspunde
verbal la ideile
altora din grup
și putem cere
clarificări.

Suntem
interesaţi
și curioși în
legătură cu
ideile celorlalţi
din grupul
nostru.
Comunicăm
opiniile noastre,
fără a transmite
mesaje ce conţin
judecăţi de tipul
“eu” versus “tu”.
Putem extinde
discuţia dincolo
de ideile noastre
iniţiale.

Diferenţele
dintre noi sunt
rezolvate.

Apreciem ideile
celorlalţi.

Repetăm,
ocazional, ideile
celorlalţi pentru
a face aprecieri
sau pentru a ne
arăta sprijinul.
Uneori ne
este greu să
răspundem la
ideile altora din
grup.
Acordăm atenţie
consecinţelor
vorbelor și
faptelor noastre,
dar acceptăm
cu dificultate
sugestiile
celorlalţi.
Diferenţele
dintre noi sunt
uneori ignorate,
iar când sunt
recunoscute
pot fi lăsate
nerezolvate

Oferim feedback
numai dacă ni se
cere.

Răspundem, cu
dificultate, la
întrebări.
Contribuţiile
noastre nu sunt
nici apreciative,
nici ca răspuns
la ceea ce se
întâmplă.
Nu acordăm
atenţie
consecinţelor
vorbelor și
faptelor noastre.
De obicei,
diferenţele
dintre noi sunt
suprimate sau
ignorate, iar
uneori, acestea
rezultă din
argumente.

3.2.3. Cum evaluăm performanţele practice?
„În afara probelor scrise, în practica pedagogică, se uzitează şi evaluarea prin activităţi practice
(performance assessment), care integrează sarcini practice, făcând apel la instrumente, echipamente şi
materiale, ca modalităţi de evaluare a cunoştinţelor factuale, cunoştinţelor conceptuale sau cunoştinţelor
procedurale.
Scopul evaluării prin activităţi practice este de a crea un ambient mai apropiat de viaţă şi mai
autentic, decât testele scrise, iar prin furnizarea echipamentelor şi materialelor, plasarea într-o situaţie, cât
mai apropiată de realitate, care să suscite anumite comportamente considerate indicatori mult mai valizi ai
înţelegerii conceptelor şi ai performanţei potenţiale.
Acest tip de evaluare reflectă predarea/ învăţarea activă, bazată pe descoperire, prin activităţi
practice. Este considerată congruentă cu pedagogiile constructiviste. Este atractivă pentru toţi cei care
percep o disciplină nu numai, ca un corpus de cunoştinţe, ci şi ca un produs al cercetării (enquiry),
dependent de utilizarea ustensilelor şi tehnologiei”50 .
Strategiile de evaluare centrată pe performanţe permit modificarea sau dezvoltarea unor practici
de instruire care să faciliteze dezvoltarea tuturor elevilor datorită mecanismului acestora: utilizarea unor
criterii stabilite în avans, observarea procesului, dar şi a produsului, toate acestea conducând la o analiză
atentă a performanţei elevului.

50 Noveanu, G.N. şi Noveanu, D., 2007, pag. 85.
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Sarcină de lucru
Grila de evaluare criterială de mai jos este destinată elevilor de gimnaziu, pentru o
investigaţie care se poate desfășura la orele de fizică, chimie, biologie. Produsul activităţii
investigative este un grafic liniar, care se obţine ca urmare a măsurătorilor variabilei
independente – temperatura și a variabilei dependente – timpul. Această grilă este folosită și
în scop de autoevaluare. Elevii nu învaţă să-și evalueze învăţarea de unii singuri; ei au nevoie
să li se predea strategii de automonitorizare și de autoevaluare.
Grilă de evaluare criterială a graficului liniar51
4

3

2

1

Titlul/ etichetele

Titlul, etichetele
și legenda sunt
clare, exacte și
potrivite cu tema
graficului liniar.

Mi-am etichetat
cu exactitate
graficul. Titlul este
corespunzător
graficului liniar.

Titlul și câteva
dintre etichete
sunt exacte. Titlul
nu este potrivit
pentru graficul
liniar.

Titlul și etichetele
sunt inexacte,
lipsesc sau nu au
sens pentru cititor
ori nu se leagă de
graficul liniar.

Organizarea

Toate datele
sunt repartizate
de-a lungul
graficului liniar, la
intervale egale.
Temperatura este
înregistrată pe axa
Oy. Timpul este
înregistrat pe axa
Ox.

Majoritatea
datelor sunt
repartizate
de-a lungul
graficului liniar, la
intervale egale.
Temperatura și
timpul sunt pe
axele potrivite.

Există o oarecare
ordine a datelor
pe graficul liniar.
Temperatura și
timpul nu sunt pe
axele potrivite.

Nu există o
organizare a
datelor pe graficul
liniar.

Convenţiile

Graficul meu liniar
nu conţine erori
de ortografie sau
gramaticale.

Graficul meu liniar
conţine câteva
erori de ortografie
sau gramaticale
care distrag
atenţia cititorului
de la conţinut.

Multe erori de
ortografie sau
gramaticale
interferă cu
înţelegerea
graficului.

Multiple erori,
atât de ortografie,
cât și gramaticale,
distrag atenţia
cititorului de
la conţinutul
graficului liniar.

Datele

Datele mele
reprezintă
rezultatul
înregistrării cu
exactitate a
temperaturilor
într-o investigaţie
de laborator.

Datele mele
reprezintă
rezultatele unei
investigaţii de
laborator, cu
puţine erori.

Datele mele
reprezintă
rezultatele unei
investigaţii
de laborator,
incluzând erori.

Datele mele
reprezintă
rezultatele unei
investigaţii de
laborator, cu
multiple erori.

• Cum le veţi preda elevilor dumneavoastră această strategie a autoevaluării? Realizaţi o descriere
scurtă a metodei folosite.
• În ce scopuri se mai poate utiliza acest instrument de evaluare?
• De ce acest instrument de evaluare este încadrat la evaluarea performanţelor practice?

52 Instrument tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
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Sarcină de lucru
Ghidul de notare este similar cu o grilă de evaluare criterială, dar include puncte sau ponderi
pentru fiecare nivel, pentru a ajuta la stabilirea notei.
Investigaţie şi Prezentare*
Grup _______________________Data _________
Proiect _____________________Evaluator ________________
CONŢINUT
SCOR*
Tema supusă investigaţiei este identificabilă.
5
Scrie tema așa cum ai înţeles-o tu în secţiunea
Comentarii.
Informaţia din prezentare este interesantă,
5
informativă, și folositoare. Scrie două lucruri pe
care le-ai învăţat sau le-ai găsit interesante în
secţiunea Comentarii.
Califică procesul experimental pe o scară între 1 și
5
5, 5 fiind cea mai mare notă. Scrie un motiv care
justifică nota ta.
Prezentarea se adresează uneia din întrebările
5
unităţii: „Care este nivelul de organizare specific
solidelor, lichidelor si gazelor?”, „Elementele sunt la
fel?” și „Cum sunt organizate elementele?”
Răspunde la întrebarea respectivă folosindu-te de
prezentarea grupului evaluat.
Prezentarea face apel la conceptele știinţifice
studiate în cadrul unităţii?
La care dintre ele?
PREZENTARE ȘI ORGANIZARE
Tehnologia informaţiei este folosită pentru a face
proiectul mai interesant.
Informaţia este prezentată într-o ordine clară.
Prezentarea indică o evidenţă clară a documentării
și nu sunt evidenţiate erori de folosire a surselor
sau de prezentare. Sursele sunt citate.
Prezentarea dă dovada efortului colaborativ între
membrii grupului.
Prezentarea este variată și menţine interesul
audienţei.
TOTAL puncte

COMENTARII

5

5
5
5

5
5
50

*Acordaţi fiecărui grup o notă între 1 și 5, 5 fiind cea mai mare notă.

* Instrument, tradus, de pe situl http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx, adaptat, în vederea asigurării specificităţii, în
legătură cu unitatea de învăţare.
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• În ce scopuri poate fi utilizat acest instrument de evaluare?
• Care sunt descriptorii care confirmă încadrarea acestui instrument la evaluarea performanţelor
practice?

Sarcină de lucru
• În ce scopuri poate fi utilizat instrumentul de evaluare Listă de verificare – colaborarea în
grup?
• Comparaţi instrumentul acesta cu cel de la pagina 56-57. Realizaţi o diagramă T sau Venn,
pentru ilustrarea elementelor comune și diferenţiatoare.
Listă de verificare – colaborarea în grup54
Nume: ________________________________Data: ___________________
Grupa pe care-o observ: _________________________________________________

Membrii grupului sunt experţi pe tematica lor
Prezentarea grupului este interesantă (voci expresive, mișcare, interacţiune, contact
vizual cu audienţa).
Prezentarea are aspectele vizuale clare, care m-au ajutat să înţeleg subiectul mai în
profunzime.
Toţi membrii participă activ la prezentare.
Toţi membrii iau proiectul în serios.
Grupa răspunde la întrebări detaliat.
Prezentarea are un sens (un început captivant, partea de mijloc cu detalii, concluziile
bune).
Am învăţat ceva din prezentarea lor.
Prezentarea este bine repetată (nici o greșeală, fiecare-și știe partea)
Membrii grupului vorbesc clar.
Pentru ca aceste instrumente să fie eficiente, limbajul trebuie să fie adecvat nivelului de vârstă
căruia acestea se adresează. Un pas mai departe în ceea ce priveşte evaluarea centrată pe elev, este
implicarea elevilor în elaborarea propriilor criterii de evaluare; acest fapt le dă mai mult control asupra
situaţiei, iar ca rezultat, procesul propriu de învăţare devine mai focalizat şi mai autodirijat. Elevii trebuie
să fie implicaţi în discutarea activă a caracteristicilor performanţelor şi produselor de calitate.

54 Instrument tradus şi adaptat, de pe http://educate.intel.com/assessing/PersonalLibraryPage.aspx.
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