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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 să contribuie într-o manieră cât mai eficientă 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 în două mari categorii – module
generale şi module specifice – fiecare categorie cuprinzând următoarele 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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Rolul şi importanţa
evaluării curente
în şcoală

CAPITOLUL

1
E ceva ce nu ştiu
Dar se presupune că ar trebui să ştiu.
Nu ştiu ce nu ştiu,
Dar ar trebui să ştiu
Şi mă simt prost
Nu numai pentru că nu ştiu
Ci şi pentru că nu ştiu ce nu ştiu.
Aşadar, mă prefac că ştiu.
Dar mă scoate din fire
Că nu ştiu ce trebuie să mă prefac că ştiu.
Deci mă prefac că ştiu totul.

Mi se pare că tu ştii ce ar trebui să ştiu eu.
Dar nu poţi să-mi spui ce anume
Pentru că nu ştii ce ştiu.
S-ar putea să ştii ce nu ştiu eu
Dar nu şi că nu ştiu.
Iar eu nu ştiu să-ţi spun. Va trebui deci să-mi spui
TOTUL
(R. D. Laing, Noduri)

Evaluarea curentă este necesară în şcoală, pentru că oferă posibilitatea de a cuantifica actul învăţării
atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Nu este uşor să faci acest lucru şi adesea auzim critici
dure referitoare la evaluare, fie pentru că nu este suficient de exactă, fie pentru că pare a „încurca” procesul
de predare-învăţare prin distorsionarea curriculei, fie pentru că, aparent, nu constituie o bază serioasă de
anticipare a performanţelor celor evaluaţi şi deci nu este validă. Cu toate acestea, nu doar sistemul de
învăţământ nu se poate lipsi de evaluare, dar nici societatea în general. Evaluarea este, din toate punctele
de vedere, un „rău” absolut necesar: folosită corect şi principial, pe baza unor criterii prestabilite, ea poate
oferi un important feedback atât profesorului şi cât elevului, devenind un element motivaţional esenţial.
Nu trebuie să uităm totuşi că focalizarea exagerată pe evaluare în procesul instructiv-educativ ne poate
face să ignorăm aspecte sensibile ale acestuia, care nu se pot măsura uşor.
Vă propunem un experiment:
scrieţi, rapid (!), primul cuvânt care vă vine în minte şi pe care îl puteţi asocia noţiunii de evaluare.

Probabil că nu riscăm prea mult anticipând că acesta va fi cuvântul notă. Nu credem să existe
cineva care a trecut (fie şi fugar) prin şcoală şi care să nu-şi aducă aminte cu strângere de inimă de NOTĂ.
Spre notă au fost (şi sunt) aţintite privirile tuturor: elevi, părinţi, (bunici, prieteni, vecini), profesori,
autorităţi, pentru că nota – nu-i aşa? – sancţionează delăsarea sau răsplăteşte sârguinţa. Tot nota permite
luarea unor decizii „grave” precum promovare, corigenţă sau repetenţie, selecţie pentru programe de
instruire a elevilor supradotaţi sau măcar pentru clasele „bune” dintr-o anumită şcoală, acces spre fazele
superioare ale diferitelor concursuri etc.
Şi totuşi nu numai acestea ar trebui să fie (sunt?) obiectivele evaluării curente. Ea poate într-adevăr
măsura nivelul de performanţă atins de elevi la un moment dat, poate contribui, de asemenea, la selecţie,
poate dovedi şi eficienţa unui curs/ metodă de predare/ profesor. Dar toate aceste ţinte se aplică numai
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evaluării finale/ sumative, căci, în acest caz, scopul este însumarea realizărilor elevilor/ profesorului. Atât
pentru profesor însă, cât şi pentru elev, scopul principal al evaluării curente ar trebui să fie cel formativ.
Acest tip de evaluare se utilizează de-a lungul întregului parcurs şcolar pentru a analiza şi judeca dacă
învăţarea a avut loc şi în ce măsură. Pe baza informaţiilor obţinute cu ajutorul evaluării curente se pot lua
(se iau?) decizii privind organizarea demersului didactic, precum şi parcursul pe care îl va urma elevul
într-o anumită unitate de timp. Aceste informaţii ne ajută totodată să urmărim progresul şcolar, dar şi
să identificăm dificultăţile întâmpinate de elev în învăţare. Şi tot cu ajutorul lor putem alege cele mai
potrivite metode de predare care să permită atingerea obiectivelor/ competenţelor stabilite de programele
şcolare.
Profesorul bun nu este acela care îl ,,prinde” pe elev cu lecţia neînvăţată, fiindcă evaluarea n-ar
trebui să sancţioneze, ci să ofere informaţii despre ce ştie şi ce poate să facă elevul cu ceea ce a învăţat.
Dacă un test de evaluare nu oferă asemenea informaţii, ci doar ,,note”, el este inutil din punct de vedere
formativ (şi educativ).
Pe de altă parte, este evident că modul de evaluare influenţează în mare măsură predarea. De aceea,
excesele pot genera efecte negative, mai ales atunci când evaluarea devine un scop în sine ori când se
reduce doar la o metodă sau la un număr redus de metode. Vom încerca, tocmai de aceea, să oferim cât
mai multe sugestii şi informaţii care să permită transformarea evaluării curente într-un instrument util
pentru cunoaşterea elevului şi, implicit, pentru atingerea obiectivelor învăţării.
Pentru început, ar fi poate util să discernem între diferite tipuri de evaluare precum normativă,
criterială şi auto-competitivă.
Dacă aplicăm un test pentru a alege, de exemplu, pe cei mai buni 10% dintre elevii unei clase, pe
care apoi să îi pregătim pentru, să zicem, olimpiadă, aceasta va fi o evaluare normativă care compară
elevii între ei şi îi recompensează pe cei mai buni (vor fi incluşi în lotul olimpic). Notele arată nivelul
celor care concurează, raportat la o normă prestabilită. Avantajul acestei evaluări este că variaţiile de
dificultate a testului de la un an la altul nu afectează notele; este însă o evaluare nedreaptă, deoarece
competitorii pot fi mai buni de la un an la altul.
Evaluarea criterială măsoară ce poate face un elev la un moment dat cu ceea ce ştie. Este o metodă
de evaluare foarte bună, dar este absolut necesar să fie definite cu rigurozitate criteriile, altfel evaluatori
diferiţi (sau chiar acelaşi evaluator) pot aplica standarde diferite. Tocmai de aceea, evaluarea criterială
trebuie raportată la întotdeauna obiectivele de învăţare. Aceste două tipuri de evaluare au în mod evident
avantaje, dar şi limite.
Un formă alternativă de abordare a evaluarii este cea auto-competitivă, care se raportează în mod
individual la fiecare elev în parte. În acest caz, se va lua ca reper nivelul fiecărui elev şi i se va evalua
diferenţiat progresul realizat. Acest tip de evaluarea implică informarea prealabilă a elevului asupra
criteriilor importante pe care trebuie să le îndeplinească într-un anumit interval de timp. Sună complicat
şi laborios, dar în fapt este mult mai uşor decât pare. Elevului i se arată ce anume nu ştie să facă (concret,
unul/ două elemente), ce ar trebui să facă pentru a reuşi şi până când; se menţionează totodată şi „răsplata”
pentru realizare. Evaluarea auto-competitivă reprezintă deci un feedback informal ce se oferă elevului
chiar în timp ce învaţă.
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CAPITOLUL

2

Relaţia
curriculum – evaluare

În acest capitol vom utiliza următoarele concepte:
curriculum ⇒ disciplinele de bază şi cele din extensie, programele de studii, „ţintele” care trebuie
atinse în cadrul fiecărui domeniu, standardele/ formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul
respectiv;
evaluare ⇒ analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor;
evaluare formalizată ⇒ evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se desfăşoară
într-un context standardizat;
evaluare informală ⇒ evaluare în care obiectivele nu sunt riguros stabilite, iar contextul este
nestandardizat;
test ⇒ probă; material cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă.
Mulţi dintre noi consideră că evaluarea şi testarea reprezintă, în fond, acelaşi lucru, deşi chiar
experienţa cotidiană ne demonstrează permanent contrariul. Dacă, de exemplu, suntem la mare şi
intenţionăm să facem o baie, cu siguranţă că mai întâi vom testa apa şi abia apoi vom hotărî ce să facem
mai departe. După ce am ieşit din mare, vom putea spune cât de plăcută a fost baia. Şi la fel vom proceda
în cazul în care dorim să cumpărăm un parfum dintr-un magazin de produse cosmetice: îl testăm întâi
şi abia apoi îl evaluăm, hotărând că merită (sau nu merită) să-l şi achiziţionăm. Însă doar după câteva
utilizări vom putea să spunem cât de plăcut ni se pare a fi acel parfum. În ambele cazuri, testarea se
dovedeşte a fi, aşadar, numai o componentă (importantă!) a procesului de evaluare.
În paginile ce urmează, vom încerca, aşadar, să arătăm că evaluarea este parte intrinsecă a
procesului de predare-învăţare. Ea este importantă pentru profesor, deoarece îi furnizează informaţii
pe care le va utiliza atât în practica la clasa, cât şi în planificarea activităţilor de învăţare. Vom încerca
totodată să oferim şi sugestii privind proiectarea şi administrarea testelor, căci scopul acestui Ghid este să
demonstreze profesorilor atât utilitatea evaluării cât şi modul cum poate fi aplicată în mod eficient.
Exerciţiu
Gândiţi-vă la o zi obişnuită din viaţa dumneavoastră, să zicem chiar ziua când citiţi aceste
rânduri, şi răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Care sunt activităţile, în afara celor profesionale, asupra cărora emiteţi judecăţi de valoare?
2. La ce anume se referă aceste judecăţi de valoare?
3. Dar la clasă, ce fel de evaluări faceţi despre elevi, despre tipul activităţii sau despre
activitatea ca atare?
4. În ce măsura evaluările de la (1.) şi (3.) sunt asemănătoare sau diferite?
Indiferent de activităţile la care v-aţi referit, probabil că evaluările exprimate conţineau şi sintagme
de genul: „bine”, „mulţumitor”, „obositor”, „suficient”, „destul de”, „nesatisfăcător”. Cu siguranţă că şi
evaluările asupra elevilor sunt exprimate cam în aceeaşi notă. Şi poate că toţi am fi mulţumiţi cu acest
8
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gen de evaluare mai puţin exactă, dar şi mai puţin „dureroasă”, deopotrivă pentru profesor, dar şi pentru
elevi, însă atât sistemul cât şi propria noastră formare ne constrâng către o formulare mai riguroasă, către
o cuantificare cât mai precisă aprecierilor.

Reflectaţi

EVALUARE

Care aspecte ale evaluării constituie o intruziune în procesul de predare-învăţare? Care
aspecte ale evaluării se integrează natural în acest proces?
INTRUZIUNE

INTEGRARE

Evaluarea ca activitate naturală
Haideţi să ne gândim puţin la comentariile pe care le facem despre vreme. „Cerul este înnorat,
poate plouă.” sau „Cerul este senin, niciun nor pe cer. Ce zi minunată!”. În ambele situaţii, chiar dacă în
mod reflex, facem o evaluare informală a condiţiilor meteorologice.
Evaluarea este deci o activitate naturală, face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Ea poate fi
informală, dar şi extrem de formalizată. Se realizează explicit, dar poate fi şi implicită, făcută în
subconştient. Când ascultăm o emisiune la radio, când vedem un film sau când urmărim o conversaţie
între două persoane, facem judecăţi de valoare. Aceste judecăţi se pot referi atât la cei implicaţi („X
pare onest şi generos, pe Y îl consider aspru şi indiferent”), cât şi la conţinut. Mai mult decât atât, ca
participanţi la o discuţie, răspundem la ceea ce percepem ca atitudine a interlocutorilor. Cu alte cuvinte,
emitem permanent judecăţi de valoare şi ne modificăm comportamentul în consecinţă, chiar dacă
evaluarea noastră nu este realizată întotdeauna pe baza unor principii riguroase şi nici în mod sistematic.
De aici derivă şi subiectivitatea procesului ca atare.
Însă când dorim să realizăm evaluări în diferite momente ale procesului de predare-învăţare,
devine deosebit de important să avem criterii clare şi evidente, să fim obiectivi. Evaluări pripite sau
inconsecvente nu numai că vor fi fără folos din punct de vedere informativ, dar s-ar putea dovedi şi
nedrepte, chiar nocive.

Evaluarea unui proces/ evaluarea unui produs
Când facem o evaluare la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar, simţim adesea că nu putem
să cuprindem întregul parcurs al procesului de învăţare. Şi totuşi, fără aceste informaţii va fi aproape
imposibil să stabilim dacă elevii au făcut progrese şi dacă da, cu cât mai bine fac acum lucruri pe care le
făceau şi înainte, de ce se descurcă acum mai bine în anumite domenii.
Cu alte cuvinte, dacă urmează să facem afirmaţii valide despre progresul realizat în timpul unui
curs, al unui set de lecţii, ar trebui să analizăm ce anume se petrece în timpul lecţiei. Şi asta ne aduce în
atenţie ideea de „proces”, pe de-o parte, şi cea de „produs”, pe de altă parte. Rezultatele unui test pot fi
interpretate în termeni de „produs”. Testul ne arată doar ceea ce poate elevul să facă într-o unitate de timp.
Dar pentru o evaluare corectă şi completă ar trebui să luăm în considerare şi cum şi-a însuşit elevul cele
demonstrate prin test. În consecinţă, procesul de învăţare este la fel de important ca rezultatul/ produsul.
Nu este suficient doar să constatăm că un elev a obţinut sau nu a obţinut rezultate satisfăcătoare la un test.
Important este să aflăm şi ce anume face ca procesul de învăţare să aibă succes sau nu, din punctul de
vedere al acelui elev.
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Exerciţiu
Testul ne spune dacă elevul şi-a însuşit la un moment dat (în timpul testului) anumite
elemente, concepte, noţiuni şi dacă poate opera cu ele într-un anumit context (în cel al
testului). Nu ne dă însă asigurări referitoare la soliditatea şi durata retenţiei, nu ne spune
nici dacă în alt context elevul va opera cu aceleaşi elemente, concepte, noţiuni la fel de
uşor.

Notaţi în spaţiul rezervat ce alte tipuri de informaţii vă mai oferă un test.

Care sunt limitele acestor informaţii?

Din cele de mai sus, merită reţinute cel puţin următoarele aspecte:
• nu se poate stabili o legătură unidirecţională între rezultatele obţinute de elevi la un test şi
succesul unui curs, al unui set de lecţii;
• proiectarea şi desfăşurarea unui curs, a unui set de lecţii vor avea impact asupra rezultatelor la
test;
• rezultatul unui test nu este doar oglinda activităţii elevului, ci şi a profesorului.
O modalitate de a evalua dacă aceste inovaţii au funcţionat sau nu ar fi observarea lecţiei/
interasistenţa. Aceasta ar trebui focalizată pe întrebări de tipul:
1. Au înţeles toţi elevii instrucţiunile?
2. Au participat (aproape) toţi elevii la activitatea/ activităţile organizate?
3. A fost tema pentru acasă potrivită cu activitatea desfăşurată?
4. Au arătat elevii interes pentru lecţie? (Şi dacă da sau nu, cum ştim asta?)
Răspunsuri afirmative la întrebările de mai sus ar confirma că elemetele de noutate introduse în
procesul de predare-învăţare au fost apreciate şi au contribuit la facilitarea achiziţiilor.
Exerciţiu
Gândiţi-vă la munca dumneavoastră.
Faceţi o listă cu noutăţile utilizate în acest an şcolar
(metode, tehnici, materiale etc.).

Menţionaţi dacă aţi evalutat în vreun fel impactul
inovaţiei în procesul de predare - învăţare. Cum aţi procedat?
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Dacă nu aţi făcut-o până acum, vă sugerăm câteva căi de evaluare a impactului inovaţiei:
• notaţi pe marginea planului de lecţie momentul de participare intensă a elevilor;
• comparaţi partea de succes dintr-un test cu observaţiile din planul de lecţie corespunzător;
• împărtăşiţi metoda/ tehnica de lucru/ materialele cu un coleg şi schimbaţi impresii despre modul
de funţionare.

Evaluare vs. Predare?
O prejudecată destul de răspândită este aceea că evaluarea şi predarea sunt activităţi separate nu
doar din punct de vedere teoretic, dar şi practic şi aşa ar trebui să rămână. În plus, se consideră adesea
că teste bune pot fi create doar de experţi. De pe aceste poziţii, testarea apare ca o impunere exterioară
activităţii la clasă. Şi, chiar dacă ajută la stabilirea standardelor şi micşorează timpul de predare-învăţare,
ea pare să creeze tensiuni, atât pentru profesor cât şi pentru elev. (Care, nu în puţine cazuri, se dovedesc a
fi mai mari pentru profesor decât pentru elev!)
Probabil că v-aţi pus adeseori întrebări de tipul celor de mai jos:
• Ce să conţină testul?
• Ar trebui neapărat să caut ceva deosebit?
• Trebuie să-l redactez la computer?
• Cine şi cum să-l multiplice?
• Dacă se află conţinutul?
• Dacă rezultatele sunt slabe şi se va crede că nu am lucrat bine cu elevii? N-ar fi mai bine să intru
în clasă şi să scriu o cerinţă generală pe tablă. Aşa, sigur nu se va afla subiectul dinainte (de
vreme ce nici eu nu-l ştiam până să intru în clasă!).
• N-ar fi mai bine să aleg ceva simplu? Aşa nu o să am probleme cu notele. Oricum, sunt profesor
bun şi îmi cunosc elevii.
Exerciţiu
Bifaţi întrebările pe care vi le-aţi pus. Notaţi, pentru fiecare caz, soluţiile adoptate.

În cultura sistemului educaţional românesc operează un număr de presupuneri care, în general,
încurajează profesorii:
• să evidenţieze greşelile în învăţare fără a cere concret elevilor să remedieze, să recupereze (cu
sarcini specifice, cu termen) sau să verifice ei înşişi acest lucru. Folosim mai rar (sau deloc)
metodele de diagnosticare ca să ne atingem scopurile.
• să pună note sau calificative de cuantificare; în general, nu intră în cultura sistemului de
învăţământ fixarea unor ţinte clare pentru elevi în vederea îmbunătăţirii performanţelor acestora.
• să facă ei înşişi notarea în loc să ceară elevilor să se autoevalueze pe baza criteriilor puse la
dispoziţie de profesor, lucrând în grup mic sau în perechi.
Acest Modul a fost scris pornind de la convingerea că evaluarea şi predarea se influenţează
reciproc, iar testul este o extensie normală şi naturală a lecţiei, care poate pune la dispoziţia profesorului,
dar şi a elevului, informaţii utile despre progresul realizat. Cât de utilă şi de corectă va fi informaţia,
depinde de grija cu care este pregătit testul. Odată însă acceptată ideea că testarea face parte integrantă din
procesul de predare-învăţare, devine clar că persoana cea mai nimerită să-l construiască este profesorul.
Iar dacă testarea va fi legată mai mult de predare decât de statistici şi măsurări, atunci profesorul este deja
pe drumul cel bun. Ceea ce ar mai fi necesar este să conştientizeze faptul că principiile şi tehnicile de
testare diferă de cele de predare şi, în consecinţă, trebuie aplicate diferit.
Tocmai de aceea, Ghidul se doreşte a fi un manual practic de evaluare a cunoştinţelor de către
profesor, pentru clasa sa. El NU-şi propune să ofere soluţii universal valabile, ci doar exemple şi sugestii
care să permită o aplicare personalizată, la clasă. Comentariile care îl însoţesc trebuie însă privite cu
Evaluarea continuă la clasă
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atenţie, pentru că oferă şi judecăţi de valoare şi sugestii în vederea construirii propriilor teste de evaluare
curentă.
Testele externe/ examenele naţionale sunt responsabilitatea altor instituţii (CNCEIP, MECI). Să le
lăsăm lor aceste griji!
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CAPITOLUL

3

Calităţile
unui instrument
de evaluare

În acest capitol vom utiliza următoarele concepte:
fidelitate ⇒ dacă este repetat, testul produce rezultate constante;
validitate ⇒ testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare;
obiectivitate ⇒ concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori independenţi în ceea ce priveşte un
răspuns bun;
aplicabilitate ⇒ testul poate fi administrat şi interpretat uşor;
validitate de aspect ⇒ măsura în care testul este relevant/ important pentru elevi;
validitate de conţinut ⇒ măsura în care testul acoperă, în mod uniform, elementele de conţinut pe
care îşi propune să le testeze.
Mâine trebuie să dau elevilor mei o lucrare. Dar… dacă aleg un test gata făcut, dintr-o culegere –
căci, spre norocul meu, doar există destule! – nu prea se potriveşte cu ceea ce am predat; dacă-l scriu eu,
nu ştiu dacă e bun. Cum pot să ştiu dacă un test este bun sau nu? Care sunt calităţile unui test bun? Mai
bine mă las pagubaş(ă)... Să-l scriu eu, ...să-l iau gata scris de alţii...?!
Parafrazându-l pe Caragiale, ,,Din această dilemă [credem că] puteţi ieşi…Am zis!”
Exerciţiu
Numiţi cele mai importante trei calităţi ale unui test, în opinia dumneavoastră:

Argumentaţi-vă opţiunile pentru fiecare caz în parte.

Comparaţi-vă opţiunile și argumentele cu informaţiile din paginile ce urmează.
Un test bun trebuie să fie sigur, valid şi practic. Sunt afirmaţii evidente, nu-i aşa? Ce să le mai
discutăm? Şi totuşi…

Evaluarea continuă la clasă
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Fidelitatea
Când este cel mai bine să dau elevilor mei un test? Cum voi stabili punctajul încât să reflecte cât mai
corect pregătirea lor? Oare dacă îl voi folosi şi la clasa paralelă, va da aceleaşi rezultate? N-ar fi bine
totuşi să scriu unul nou? Dar în aceste condiţii rezultatele vor fi comparabile?
Fidelitatea unui test constă în consecvenţa sa. N-ar avea niciun sens ca un croitor să ia măsuri
cu un elastic sau să măsoare lungimea în centimetri şi lăţimea în inch. E nevoie de o bandă cu lungime
constantă şi de împărţire în elemente egale ca să-îţi dai seama dacă e necesar să strâmtezi sau să lărgeşti
haina. Nici măsurarea obţinută cu ajutorul testelor nu trebuie să fie elastică: rezultatul obţinut de un elev
trebuie să fie acelaşi, indiferent de varianta de test în cadrul aceluiaşi tip (cu orice bandă-centimetru,
măsura taliei e aceeaşi) şi de profesorul care corectează testul (oricine foloseşte centimetrul pentru a
măsura talia). Cu alte cuvinte, de la formularea cerinţelor (cât mai simplă, directă, clară, facilitând astfel
pentru elev înţelegerea a ceea ce i se cere să facă) până la stabilirea parametrilor de corectitudine acceptaţi,
trebuie folosită aceeaşi unitate de măsură. Atenţie însă! Nu poate fi vorba întotdeauna de strict un singur
răspuns corect (precum 2+2=4), de aceea profesorul trebuie să formuleze „parametrii” de corectitudine
acceptaţi, deci să descrie el însuşi ce anume aşteaptă de la elevi (de exemplu: „o prezentare succintă – 3-4
propoziţii – în care terminologia ştiinţifică e utilizată corect” sau „un desen-schiţă pe care sunt marcate
părţile componente/ traseul/ sensul de circulaţie etc.”).
Un alt aspect de luat în considerare este consecvenţa cu care testul măsoară permanent acelaşi
aspect: nu ar avea sens să pui centimetrul în jurul şoldurilor pentru a măsura talia. Aşadar, fidelitatea se
referă la trei aspecte:
• împrejurările în care se aplică un test;
• modalitatea de marcare;
• uniformitatea evaluării.
Este deci important ca atât împrejurările în care se aplică testul (parcurgerea materiei, timpul alocat,
forma de prezentare a cerinţelor etc.) cât şi modalităţile de marcare (criterii şi bareme) să rămână aceleaşi,
pentru a asigura astfel uniformitatea evaluării şi, deci, fidelitatea.

Reflectaţi
1. În practica şcolară, în urma aplicării unui test la clase paralele, pot să apară diferenţe legate
de media pe clasă, de distribuţia notelor, de rezolvarea corectă a anumitor tipuri de itemi etc.
Nu rezolvăm nimic dacă ne vom mulţumi să spunem că, pur şi simplu, „o clasă este mai bună
decât alta”. Comparaţi rezultatele obţinute la un test, de către elevii dumneavoastră, de la
două clase paralele, şi identificaţi eventualele diferenţe. De ce credeţi că apar ele?

2. La testul următor, notaţi pentru dumneavoastră toate elementele referitoare la
împrejurările de aplicare pentru fiecare clasă (timpul alocat învăţării conceptelor/
elementelor incluse în test, ora exactă a începerii testului, eventuale intruziuni, cunoaşterea
de către elevi sau nu a criteriilor şi baremelor de evaluare). După ce terminaţi de evaluat
testele de la clasele paralele, reveniţi la aceste notiţe. Care factori au influenţat diferenţele?

Dacă aţi reflectat cu onestitate (faţă de dumneavoastră înşivă – nimeni altcineva nu vede aceste
notiţe), veţi fi constatat poate că, de exemplu, din diferite motive, uneori independent de dumneavoastră,
aţi acordat mai puţine ore învăţării şi exersării în cazul uneia dintre clase (chiar dacă acest fapt nu are
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relevanţă pentru elevi); sau că testul s-a desfăşurat la ore diferite – început sau la sfârşit de program; sau
că înainte de administrarea lui aţi oferit informaţii inegale elevilor despre grila de evaluare; sau că...

Validitatea
Ce subiecte să aleg pentru testul de mâine? Oare vor măsura ceea ce doresc eu? Nu vor fi prea grele/
prea uşoare? Cum vor comenta elevii subiectele? Dar părinţii elevilor? Colegii de catedră vor avea ceva
de spus?
Se consideră că un test prezintă validitate dacă măsoară ceea ce se intenţionează să se măsoare.
Dacă doresc să măsor abilitatea de exprimare orală, nu voi cere elevilor să scrie ceea ce au de spus, la fel
cum, dacă intenţionez să le măsor abilităţile în folosirea corectă a semnelor de punctuaţie, nu o să port o
conversaţie cu ei.
E important totodată să avem în vedere două tipuri de validitate când alcătuim un test: validitatea
de conţinut şi validitatea de aspect.
Conţinutul unui test trebuie hotărât în funcţie de scopul evaluării. Validitatea de conţinut este dată
aşadar de legătura dintre obiectivul curricular (CE?), reflectat în obiectivul de evaluare (CÂT? CUM?) şi
obiectivul de conţinut, traduse în itemi.
Ce cred elevii despre un test? Ce cred alţi profesori? Testul li se pare rezonabil, sau prea greu, sau
prea simplu? Situaţiile de lucru sunt sau nu realiste? Verifică sau nu abilităţi exersate la clasă? Singura
cale de a afla răspunsul este întrebând atât elevii cât şi pe alţi colegi, fie printr-un chestionar, fie discutând
pur şi simplu. Opinia lor determină validitatea de aspect a testului respectiv.
Între fidelitate şi validitate există o relaţie complexă – un test poate se poate dovedi fidel fără
să fie şi valid, dar nu poate fi valid fără să fie şi fidel. De exemplu: un test cu alegere multiplă pe
probleme de vocabular poate fi considerat fidel, pentru că oferă mereu aceleaşi rezultate, dar nu va fi
valid pentru a măsura capacitatea elevului de a înţelege un text în care apar acele cuvinte şi nici pentru a
măsura abilitatea de a le utiliza corect şi productiv. Pe de altă parte însă, validitatea unui test nu include şi
fidelitatea. De exemplu, un test ce-şi propune să măsoare abilitatea de exprimare orală, printr-o conversaţie
liberă, fără a aborda un subiect anume, şi care va fi notat doar prin reacţia spontană a profesorului nu va fi
şi util, deoarece nu va oferi o bază comună de comparare cu alt elev sau cu acelaşi elev, dar evaluat în alte
circumstanţe. O notă la un astfel de test, oricare ar fi ea, nu este relevantă, pentru că nu oferă informaţii
suficiente despre abilităţile elevului în acest domeniu, iar evaluatorul nu are repere sigure şi constante de
evaluare.

Reflectaţi
După aplicarea unui test, inventariaţi conţinuturile care par a fi cel mai puţin însuşite de un
număr mare dintre elevi. Pe ce cunoştinţe/ abilităţi s-ar fi putut baza reuşita învăţării, în cazul
acestor elevi? Analizaţi un test anterior în care aceste elemente au fost deja evaluate.

După inventarierea conţinuturilor cel mai puţin însuşite, reflectaţi dacă ele sunt într-adevăr
necesare pe termen lung, aşadar dacă fac dovada dobândirii unor abilităţi. Apoi notaţi în detaliu ce ar
fi trebuit să fie în stare să facă/ să ştie elevii pentru a dovedi că şi-au însuşit acele conţinuturi. Priviţi-le
în termeni de abilităţi pe termen lung, nu doar ca simple noţiuni care trebuie memorate şi poate că veţi
ajunge la concluzia că trebuie să reevaluaţi conţinutul şi gradul de dificultate al testului. Comparând
rezultatele cu un test anterior, urmăriţi şi tipul de item prin care aţi evaluat respectivele conţinuturi:
între alegere duală şi rezolvarea de probleme, de exemplu, este o mare diferenţă. Dacă în testul anterior,
conţinutul respectiv a fost evaluat doar prin itemi de tip alegere duală, nu aveţi temeiuri suficiente
să consideraţi că învăţarea s-a produs cu succes.

Evaluarea continuă la clasă
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Obiectivitatea
Dar dacă măcar unele dintre lucrările elevilor mei vor fi evaluate şi acasă, de părinţii care, culmea
ghinionului (!), sunt tot profesori, ca şi mine? Oare va exista o concordanţă între ceea ce am gândit
eu că ar trebui să fie un răspuns bun şi ceea ce vor gândi ei? Cum să evit reproşurile sau discuţiile în
contradictoriu?
Obiectivitatea nu este neapărat calitatea umană cea mai răspândită. Dar dacă în viaţa de zi cu zi
lipsa ei ne afectează neplăcut în mod mai mult sau mai puţin individual, trebuie să fim totuşi de acord că
în şcoală absenţa ei poate crea multe neplăceri.
Aşadar, ce-i de făcut?
În primul rând, să nu ne amăgim crezând în atingerea obiectivităţii absolute. Dar soluţii există şi
cea mai la îndemână, deşi nu neapărat şi cea mai simplă, este standardizarea testelor. Ea funcţionează deja
de ani buni la nivel central prin examenele naţionale, dar se poate aplica şi local, în cadrul catedrei, sau
individual, la clasă. Pentru aceasta este însă necesară stabilirea mai întâi a unor criterii de notare precise
(ele există în prezent doar pentru clasele a IV-a, a VIII-a şi a XII-a şi nu sunt deloc simplu de aplicat!).
Pentru mai multe informaţii, vezi http://www.edu.ro/index.php/articles/curriculum
Abia apoi vor urma realizarea şi aplicarea testelor. Oricum, o discuţie în cadrul catedrei pentru
stabilirea unor criterii de notare, pentru crearea şi – de ce nu? – prezentarea publică a unor descriptori
de performanţă ar putea fi un punct de plecare. Nu trebuie să ne temem că nu ştim să construim în mod
absolut ştiinţific descriptorii de performanţă. Orice profesor poate spune, într-o formă mai mult sau mai
puţin riguroasă, ce se aşteaptă să ştie şi să facă elevii săi la sfârşitul unei perioade de lucru cu aceştia. (vezi
Anexa de la pagina 101) Exemplul oferit în Anexă reprezintă rezultatul „negocierii” în cadrul catedrei de
limbi moderne dintr-un liceu bucureştean. Coloanele tabelului reprezintă „punctele de negociere” şi de
acord, în catedră, asupra următoarelor aspecte:
• cât vom acoperi din curriculum anual (unităţi de învăţare/ capitole etc. până la data aplicării
testului sumativ);
• care sunt conţinuturile vizate pentru evaluare (nu trebuie neapărat să le evaluăm pe toate!);
• ce competenţe ne propunem să dezvoltăm în această perioadă de timp şi pe care anume dorim să
le evaluăm;
• cum le vom evalua, ce tipuri de itemi sunt adecvaţi pentru respectivele competenţe, cu alte
cuvinte „ce trebuie să fie în stare să facă un elev pentru a dovedi că şi-a însuşit acele cunoştinţe);
• care va fi formatul testului (pentru ca elevul să ştie la ce să se aştepte).
După discuţia în catedră şi acordul tuturor, tabelul este afişat în laborator/ sala de clasă pentru
informarea elevilor.

Caracterul practic/ aplicabilitatea
Cât durează testul? Am nevoie de echipament? Foile de test sau alte materiale vor fi multiplicate?
Cu ce preţ? Şi cine va plăti? Cât va dura notarea?
Aceste întrebări vizează aspectele practice ale aplicării testului la care este bine să ne gândim
dinainte. Aşa cum munca profesorului nu poate fi eficientă fără o planificare prealabilă (constând fie şi
doar în a verifica dacă funcţionează casetofonul şi dacă banda este potrivită pentru lecţie, dacă merge
retroproiectorul etc.), şi un test trebuie să fie bine organizat dinainte. Caracterul practic este aşadar
de ordin preopnderent administrativ. Un test sigur şi valid din punct de vedere al conţinutului nu ne
va fi de mare folos dacă e costisitor (multe foi de multiplicat), dacă implică o procedură complicată de
administrare şi consumă prea mult timp la corectare. Pe lângă celelalte calităţi, un test trebuie să fie
economic din punct de vedere al timpului (pregătire, administrare şi marcare) şi din punct de vedere
al costului (materiale, timp „ascuns” consumat). Deşi toate acestea ţin de evidenţă, în timpul pregătirii
unui test, între atâtea detalii care trebuie avute în vedere, se poate întâmpla să neglijăm tocmai aspectele
practice. Iar aceasta poate influenţa negativ celelalte aspecte ale evaluării.
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Puţină recapitulare și un … portret!
Aşadar, în cea mai bună dintre lumile posibile, un test ar trebui să fie rapid, precis şi ieftin. Perfect
valabil în teorie, dar greu de realizat în practică. Pentru că, din păcate, cele trei calităţi nu fac casă bună
alături. Un test care să consume puţin timp are şi puţine şanse să fie precis. Iar precizia implică resurse
materiale, şi nu numai, la care nu totdeauna avem acces.
Nimeni nu-i perfect! Dar ne poate cineva împiedica să dorim?
Scopul parcurgerii paginilor ce urmează este tocmai acela de a oferi suportul necesar îndrăznelii de
a ne dori „perfecţiunea” (didactică, desigur!) şi, poate, de a fi un ghid care să ne ajute să ajungem măcar
într-o regiune cât mai aproapiată de aceasta!

Evaluarea continuă la clasă
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CAPITOLUL

Tipologia
itemilor

4
În acest capitol vom utiliza următoarele concepte:
cheie ⇒ soluţie/ răspuns corect;
distractori ⇒ soluţii/ răspunsuri greşite;
format ⇒ maniera în care se organizează materialul într-un test;
item ⇒ sarcina de lucru + formatul acesteia + răspunsul aşteptat;
opţiuni ⇒ variante din care elevul trebuie să aleagă soluţia/ răspunsul corect;
premisă ⇒ enunţul cerinţei;
verb de comandă ⇒ care indică acţiunea ce va fi întreprinsă de elev.
Activitate

Gândiţi-vă la metoda de evaluare orală pe care o folosiţi cel mai des şi descrieţi-o pe scurt
în spaţiul de mai jos: în ce constă? de ce o folosiţi frecvent?

Cel mai probabil, gândul dumneavoastră a fost: „Oare de ce tocmai evaluare orală? În fond, eu pun
întrebări şi gata, elevii răspund pur şi simplu. Toţi o folosim.” Este perfect adevărat. Dar este totuşi util să
conştientizăm avantajele metodei.
În primul rând, evaluarea orală poate fi utilizată şi când ne adresăm frontal, întregii clase, şi când
ne focalizăm pe grupuri mai mici sau asupra unui singur elev. Un alt avantaj este şi posibilitatea de a
converti uşor în formă scrisă întrebările orale. În plus, întrebările pot fi folosite şi pe parcursul predării.
Se ştie că o problemă a predării este realizarea „transferabilităţii” informaţiilor obţinute, iar întrebările
orale pe parcursul predării constituie un instrument util de realizare a acestui ţel. Într-o astfel de abordare
a predării, elevii îşi formulează propiile presupuneri, iar cunoştinţele anterioare astfel reactivate se
fixează sau, eventual, se corectează. De asemenea, această metodă oferă profesorului prilejul de a primi
pe loc feedback referitor la nivelul al învăţării, la inserarea cunoştinţelor noi în bagajul celor vechi, la
identificarea gradului de atenţie şi de participare la activitatea de învăţare din partea elevilor. În plus,
această metodă constiuie un element motivaţional eficace pentru elevi, căci este important ca aceştia să
conştientizeze măsura în care s-a produs învăţarea. Să nu neglijăm nici faptul că satisfacţia unui răspuns
corect le poate stimula implicarea; pe de altă parte, un răspuns greşit în această etapă nu este „dureros”
pentru elev, iar profesorul poate reformula întrebarea în aşa fel încât să-i redirecţioneze gândirea.
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Exerciţiu
Faţă de cele de mai sus şi coroborând cu experienţa dumneavoastră la clasă, notaţi în
tabelul de mai jos avantajele şi dezavantajele utilizării întrebărilor orale în cadrul predării.

LIMITE

Utilizarea
întrebărilor

AVANTAJE

Comparaţi cele notate în tabel cu lista de mai jos; bifaţi răspunsurile pe care le-aţi dat şi
dumneavoastră şi reflectaţi asupra celor nemenţionate. Reprezintă ele o problemă?
Să recapitulăm deci care ar fi avantajele:
punctează „logica” disciplinei şi încurajează înţelegerea ei, nu memorarea mecanică;
facilitează învăţarea noului pe baza cunoştinţelor anterioare;
asigură transferabilitatea celor învăţate;
oferă feedback atât profesorului cât şi elevului;
permit înaintarea în lecţie în ritmul elevilor;
oferă elevilor oportunitatea şi contextul utilizării vocabularului de specialitate dobândit recent;
structurează lecţia într-o activitate dinamică;
sunt motivante pentru elevi;
dau profesorului prilej de diagnosticare a unor lipsuri sau erori în învăţarea anterioară, şi deci
favorizează „dezînvăţarea” înainte de fosilizarea lor;
pot fi folosite şi pentru a disciplina un elev şi a-l ajuta să se concentreze (cu condiţia ca
răspunsul greşit acum să NU fie taxat);
încurajează învăţarea şi formarea capacităţilor de rang înalt (vezi şi taxonomia lui Bloom);
permit profesorului să facă o evaluare informală.
Limitele ar putea consta în faptul că:
nu reprezintă o tehnică simplă şi presupun ca profesorul să o cunoască şi să o stăpânească;
sunt consumatoare de timp;
există pericolul ca profesorul să se focalizeze pe un număr mic de elevi, şi anume pe aceia care
dau răspunsurile corecte;
presupun o anume măiestrie din partea profesorului, necesară pentru implicarea unui număr cât
mare de elevi.
Cunoaşterea tipurilor de întrebări şi a tehnicii lor de utilizare poate uşura mult atât predarea cât
mai ales evaluarea. În orice caz, nu trebuie să se creeze impresia de „încerc să vă prind”, ci una de „hai să
învăţăm împreună”, de încurajare a elevilor să gândească.
Să ne amintim că evaluarea nu are ca scop verificarea „dacă sacul e azi plin de cunoştinţe”, ci dacă
elevul gândeşte, dacă poate aplica şi în alte contexte decât în cel al momentului evaluării cunoştinţele
căpătate. Distribuirea largă a întrebărilor (şi dincolo de unghiul de cuprindere al profesorului faţă de
poziţia sa în sala de clasă), varietatea de adresare (generală, focalizată pe un anumit elev, sub formă de
invitaţie de participare la discuţie), alternarea întrebărilor închise (cu un singur răspuns satisfăcător) cu
acelea deschise (care solicită un răspuns mai detaliat şi cu posibilitatea mai multor variante corecte), toate
acestea pot transforma evaluarea curentă într-o activitate informală complexă şi interesantă.
Întrebările se pot adresa diferitelor niveluri de gândire. Unele solicită doar memoria elevilor („În
câte judeţe este împărţită România?”, „Cum se numesc oasele degetelor?”), altele se adresează gândirii
de rang mai înalt: solicită ipoteze speculative („Ce s-ar întâmpla dacă ...?”), argumente („De ce credeţi
că oamenii mai săraci aleg să aibă mai mulţi copii?), evaluează situaţii („Ce dovezi există pentru şi/ sau
împotriva...?), propun rezolvarea unor probleme („Cum putem să asigurăm soliditate unei îmbinări în
Evaluarea continuă la clasă
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unghi drept?”).
Întrebările orale folosite cu înţelepciune şi în cadrul unui sistem bine structurat pot fi o foarte bună
metodă de evaluare orală.

Reflectaţi
I. Răspundeţi la următoarele cerinţe pentru a putea evalua singuri cât de bine stăpâniţi
tehnica întrebărilor.
1. Puneţi întrebări la care elevii răspund cu succes?

Dacă răspunsul este un „Da” hotărât, este bine să reflectaţi dacă nu cumva sugeraţi indirect şi răspunsul
prin întrebare. În cazul unui „Nu prea”, aveţi în vedere şi faptul că poate formularea întrebărilor nu este
suficient de clară. În ambele cazuri este însă necesar să revizuiţi formularea.
2. Acordaţi elevilor timp real de gândire, fără presiunea privirii dvs.?

Cum aşteptaţi răspunsul? Priviţi insistent elevul? Priviţi pe fereastră câteva secunde şi vă întoarceţi
brusc pentru a-l străpunge cu privirea? Bateţi „cronometru” cu degetul în catedră? Aceste ticuri nu
sunt câtuşi de puţin inofensive: inhibă. Chiar dacă zâmbiţi, zâmbetul poate fi interpretat de elevi ca
superioritate condescendentă, iar efectul este acelaşi. Încercaţi să formulaţi întrebările ca şi cum vi le
puneţi dumneavoastră înşivă, iar răspunsul elevilor vine ca un ajutor pe care îl apreciaţi; în acest context,
răspunsul greşit devine doar „o potecă în desişul pădurii, care nu te duce unde trebuie”. Pentru întrebări
mai complexe, acordaţi timp suficient de gândire, timp în care dumneavoastră faceţi altceva (să zicem
ceva care ar pune în evidenţă o abilitate de mult însuşită de elevi, dar care este necesară în faza următoare
a lecţiei: un calcul, haşurarea unui desen, sublinierea unor cuvinte etc.) Atenţie! pregătirea aparaturii
pentru o experienţă ulterioară, să zicem, ar putea reprezenta pentru unii dintre elevi o distragere a atenţiei.
3. Încurajaţi elevii să răspundă atât prin modalităţi verbale de comunicare cât şi prin modalităţi nonverbale
(zâmbet, aprobare/ dezaprobare prin mişcarea capului, gesturi diverse etc.) şi paraverbale (intonaţie,
ritmul vorbirii etc.)?

4. Formulaţi întrebările scurt, clar, într-un limbaj direct?

5. Pregătiţi întrebările dinainte (şi astfel ştiţi sigur că păstraţi echilibru între întrebările închise, de regulă
factuale, şi cele deschise)?

6. Recompensaţi răspunsurile corecte?

Cum? O încurajare de genul „Îi dau un 10 celui care îmi spune de ce...” poate transforma procesul de
învăţare într-un concurs „Cine ştie, câştigă”. Uneori aprecieri de genul „Foarte bine!”, „Grozav!” se pot
dovedi mai eficiente.
7. Ce faceţi dacă nu primiţi rapid un răspuns sau răspunsul este incorect?
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Dacă soluţia dumneavoastră este să vă adresţi imediat altui elev, dovediţi doar nerăbdare şi lipsă de
înţelegere; vă sugerăm să reformulaţi cu o întrebare mai simplă care să ofere şansa obţinerii unui răspuns,
fie şi parţial. Astfel elevul va fi motivat să continue să caute şi pe viitor soluţii, să gândească, să fie activ.
8. Vă preocupă ideea de a avea un sistem echilibrat de distribuire a întrebărilor întregii clase?

Dacă răspunsul este „DA”, vă sugerăm să vă schimbaţi periodic poziţia în clasă pe parcursul orei, pentru
a modifica astfel unghiul de cuprindere a elevilor, dar în niciun caz să nu formulaţi întrebări când vă aflaţi
în spatele acestora, căci aţi putea induce impresia că intenţionaţi să îi „surprindeţi în flagrant” sau, în cel
mai bun caz, să îi surprindeţi. Or, să nu uităm, nu acesta este scopul adresării unei întrebări.
9. Aveţi un sistem propriu de a ţine evidenţa răspunsurilor corecte ale elevilor, pentru o eventuală
recompensare viitoare?

Cu surprindere veţi constata că doar două minute, la sfârşitul orei, vă sunt absolut suficiente pentru a nota
în josul planului de lecţie atât elementele asupra cărora credeţi că trebuie să reveniţi ora viitoare, cât şi
numele elevilor foarte activi; nu vă bazaţi exclusiv pe memorie.

Reflectaţi
II. Notaţi 5 modalităţi de a încuraja elevii timizi să răspundă la întrebări.

Probabil că a-i invita în mod direct să răspundă este soluţia cea mai la îndemână, dar uneori s-ar
putea să-i inhibe şi mai tare. Vă sugerăm şi alte soluţii.
• Adresaţi întrebările întregii clase, lăsaţi timp de gândire şi observaţi reacţia elevilor timizi;
încurajaţi-i apoi să împărtăşească ideea lor celorlalţi colegi.
• Încercaţi mai întâi cu întrebări de tipul „Da” sau „Nu”, urmate însă de argumentarea opţiunii.
• Scrieţi întrebările pe cartonaşe separate şi distribuiţi-le în clasă; astfel veţi determina şi elevii
reticenţi să participe la discuţii orale.
• Solicitaţi elevilor să formuleze ei înşişi întrebări (scrise pe cartonaşe cu litere de tipar) pe care
apoi să le redistribuiţi dvs. Dacă sunt scrise cu litere de tipar, va fi greu de recunoscut cine le-a
formulat, astfel încât elevii vor învăţa să se focalizeze asupra problemei şi, implicit, pe găsirea
soluţiei, şi nu asupra persoanei care întreabă.
• Formulaţi o problemă, chiar complexă/ dificilă şi deci este puţin probabil ca elevii timizi sau mai
nesiguri pe cunoştinţe să găsească soluţii; pentru rezolvare, solicitaţi elevilor ca mai întâi să o
„rupă” în elemente punctuale de tipul: „Ce deprinderi/ cunoştinţe ar trebui să aveţi pentru ca să o
puteţi rezolva?”; „Care să fie primul pas?”; „Cum pot argumenta că sunt pe drumul cel bun?”.
• Evitaţi să faceţi remarci personale despre elevii dvs., dar mai cu seamă evitaţi-le pe acelea
adresate timizilor sau celor mai nesiguri.
Întrebările pot fi de mai multe tipuri şi se adresează diferitelor niveluri cognitive; iată mai jos câteva
sugestii pentru formularea de întrebări, potrivit taxonomiei lui Bloom.
1. CUNOAŞTERE
Întrebările care vizează cunoştinţele sunt acelea care cer informaţii exacte, care solicită memorarea.
În mod obişnuit, răspunsul la astfel de întrebări se găseşte în text, solicită informaţie punctuală, nu
dovedeşte înţelegerea conceptelor.

Evaluarea continuă la clasă
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Exemple: Cine…? Când…? Unde…? Ce s-a întâmplat când…?
Identificaţi…
Definiţi…
2. ÎNŢELEGERE
Întrebările de înţelegere solicită elevilor să descopere conexiuni între idei, fapte, definiţii sau valori.
Acestea sunt esenţiale în gândirea de nivel superior.
Exemple: Spuneţi cu cuvintele voastre…/ Reformulaţi...
Descrieţi…
Explicaţi…
Care credeţi că este motivul pentru care evenimentul……. s-a petrecut…...?
Ce reprezintă simbolul…..în povestire? Dar în viaţa ta?
3. APLICARE
Întrebările care vizează aplicarea sunt acelea prin care se solicită demonstrarea înţelegerii sensului
practic. Acestea oferă elevilor ocazia de a rezolva probleme sau de a duce mai departe diverse probleme
de logică sau raţionamente întâlnite în lectura sau în experienţele lor de învăţare.
Exemple: Arătaţi cum……poate fi folosit pentru explicarea………
Care principiu poate fi folosit pentru explicarea fenomenelor?
4. ANALIZĂ
Întrebările analitice sunt cele care vizează capacitatea de a arăta relaţiile între componente
individuale. Elevul poate să-şi pună întrebări despre motivele acţiunii unui personaj, poate să pună sub
semnul întrebării validitatea raţionamentului pe care se bazează încheierea povestirii.
Exemple: Comparaţi…
Arătaţi diferenţa dintre…
Care sunt trăsăturile caracteristice ale…?
Faceţi distincţie între… şi …
Clasificaţi pe categorii….
5. SINTEZĂ
Dacă întrebările aplicative îi pun pe elevi să rezolve probleme bazate pe informaţii pe care le deţin
deja, întrebările sintetice le permit să facă uz de toate cunoştinţele şi experienţelelor pentru a rezolva o
problemă în mod creativ. Întrebările sintetice solicită crearea unor scenarii alternative.
Aceste întrebări vizează capacitatea de a uni în mod logic părţi într-un întreg.
Exemple: Construiţi…
Cum verificaţi ideea…
Cum puteţi crea...
Care este concluzia…?
Ce ar fi putut face personajele pentru a evita …?
6. EVALUARE
Întrebările evaluative presupun capacitatea de a trage concluzii sau judecăţi de valoare bazate
pe analiză şi sinteză. Acestea cer elevilor să facă judecăţi de genul bun/ rău, corect/ greşit, în funcţie
de standardele definite de ei înşişi. Întrebările presupun că elevul/ cursantul înţelege faptele cu care s-a
întâlnit şi le integrează într-un sistem personal de convingeri, pe baza căruia face judecăţi. Întrebările
de evaluare solicită judecarea calităţii informaţiilor sau a propriilor comportamente prin prisma noilor
informaţii.
Exemple: A procedat corect/ bine personajul…?
De ce da sau de ce nu?
Este….un bun exemplu…..? De ce da/ de ce nu?
Ce criterii aţi folosit pentru a afla valabilitatea….?
Depăşind nivelul de interogare literal, profesorii demonstrează că pun preţ pe gândirea elevilor.
Aceştia, la rândul lor, devin conştienţi că acumularea de informaţii nu este suficientă şi că, informaţiile
trebuie integrate, analizate şi folosite pentru un anumit scop pentru ca ele să capete valoare.
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În general, itemii sunt consideraţi a fi elementele din care se compune un instrument de evaluare:
enunţuri, întrebări simple sau structurate, exerciţii de orice tip, probleme etc.
În realitate, un item este mai mult decât atât, deoarece conţine nu doar sarcina de lucru, ci şi
formatul acesteia împreună cu răspunsul aşteptat.
Există mai multe criterii de clasificare a itemilor, dar în paginile ce urmează vom utiliza doar unul,
pe care îl considerăm cel mai important, obiectivitatea.

Tipuri
de
itemi

ITEMI OBIECTIVI

ITEMI SEMIOBIECTIVI

ITEMI SUBIECTIVI
(cu răspuns deschis)

Itemi cu alegere duală

Itemi cu răspuns scurt

Eseu structurat

Itemi cu alegere multiplă

Itemi de completare

Eseu liber/ nestructurat

Itemi de asociere tip
pereche

Întrebări structurate

Rezolvare de probleme

Pentru început...
Tabelul următor conţine zece caracteristici ale tipurilor de itemi despre care vom discuta în
continuare, clasificaţi în funcţie de gradul de obiectivitate. Evaluaţi aceste caracteristici, oferind fiecăreia
între una şi trei steluţe (*), care să corespundă calificativelor foarte bine, bine şi satisfăcător. În cazuri
limită (nesatisfăcător), puteţi să nu oferiţi nicio steluţă.
CARACTEAlegere Alegere
RISTICI
duală
multiplă
Permit
evaluarea unui
număr mare de
conţinuturi
Au o fidelitate
ridicată
Sunt uşor
de aplicat/
administrat
Scrierea lor
presupune
costuri
materiale mici
Pot fi realizaţi
într-un timp
scurt
Permit
elaborarea
rapidă a
răspunsului
Sunt adecvaţi
pentru evaluarea
exprimării
scrise
Presupun
originalitate
în elaborarea
răspunsului
Pot fi rezolvaţi
uşor prin
„ghicirea”
răspunsului
Necesită un
timp scurt
pentru notare

Asociere

Răspuns
scurt

Completare Întrebări
Eseu
Eseu Rezolvare
structurate structurat liber de probleme

Aţi plasat steluţele? Excelent! Este un început! Parcurgând paginile ce urmează, veţi putea găsi
argumente care să vă confirme aprecierile. Sau poate nu?!
Evaluarea continuă la clasă
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Reflectaţi
În cele ce urmează, vor fi prezentaţi itemi diferiţi cu particularităţile specifice, cu avantajele şi
limitele folosirii lor. Reflectaţi asupra practicii dumneavoastră curentă şi adăugaţi, în spaţiile
punctate, alte avantaje sau limite pe care le-aţi descoperit. Analizaţi exemplele date cu
deosebită atenţie. «Aplicaţiile» sunt un bun prilej de a compara ceea ce aţi întâlnit deja în
diferite teste mai mult sau mai puţin «oficiale» cu practica dumneavoastră curentă; încercaţi
să vă amintiţi ce întrebări v-au pus elevii în timpul testului, unde au apărut neclarităţi. Ceea ce
pare foarte clar şi evident pentru profesor nu este întotdeauna la fel de clar pentru elev. Aveţi
în vedere că obiectivul de evaluare vizează rezolvarea sarcinii de lucru, iar nu perspicacitatea
înţelegerii ei!
Itemi obiectivi
• Itemi cu alegere duală
Acest item presupune alegerea răspunsului corect din două variante posibile, de tipul adevărat –
fals, corect – incorect, da – nu, fapt – opinie, cauză – efect etc.
Exemple
1. Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera A, dacă le consideri adevărate, şi litera F, dacă le
consideri false.
A – F Grecii au creat o strălucită civilizaţie a antichităţii care a atins apogeul în sec. al V-lea î. H.,
supranumit „Secolul de aur”, în Atena, în timpul lui Pericle.
A – F Păsările sunt singurele animale din lume care au pene.
A – F În propoziţia Tresărea la cel mai slab zgomot, prepoziţia la întră în relaţie cu substantivul
zgomot.
A – F Utilitatea economică desemnează capacitatea unui bun de a satisface o numită trebuinţă.
A – F Un număr n se numeşte extraprim, dacă atât el cât şi orice număr obţinut prin permutarea
cifrelor lui n sunt numere prime.
A – F Compuşii ionici, în condiţii normale, sunt solizi.
2. Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera F, dacă afirmaţiile conţin fapte, şi litera O, dacă
afirmaţiile conţin opinii.
F – O În termocentrale pentru producerea energiei electrice, se foloseşte forţa apei.
F – O Nepot al lui Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş a domnit în Ţara Românească între anii 1456 şi
1462.
F – O Dintre toate romanele studiate în clasa a XI-a, consider că Patul lui Procust de Camil Petrescu
este cel mai potrivit pentru a ilustra conceptul personaj-narator.
F – O Daco-geţii formau, în epoca fierului, ramura nordică a tracilor şi populau ambele maluri ale
Dunării.
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F – O Legile sociale nu se confundă cu legile juridice, legi scrise, care reglementează nişte raporturi
sociale.
F – O Viteza luminii în vid este c = 3 ·108m/ s, constanta Planck h = 6,6 ·10−34 J · s, sarcina electrică
elementară e = 1,6 ·10−19C, masa electronului me Kg = 9,1·10−31Kg.
3. Fiecare dintre cele două enunţuri de mai jos sunt adevărate. Dacă între ele există o relaţie cauzăefect, încercuieşte Da, iar dacă nu există o relaţie cauză-efect, încercuieşte Nu.
Da – Nu Regulamentele Organice prevedeau modernizarea instituţională în Principate. În deceniul
al patrulea al sec. al XIX-lea, s-a reînfiinţat armata pământeană şi a fost reorganizat
învăţământul.
Da – Nu Înţelegerea textului liric presupune un alt tip de lectură decât cea a textului narativ. Poetul
foloseşte cu precădere un limbaj figurat.
4. Citeşte următoarele enunţuri şi încercuieşte Da, în cazul în care afirmaţiile sunt corecte, şi NU,
dacă afirmaţiile sunt incorecte.
Da – Nu În propoziţia Pisica este un animal domestic, cuvântul pisica răspunde la întrebarea „cine?”.
Da – Nu Pescuitul este interzis în anumite perioade ale anului, pentru că atunci peştii depun icrele din
care vor ieşi viitorii peşti.
Da – Nu Etanalul se obţine prin hidratarea acetilenei (HgSO4/ H2SO4).
Da – Nu Valoarea pOH-ului soluţiilor bazice este mai mare decât 7.
Avantaje
• obiectivitate şi fidelitate mare;
• eficienţă (pot să acopere un număr mare de obiective de evaluare şi de conţinuturi într-un timp
relativ scurt de testare);
• uşurinţă în notare;
• ……………………………………………………………………………;1
• …………………………………………………………………………….
Limite
• nu pot evalua creativitatea şi nici capacitatea de sinteză;
• pot fi rezolvaţi relativ uşor prin ,,ghicirea” răspunsului (şansa este de 50%); acest dezavantaj
poate fi totuşi contracarat prin elaborarea unui număr mai mare de itemi (Atenţie însă la timpul
alocat!);
• utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăţării;
• ……………………………………………………………………………;
• …………………………………………………………………………….
O soluţie pentru a evita simpla „ghicire” a răspunsului poate fi şi introducerea în componenţa
itemului a unei sarcini de lucru suplimentare, aceea de a corecta prin rescriere enunţul fals/ incorect. Ea
este însă dificil de utilizat în cazul itemilor care presupun alegeri de tipul fapt – opinie sau cauză – efect.
În plus, scade gradul de obiectivitate în notare.

Completaţi spaţiile punctate cu alte avantaje sau limite pe care le-aţi „descoperit” experimentând pe cont propriu. Aceeaşi sarcină de lucru v-o
recomandăm şi pe mai departe.
1
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Exemple
Citeşte următoarele enunţuri şi încercuieşte litera A, dacă le consideri adevărate. Dacă le consideri
false, încercuieşte litera F şi scrie în spaţiul rezervat afirmaţia corectă.
A – F Cuvântul subliniat este adjectiv: Salonul de nou-născuţi este la etaj.
.........................................................................................................................................................
A – F Numele sunt corect ordonate alfabetic: Balaş I. Bogdan, Ban L. Laura, Bănulescu C. Costin,
Bănică D. Ion, Birică C. Alexandru, Bâră C. Anca.
.........................................................................................................................................................
A – F Compuşii ionici sunt volatili.
.........................................................................................................................................................
A – F Perimetrul unui romb cu latura de 10 cm este egal cu 40 cm.
.........................................................................................................................................................
A – F În subsolul României se găsesc cărbuni, petrol, gaze naturale, minereuri de fier, materiale de
construcţie, lemn, sare, ape minerale, stuf.
.........................................................................................................................................................
A – F Apele pârâurilor, râurilor şi fluviilor curg, deoarece sunt lichide.
.........................................................................................................................................................
Utilizare
• Se pot utiliza mai ales în măsurarea unor rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive inferioare
(capacităţi de bază, cunoştinţe, priceperi):
compararea unor noţiuni;
stabilirea unor relaţii de tip cauză – efect;
explicaţii ale unor noţiuni.
Câteva recomandări privind realizarea itemilor cu alegere duală:
• este bine ca sarcina de lucru să fie exprimată concis;
• este de dorit să evitataţi întrebuinţarea negaţiei în formularea cerinţei;
• instrucţiunile privind modalitatea de selectare a răspunsului (de exemplu: încercuieşte, bifează
etc.) trebuie să fie clare.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori:
1. Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera F, dacă afirmaţiile conţin fapte, şi litera O, dacă
afirmaţiile conţin opinii.
F – O În fraza Când îl zări, se făcu alb la faţă, le întoarse spatele şi porni în sus pe alee, există patru
predicate verbale.
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F – O Cauza principală a formării valurilor o constituie cutremurele, erupţiile vulcanice şi vânturile.

F – O Consider că într-un pahar obişnuit încap cel mult 2 ml. de lapte, iar într-o ceaşcă mică încap cel
mult 5 cl. de apă.

2. Citeşte următorul enunţ. Încercuieşte litera A, dacă îl consideri adevărat, şi litera F, dacă îl
consideri fals.
A – F ADN-ul reprezintă materialul genetic al majorităţii organismelor vii, deoarece este alcătuit din
două lanţuri polinucleotide.

A – F În clasa noastră, între membrii grupului şi între elevi şi învăţător sunt întotdeauna relaţii de
cooperare şi relaţii de supunere.

A – F Consider că limbajul întrebuinţat în propoziţia următoare este în mare măsură colocvial: Odaia
d-acolo răspunde tot pe scara a mare. (I.L. Caragiale, O noapte furtunoasă)

Itemi cu alegere multiplă
Acest item este format dintr-un enunţ (premisă) urmat de un număr de opţiuni din care elevul
trebuie să aleagă soluţia corectă numită cheie. Soluţiile greşite se numesc distractori.
Exemple
1. Înscrie semnul „X” în caseta corespunzătoare faptelor care se petrec în anotimpul toamna:
Înmuguresc pomii.
Se coc grânele.
Animalele hibernează.
Începem şcoala.
2. Încercuieşte numerele corespunzătoare succesiunii corecte, de la nord la sud, a grupelor ce
compun Carpaţii Occidentali:
I. Apuseni, Banatului, Poiana Ruscă;
II. Apuseni, Poiana Ruscă, Banatului;
III. Banatului, Apuseni, Poiana Ruscă;
IV. Banatului, Poiana Ruscă, Apuseni.

Evaluarea continuă la clasă
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3. Indică, prin încercuire, enunţul corect:
a. Maiorul, în timpul şederii sale în oraş, nu s-a aflat ce discuţii a avut cu subordonaţii săi.
b. Probabil că oricui participă la un eveniment de o asemenea amploare, îi trebuie şi puţin curaj.
c. Sportivii, îndată ce au ajuns pe stadion, le-a plăcut entuziasmul publicului.
d. Va fi avut şi intenţii bune, iar, din faptul că nu le-ai aflat, aceasta nu înseamnă că n-au existat.
4. Analizează conţinutul celor două enunţuri de mai jos şi indică, prin încercuire, dacă:
a. ambele sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. ambele sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele;
c. primul este adevărat, iar al doilea este fals;
d. primul este fals, iar al doilea este adevărat.
Supuşii lui Gelu erau români şi slavi. Această realitate etno-lingvistică este menţionată de
„Anonymus”.
5. Poluanţi fizici sunt:
a. metalele grele;
b. paraziţii;
c. pulberile;
d. ultrasunetele.
6. Indică, prin încercuire, litera care corespunde formulei corecte de calcul al ariei
semicercului aflat în figura din dreapta:
a. 0,5 x π x 4
b. 0,5 x π x 8
c. 0,5 x π x 4 x 4
d. π x 4 x 4
7. Utilizând metoda backtracking, se generează în ordine lexicografică cuvintele de câte patru
litere din mulţimea A={a,b,c,d}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate. Primele cinci cuvinte
generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb. Care este ultimul cuvânt generat?
a. abcd
b. dcba
c. ddcd
d. dddd
8. Acidul carboxilic cu formula structurală CH3-COOH se numeşte:
a. acid benzoic;
b. acid etanoic;
c. acid formic;
d. acid metanoic.
9. Despre vectorul viteză instantanee se poate afirma că:
a. are întotdeauna direcţia vectorului viteză medie;
b. este perpendicular pe traiectorie la fiecare moment de timp;
c. este tangent la traiectorie la fiecare moment de timp;
d. nu există nicio regulă cu privire la orientarea în spaţiu.
Avantaje
• obiectivitate şi fidelitate mare;
• eficienţă (pot să acopere un număr mare de obiective de evaluare şi de conţinuturi într-un timp
relativ scurt de testare);
• uşurinţă în notare;
• posibilitate redusă de „ghicire” a răspunsului;
• ……………………………………………………………………………;
• …………………………………………………………………………….
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Limite
• nu pot evalua creativitatea şi capacitatea de sinteză;
• utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăţării, cu focalizare pe memorarea
unui raspuns;
• nu evidenţiază modul de gândire al elevului;
• ……………………………………………………………………………;
• …………………………………………………………………………….
Utilizare
• Se pot utiliza mai ales pentru măsurarea unor rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive
inferioare: capacităţi de bază, cunoştinţe, priceperi.
Câteva recomandări privind realizarea itemilor cu alegere multiplă:
• evitaţi folosirea negaţiei;
• nu formulaţi premisa sub forma unei interogaţii;
• conţinutul premisei trebuie să ofere cât mai mult din informaţia care se repetă în variante, pentru
a se evita lungimea excesivă a enunţului;
• este bine să ordonaţi variantele în funcţie de un criteriu unic (de exemplu: alfabetic, numeric etc.),
pentru a se evita încercarea „ghicirii” cheii;
• este bine ca numărul de opţiuni (variante) să fie de trei sau patru, dar nu mai mult de cinci;
• distractorii trebuie să fie plauzibili şi aleşi avându-se în vedere, pe cât posibil, greşelile tipice ale
elevilor;
• atât premisa cât şi opţiunile trebuie să se încadreze în obiectivul de evaluare, să nu facă referire la
cunoştinţe/ deprinderi din alte domenii sau experienţă de viaţă exterioară.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările anterioare.
1. Care dintre şirurile de cuvinte de mai jos au fost ordonate în ordinea succesiunii literelor din
alfabet?
Încercuieşte cifra corespunzătoare variantei pe care o consideri corectă.
a. arici, cal, marinar, papagal, brad;
b. carte, pisică, nor;
c. alune, dromader, oraş.

2. Să se determine natura binomului A.
a. număr iraţional
b. număr raţional neîntreg < 2100
c. număr natural
d. număr raţional neîntreg < 2100

Evaluarea continuă la clasă
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3. Două lumi m-au minunat: cerul înstelat şi legea morală din om.
a. aparţine lui Kant
b. aparţine lui Locke
c. aparţine lui Cicero
d. aparţine lui Zenon

4. Apofatismul este cunoaşterea lui Dumnezeu:
a. Supranaturală
b. Afirmaţie
c. Negaţie
d. Pe cale naturală

5. După moartea mitropolitului Grigorie II scaunul mitropolitan a fost ocupat de:
a) Neofit Cretanul;
b) Dositei Filitti;
c) Cosma Popescu;
d) Antim Ivireanul.

6. Virgula din enunţul Era o tăcere adâncă, ca într-o biserică. (Mihail Sadoveanu):
a) este întrebuinţată pentru coordonarea a două părţi de propoziţie;
b) este întrebuinţată pentru coordonarea a două părţi de vorbire;
c) este întrebuinţată pentru evitarea unei cacofonii;
d) este întrebuinţată pentru a despărţi atributul de substantiv.

7. Care dintre următorii muzicieni a fost solist de operă:
a. Marcel Mihailovici
b. George Breazul
c. Dimitrie Cuclin
d. Dimitrie Onofrei

Itemi de asociere/ tip pereche
Acest item presupune stabilirea unor corespondenţe/ asocieri între elemente distribuite pe două
coloane: pe una, premisele, iar pe cealaltă, soluţiile.
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Exemple
1. Uneşte denumirea fiecărui mijloc de orientare din coloana A cu punctul cardinal pe care îl indică.
A
busola;
E
- soarele la amiază;
- Steaua Polară;
V
- altarul bisericilor;
- soarele, la asfinţit;
S
- muşuroaiele de cârtiţă;
- muşchiul copacilor.
N
- soarele, dimineaţa.
2. În coloana A sunt scrise cuvintele din care este alcătuită propoziţia Fata vecinului citeşte romane
poliţiste, iar în coloana B sunt scrise întrebările la care răspund aceste cuvinte. Uneşte fiecare cuvânt din
coloana A cu întrebarea la care răspunde, din coloana B:
A
B
Fata
Ce face? (fata)?
vecinului
Cine (citeşte)?
citeşte
Ce (citeşte)?
romane
A cui (fată)?
poliţiste
Ce fel de (romane)?
3. Coloana B cuprinde exemple de maladii ereditare, iar coloana A caracterizarea acestora. Scrie, în
coloana C, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzatoare din coloana B.
A
1. microcefalie, tipar characteristic.
2. absenţa unor factori necesari coagulării sângelui.
3. absenţa pigmenţilor melanici din piele, păr, iris.
4. talie înaltă, înapoiere mintală, atrofie testiculară.

C

B
a. albinismul
b. „cri du chat”
c. hemofilia
d. sindromul Down
e. sindromul Klinefelter

4. Coloana B cuprinde exemple de efecte ale unor hormoni hipofizari, iar coloana A denumiri ale
hormonilor respectivi. Scrieţi pe foaie asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare
din coloana B.
A
B
1. ocitocina
a. declanşează şi întreţine secreţia lactată
2. prolactina
b. determină ejecţia laptelui
3. tirotropina
c. stimulează creşterea organismului
d. stimulează secreţia hormonilor tiroidieni
5. Transcrie în spaţiul punctat din dreptul fiecărui termen aflat în prima coloană, sinonimul potrivit
ales din coloana a doua:
A. puţin
1. foame ..........................................................
B. a îndestula
2. a păcăli .......................................................
C. a înşela
3. a se uita .......................................................
D. a pocni
4. a da .............................................................
E. nemâncare
5. oleacă ..........................................................
F. a se sparge
6. a crăpa ........................................................
G. a oferi
7. deştept .........................................................
H. a privi
8. a prinde .......................................................
I. inteligent
9. a sătura .......................................................
J. a atârna

Evaluarea continuă la clasă
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6. Scrie în spaţiul liber din dreptul fiecărui nume litera/ literele corespunzătoate tipului de personaj
reprezentat:
A. secundar-negativ
Andronache Tuzluc...
B. principal-negativ
Chir Costea Chiorul...
C. secundar-pozitiv
Dinu Păturică...
D. istoric-negativ
Banul C....
E. secundar-pozitiv
Ion Gheorghe Caragea...
F. episodic-negativ
Gheorghe...
G. istoric-pozitiv
Maria ...
H. principal-negativ
Tudor Vladimirescu...
I. secundar-pozitiv
Chera Duduca...
J. principal-negativ
Neagu Rupe-Piele...
K. episodic-pozitiv
O variantă combinată, cu un grad sporit de dificultate, a aceluiaşi tip de item este cea propusă mai
jos. Dificultatea constă în faptul că elevul este pus în situaţia de a executa, în fond, două operaţii distincte:
să asocieze nişte termeni/ noţiuni şi să ofere un răspuns scurt, adecvat unei cerinţe pe care trebuie însă mai
întâi să o identifice.
1. Scrie în fiecare casetă din coloana A numărul corespunzător denumirii corpului geometric
desenat, din coloana B.
A

B

Con

1

Prismă

2

Sferă

3

Piramidă

4

Cilindru

5

Cub
6
2. Stabileşte prin săgeţi corespondenţa termenilor din cele două coloane.
1. fasolea
A. cocean
2. grâul
B. vrej
3. laleaua
C. butuc
4. porumb
D. pai
5. viţă-de-vie
E. lujer
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3. Scrie în spaţiul liber din dreptul fiecărui personaj din romanul Enigma Otiliei de G. Călinescu
litera corespunzătoate tipului uman reprezentat; completează spaţiul punctat cu tipul corespunzător
potrivit:
A. ambiţiosul
Aglaia...
B. avarul
Aurica...
C. fata bătrână
Costache...
D. ingenua
Felix....
E. nebunul
Otilia...
F. parvenitul
Pascalopol...
G. prostul
Simion...
H. rafinatul
Stănică...
I. .........……
Titi...
Avantaje
• obiectivitate şi fidelitate mare;
• eficienţă (pot să acopere un număr mare de obiective de evaluare şi de conţinuturi într-un timp
relativ scurt de testare);
• uşurină în notare;
• …………………………………………………………………………………;
• ………………………………………………………………………………….
Limite
• nu se pot măsura rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive superioare precum analiza şi
sinteza;
• utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăţării;
• ………………………………………………………………………………….;
• ………………………………………………………………………………….
Utilizare
Se pot utiliza îndeosebi pentru a evalua gradul de cunoaştere al relaţiilor dintre diversele tipuri de
informaţii factuale.
Câteva recomandări privind realizarea itemilor de asociere/ tip pereche:
• pentru a se evita ghicirea soluţiilor prin eliminare, numărul acestora trebuie să fie mai mare decât
al premiselor. În general, diferenţa este bine să nu depăşească totuşi două-trei unităţi.
• atât premisele cât şi soluţiile trebuie ordonate după un criteriu unitar: alfabetic, numeric, în
funcţie de succesiunea textului din care au fost extrase exemplele etc.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările de mai sus.
1. Uneşte perechile de adjective care au sensuri opuse:
cald
scund
dulce
senin
înalt
rece
înnorat
fricos
curajos
amar

Evaluarea continuă la clasă
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2. Ţinând seama de originea cuvântului corespunzător fiecărei litere, scrieţi literele de la A. la J. în
casetele 1 – 4.
A. frate
1. origine latină
B. a ara
C. strună
2. origine geto-dacă
D. Dunărea
E. pământ
3. alte origini
F. mânz
G. părinte
4. origine slavă
H. biserică
I. domn
5. toate originile de mai sus
J. viezure
3. Coloana B cuprinde exemple de maladii ereditare umane, iar coloana A caracterizarea acestora.
Scrie, în coloana C, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzatoare din coloana B.
A
1. are întreruperi la nivelul strangulaţiilor (nodurilor) Ranvier;
2. este componenta celulară unică, situată central în citoplasmă;
3. este organit citoplasmatic specific neuronului;
4. este prelungire citoplasmatică unică, lungă.

C

B
a) corpuscul Nissl
b) neuroplasmă
c) nucleu
d) teacă de mielină

4. Scrie în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre litera care corespunde valorii morfologice sau
funcţiei sintactice a cuvântului/ cuvintelor subliniat/ e:
A. verb auxiliar
1. Când în sus...
B. predicat verbal
2. ...trecând pe acolo...
C. verb predicativ
3. Ah, ce mare dobitoc!
D. subiect
4. ...crezut-ai că sunt mort?
E. adverb
5. ...că e rost...
F. atribut adjectival
6. ...îi sare bivolului în spinare.
G. complement indirect
7. ...crezut-ai că sunt mort?
H. conjuncţie subordonatoare
8. Se plimba o coţofană.
I. predicat nominal
9. Pe spinarea unui bivol negru…
J. interjecţi
10. Nu mi-ar fi ruşine mie...

Itemi semiobiectivi
Itemi cu răspuns scurt
Acest tip de item presupune un răspuns care constă într-un cuvânt sau un număr redus de cuvinte,
maximum o propoziţie. Elevul are libertatea de a formula răspunsul, dar numai între anumite limite şi
urmând pas cu pas nişte instrucţiuni.
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Exemple
1. Scrie numele a cinci animale sălbatice care trăiesc în România.
..........................................................................................................................................................................
2. Scrie numele a 10 animale domestice.
..........................................................................................................................................................................
3. Fill in the blanks with an idiomatic expression which contains the verb to feel. .............................
..........................................................................................................................................................................
4. Scrie în spaţiul punctat o locuţiune/ expresie care să aibă în componenţă substantivul cal.
..........................................................................................................................................................................
5. Înlocuieşte cu un sinonim potrivit cuvântul subliniat din propoziţia: Bătrânul cu barbă lungă şi
albă se plimba încet şi maiestos pe stradă.
..........................................................................................................................................................................
6. Înscrie în spaţiul punctat rezultatele efectuării următoarelor operaţii aritmetice:
37,9 +; 67,6 –; 22,1 x
96,1
58,7
13
7. Precizează, în spaţiul punctat, numele celor două tipuri fundamentale de celule din punctul de
vedere al organizării materialului genetic.
..........................................................................................................................................................................
Avantaje
• validitate şi aplicabilitate mare;
• evalueză atât capacităţi cognitive inferioare, precum cunoaşterea şi înţelegerea, cât şi medii,
precum aplicarea;
• pot acoperi o arie mai amplă de conţinuturi cu ajutorul unui număr relativ redus de itemi;
..............................................................................................................................................................;
...............................................................................................................................................................
Limite
• elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităţi cognitive complexe precum analiza,
sinteza şi rezolvarea de probleme;
..............................................................................................................................................................;
...............................................................................................................................................................
Utilizare
Sunt utili pentru a evalua cunoaşterea terminologiei unui anumit domeniu, uşurinţa de a rezolva
probleme aritmetice simple, cunoştinţe de natură lexicală, interpretarea unor date etc.
Câteva recomandări privind realizarea itemilor cu răspuns scurt:
• spaţiul liber alocat trebuie să fie suficient pentru scrierea răspunsului;
• în cazul în care este necesară scrierea mai multor cuvinte, spaţiile libere trebuie să fie egale,
pentru a nu se sugera răspunsul aşteptat;
• răspunsurile solicitate trebuie să fie relevante pentru evaluarea unei anumite abilităţi;
• o formulare ambiguă poate face ca elevul să ofere un răspuns logic, dar care să nu fie cel aşteptat
de profesor.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările de mai sus.

Evaluarea continuă la clasă
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1. Precizează cele mai importante drepturi ale cetăţeanului într-un stat democratic.

2. Cum poţi caracteriza comportamentul lui Nae Caţavencu, personaj din comedia O scrisoare
pierdută de I.L.Caragiale?

3. Un eveniment important pe plan internaţional în anul 1945 a fost ............

4. Culoarea albă a vulpilor polare se datorează ..............................................

Itemi de completare
Sunt de fapt o variantă mai ,,pretenţioasă” a itemilor cu răspuns scurt. Ei solicită producerea unui
răspuns al cărui rol este să întregească un enunţ lacunar/ incomplet.
Exemple
Scrie răspunsurile corecte care completează enunţurile de mai jos:
1. Marea Adunare în care s-a hotărât Unirea s-a desfăşurat la ....................... Prin Unirea din anul
......... s-a realizat statul ............................................................
2. Atributele din propoziţia Păsările călătoare se întorc din ţările calde sunt: ...................................
....................................
3. Apa se găseşte în natură, sub formă de ...................................................................
4. Fraza Spune-mi iute, că mi-e degrabă, îmi vine stenahorie! (I.L.Caragiale, O noapte furtunoasă)
ar conţine numai propoziţii principale coordonate prin juxtapunere, dacă ar fi eliminat cuvântul
.............................
5. Carbonatul de sodiu, Na2Co3, este un compus alcătuit din ioni ........... şi ioni ...........
6. În 500 mL soluţie HCl având concentraţia molară 0,8 M se gǎseşte dizolvată o cantitate de
................... de HCl.
7. Limita estică a Grupului Parâng o formează valea râului numit .............................
8. Braţul nordic al Dunării, în sectorul Deltei, se numeşte .............................
9. Dacă 2 · X = 18, atunci numărul real X este egal cu .............................
Avantaje
• validitate şi aplicabilitate mare;
• evalueză atât capacităţi cognitive inferioare, precum cunoaşterea şi înţelegerea, cât şi medii,
precum aplicarea;
• pot acoperi o arie mai amplă de conţinuturi cu ajutorul unui număr relativ redus de itemi;
• …………………………………………………………………………………
Limite
• elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităţi cognitive complexe precum analiza,
sinteza şi rezolvarea de probleme;
• ……………………………………………………………………..;
• ……………………………………………………………………..
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Utilizare
Sunt utili pentru a evalua cunoaşterea terminologiei unui anumit domeniu, uşurinţa de a rezolva
probleme aritmetice simple, cunoştinţe de natură lexicală, interpretarea unor date etc.
Câteva recomandări privind realizarea itemilor de completare:
• spaţiile libere alocate trebuie fie suficient de lungi, dar să aibă aceleaşi dimensiuni, pentru a nu
sugera răspunsul aşteptat;
• formulările prea ample ale cerinţelor sunt de evitat;
• este important să ne asigurăm că există o singură soluţie corectă.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările de mai sus.
1. Ursul păcâlit de vulpe este un text care aparţine genului ………………....
2. Acest text aparţine speciei …....
3. În text sunt folosite următoarele moduri de expunere: ……..
4. Exprimă-ţi opinia despre motivul trecerii verbelor de la imperfect, la perfect simplu în fraza Pe
când vulpea aduna peştele, ursul dădu de dânsa. ……………………
1.
2.
3.
4.
5. Din ce este alcătuit aerul?
Aerul se compune din:
................................
................................
................................

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

6. În secolul al XV-lea, oraşul a fost cucerit de ........................... şi a devenit capitala .......................,
cu numele de .......................... .

Întrebări structurate
Acest tip de cerinţă face trecerea de la itemii obiectivi la cei subiectivi. Este vorba de un număr de
aplicaţii având ca punct de plecare acelaşi material-suport (un text, o hartă, o ilustraţie etc.). Întrebările
structurate pot fi neprogresive (independente) sau progresive (care depind de răspunsurile anterioare).
Exemple
A. Aci drumul apucă pe o vale mai strâmtă, ţiindu-se mereu de ţărmurii unui râuleţ zgomotos,
acum printre ţarini şi fâneţe, mai departe printre livezi şi rarişti, şi iar mai departe prin păduri dese ori
pe sub stânci ce atârnă greu de coasta piezişă, presărată pe ici, pe colo cu câte un fir de mesteacăn. Se
albea de ziuă şi păsările începuseră a zbura din creangă în creangă; din când în când se auzea câte-o
Evaluarea continuă la clasă
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gaiţă ori câte un sturz, turturica gurăia, ciocănitoarea bătea-n scoarţa copacului, cocoşul-sălbatec cânta
de zori, iar privighetoarea, care-l însoţise pe Iorgovan în tot drumui lui, speriată parcă de lumina ce
începuse a se revărsa peste culmile dealurilor în vale, îşi urma cântecul cu îndoită patimă.
(Ioan Slavici, Pădureanca)
1. Transcrie o expresie care indică momentul zilei descris de narator.
2. Indică două dintre locurile pe care le străbate drumul parcurs de Iorgovan.
3. Rescrie, din text, o structură/ un grup de cuvinte care conţine un epitet.
4. Explică motivul pentru care privighetoarea îşi urma cântecul cu îndoită patimă.
5. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul este o descriere.
B. Lisez ce texte, puis répondez aux questions.
„Une baleine à bec de Longman, un spécimen extrêmement rare de cétacé, s’est échouée sur
une plage d’Afrique du Sud”, a révélé un scientifique local. „L’animal, un mâle, a été découvert jeudi.
C’est un animal très rare au sujet duquel nous ne savons que peu de choses”, a déclaré à Reuters, par
téléphone, Vic Cockcroft du Centre d’étude des dauphins.
La baleine trouvée en Afrique du Sud est le troisième spécimen entier de baleine à bec connu des
scientifiques. Elle mesure cinq mètres de long.
Le „mesoplodon pacificus”, de son nom latin, dont la bouche est en forme de bec, est supposé vivre
loin des rivages, dans les grandes profondeurs. Par deux fois seulement, des habitants ont déclaré en
avoir vu vivantes dans la nature. La preuve physique de leur existence se limite à trois crânes découverts
en Somalie, au Kenya et en Tasmanie, et deux carcasses échouées sur les plages sud-africaines, au début
des années ‘80 et en 1992.”
(Johannesburg – Reuters, Un spécimen rare de baleine à bec échoué en Afrique du Sud)
1. Quel événement présente-t-on dans cet article?
2. Qu’est-ce qu’un „mesoplodon pacificus” ?
3. On en a vu souvent dans la nature?
4. Que sait-on à son sujet?
5. Quelles preuves y avait-il de son existence?
C.

1. Indică litera prin care este marcat pe hartă tipul de mediu subpolar (de tundră).
2. Precizează trei deosebiri între clima tipului de mediu marcat, pe hartă, cu litera A şi clima tipului
de mediu marcat cu litera F.
Notă: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori climatici,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
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D. [Domnitorul Ştefan cel Mare] a poruncit ca toate grânele să fie tăiate [...]. Oraşul Suceava
era înconjurat de şanţuri şi palisade. [...] Acesta rezista şi era bine înzestrat. Cum însă merindele se
sfârşiseră, n-am mai stat să pierdem vremea, ci întorcându-se armata pe un alt drum, am ajuns la o cetate
aşezată în munţi [Cetatea Neamţului] unde se aflau prinşi turcii, luaţi prizonieri în iarna anului trecut,
[1475], când a fost înfrânt Soliman paşa. Făcându-se încercarea de a se cuceri zisa cetate, s-au aşezat
şapte bombarde şi timp de 8 zile s-au străduit a o cuprinde. Două din acele bombarde au plesnit iar acei
care se găseau în cetate n-au vrut să stea de vorbă, toţi se apărau cu tunurile şi nu le păsa de noi. Văzând
sultanul că-şi pierde vremea şi că foametea e mare [...] a ridicat tabăra şi a plecat spre Dunăre.
(G. M. Angiolello, Istoria turcilor)
1. Numeşte conducătorul militar precizat în text.
2. Menţionează un punct de vedere referitor la caracterul invincibil al cetăţii‚ susţinându-l cu o
explicaţie din text.
3. Descrie tactica aplicată de voievodul moldovean pentru a crea dificultăţi oştirii sultanului.
E. Se dă enunţul următor:
Toamna, roadele bogate ale pământului se revarsă în hambarele gospodarilor.
1. Justifică faptul că enunţul dat este o propoziţie.
2. Analizează predicatul propoziţiei.
3. Numeşte părţile de vorbire prin care sunt exprimate două dintre atributele din enunţ.
4. Motivează folosirea virgulei după substantivul toamna.
Avantaje
• pot fi utilizate în cadrul oricărei discipline;
• permit utilizarea unor materiale-suport stimulative;
• oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităţi;
• se pot realiza cerinţe variate ca grad de dificultate (în acest caz ar fi indicată ordonarea de la
simplu la complex);
• …………………………………………………………………….;
• …………………………………………………………………….
Limite
• este dificil de apreciat gradul de dificultate al cerinţelor;
• schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece ea trebuie să aibă în vedere o varietate de
modalităţi de exprimare a soluţiilor;
• ……………………………………………………………………….;
• ……………………………………………………………………….
Utilizare
Sunt utili pentru a evalua rezultate ale învăţării în forme precum prezentarea, descrierea, explicarea
unor concepte, metode, relaţii, argumente etc.
Câteva recomandări privind realizarea întrebărilor structurate
• materialul-suport trebuie să fie adecvat nivelului de înţelegere al elevului şi să nu aibă o
dimensiune exagerată;
• în cazul utilizării hărţilor, ilustraţiilor, schemelor, trebuie avută în vedere şi calitatea tehnică a
reproducerilor;
• instrucţiunile privind modalităţile de formulare a răspunsurilor trebuie să fie clare;
• schema de notare este bine să fie elaborată în paralel cu formularea cerinţei;
• trebuie evitată formularea unor cerinţe care au ca punct de plecare premisa urmată de o întrebare.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările de mai sus.
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1. Motivează întrebuinţarea virgulelor din următorul enunţ şi elimină-le pe cele incorect
întrebuinţate.
Cînd intrară în casă, şi trebui să-i arate cărţile, Matei se însufleţi din nou, dar nu pentru multă
vreme.

2. Respectarea regulamentului celor două ţări, propăşirea şi reînsufleţirea lor, precum şi liniştea
şi bunăstarea locuitorilor depind numai şi numai de menţinerea voievozilor. De aceea, să nu se permită
mazilirea din domnie fără motiv, de vreme ce se va dovedi, că un voievod este drept şi modest, iar
dregătorii Înaltei Împărăţii să respecte şederea lui vreme îndelungată. (hatişerif emis de sultan, la sfârsitul
secolului al XVIII-lea)
Răspunde următoarelor cerinţe:
1. Dregătorii Porţii acţionau în Principate în virtutea unor reguli hotărâte de sultan. Precizează
obligaţia dregătorilor Porţii faţă de voievod.
2. Mentionaţi, pe baza textului, o consecinţă a menţinerii voievodului în domnie.
3. Prezintă o altă caracteristică a regimului fanariot, în afara celor menţionate în text.

3. Determină cel mai mic număr par de cinci cifre, care se poate scrie cu:
1. 5 cifre identice;
2. cifrele 5; 6; 0, repetând numai cifra 6;
3. 5 cifre diferite;
4. cifrele 4; 9; 2, repetând numai cifra 2.

4. Citeşte textul şi rezolvă următoarele cerinţe:
Jur să menţin în integritatea sa teritoriul Republicii, să respect şi să fac să fie respectate libertatea
cultelor, egalitatea drepturilor, libertatea politică şi civilă, să nu percep nici un impozit decât în virtutea
unei legi, să guvernez cu un singur scop, acela al bunăstării şi gloriei poporului francez. (Formula
jurământului împăratului Napoleon Bonaparte, stabilită în urma unui senatus-consult din 6 noiembrie
1804)
a. Menţionează câteva angajamente asumate de Napoleon.
b. Pornind de la angajamentele asumate, precizează dacă acestea au fost respectate.
c. Enumeră câteva domenii modernizate prin legi importante, adoptate în timpul său în Franţa şi în
Europa.

Itemi subiectivi
Eseu structurat
Este o compunere care tratează o anume temă, indicată în cerinţă. Tema, la rândul ei, presupune
un număr variabil de cerinţe, ce vor fi dezvoltate în cuprinsul eseului. Ordinea integrării cerinţelor nu
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este obligatorie, eseul structurat vizând atât cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi creativitatea şi
originalitatea.
Exemple
1. Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să argumentezi că articolul Introducţie la Dacia literară este
un manifest literar al romantismului românesc.
Vei avea în vedere:
• prezentarea succintă a conceptului romantism;
• descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară;
• identificarea a patru idei mai importante ale textului;
• numirea a patru scriitori români ale căror opere au fost influenţate de acest manifest;
• stabilirea unei relaţii între ideile identificate în Introducţie şi creaţia literară a unuia dintre
scriitorii timpului.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării
punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini.
2. Scrie un eseu de 15-20 de rânduri, în care să stabileşti legătura dintre afirmaţia citată şi
sensibilitatea artistică a omului romantic: Poetul este un om înzestrat cu o sensibilitate mai vie, cu mai
mult entuziasam şi mai multă delicateţe, care cunoaşte mai bine firea omenească şi are un suflet mai
cuprinzător decât se presupune că au în mod obişnuit ceilalţi oameni; un om […] care se bucură mai
mult decât alţi oameni de spiritul vieţii ce sălăşluieşte în el, făcându-i plăcere să contemple acte de voinţă
şi pasiuni similare aşa cum se manifestă ele în Univers şi simţind de obicei imboldul de a le crea atunci
când nu le găseşte. La aceste calităţi el a adăugat şi tendinţa de a fi impresionat mai mult decât alţi
oameni de lucruri absente ca şi cum ar fi prezente, dar şi capacitatea de a evoca în el însuşi pasiuni
care sunt într-adevăr departe de a fi identice cu cele provocat de evenimente reale, dar care seamănă cu
pasiunile provocate de evenimentele reale mai mult decât cu orice altceva.
(Samuel Taylor Coleridge, Biographia literaria)
Atenţie! În elaborarea eseului, trebuie:
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă
de afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea convingătoare a două argumente întărite prin exemplificări/
explicaţii, formularea unei concluzii;
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris; utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate acestuia;
- să respecţi normele limbii literare, să utilizezi un registru stilistic adecvat cerinţei, să ai în vedere
aşezarea în pagină şi lizibilitatea.
Notă! În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să se încadreze în limita minimă de
spaţiu precizată.
3. Elaborează un eseu de 35-40 de rânduri despre situaţia României din prima jumătate a secolului
al XX-lea, având în vedere:
- menţionarea unui eveniment politico-militar la care a participat România în anii 1916-1917 şi
numirea unei personalităţi implicate în evenimentul respectiv;
- prezentarea unui fapt istoric, din anul 1918, la care au participat românii din Basarabia, din
Bucovina sau din Transilvania;
- menţionarea a două măsuri care au vizat unificarea politică şi administrativă, în perioada 19191925;
- prezentarea unei caracteristici a regimului politic din România, în perioada 1938-1940;
- menţionarea unei consecinţe a pierderilor teritoriale impuse României în anul 1940.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice, încadrarea eseului în
limita de spaţiu precizată.
4. Motivaţia este cauza internă a comportamentelor, ea fiind componenta psihică prin care se
reflectă stările de necesitate ale persoanei care selectează şi activează comportamente adecvate de
satisfacere.
Evaluarea continuă la clasă

41

Pe baza acestor informaţii, elaborează o analiză a motivaţiei, de 2-3 pagini, în care să ai în vedere
următoarele repere:
- descrierea a trei tipuri de trebuinţe umane;
- prezentarea conţinutului conceptelor motivaţie şi interes;
- menţionarea a două dintre funcţiile motivaţiei;
- explicarea rolului optimului motivaţional în obţinerea unei performanţe înalte;
- argumentarea ideii potrivit căreia convingerile sunt adevărate idei-forţă care orientează şi susţin
comportamentul în atingerea scopurilor propuse.
Notă! Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate, organizarea prezentării
(introducere, cuprins, concluzie) şi încadrarea analizei elaborate în limita de spaţiu precizată.
Avantaje
• proiectarea necesită un timp relativ redus;
• nu necesită materiale auxiliare;
• …………………………………………………;
• …………………………………………………
Limite
• acoperă o arie mică de conţinuturi, deşi timpul necesar pentru elaborarea răspunsului este în
general mare;
• schema de notare este greu de realizat;
• …………………………………………………;
• …………………………………………………
Utilizare
Permite evaluarea unor rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive superioare precum analiza
şi sinteza.
Câteva recomandări privind realizarea eseului structurat:
• formularea sarcinii de lucru trebuie să conţină toate instrucţiunile necesare rezolvării (număr de
cuvinte/rânduri/ pagini, ordinea integrării cerinţelor, alocarea punctajului etc.);
• schema de notare trebuie realizată în relaţie strictă cu instrucţiunile privind rezolvarea.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările de mai sus.
1. Scrie o compunere în care să descrii tabloul „Carul cu boi” de Nicolae Grigorescu , după
următorul plan:
• titlul şi autorul tabloului;
• aspectul general prezentat de pictor, în tablou;
• descrierea elementelor din planul apropiat;
• prezentarea elementelor din planul îndepărtat;
• culorile dominante folosite în tablou şi semnificaţia lor;
• impresiile pe care vi le-a produs tabloul observat.

2. Alcătuieşte un eseu cu tema „Pancreasul — glandă mixtă”, după următorul plan:
- localizarea pancreasului;
- prezentarea caracteristicilor unei glande mixte şi evidenţierea acestora la pancreas (structură,
secreţii);
- prezentarea rolului pancreasului în digestie;
- caracterizarea diabetului zaharat, precizând cauza bolii.
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3. Prezintă, sub forma unui eseu structurat de aproximativ două pagini, situaţia Transilvaniei în
secolele al XIII-lea – al XVI-lea.

4. Scrie un eseu structurat, de circa o pagină (25-30 de rânduri), despre maree.

5. Alcătuieşte un eseu cu tema „Reproducerea la plante”, după următorul plan:
• precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre
acestea;
• definiţia florii;
• enumerarea elementelor componente ale florii, cu precizarea a câte unei caracteristici pentru
fiecare element;
• prezentarea dublei fecundaţii;
• realizarea corelaţiei între fruct, sămânţă şi două componente ale gineceului.
Eseu liber
Este o compunere în care se indică doar tema ce va fi tratată, elevul fiind cel ce decide asupra
parcursului, aşadar asupra aspectelor pe care este necesar să insiste, precum şi asupra ordinii în care
acestea vor fi integrate în cuprinsul textului.
Exemple
1. Descrie, într-o compunere de 10-15 rânduri, o acţiune prin care familia ta a ajutat comunitatea
din care face parte (exemplu – familia vecină).
2. Redactează, în aproximativ o jumatate de pagină (15-20 de rânduri), un text având caracter
istoric, în care să integrezi următoarele personalităţi, date şi termeni privind istoria românilor: Mihail
Kogalniceanu, congres, 1878, Parlament, suzeranitate.
Notă! Se punctează utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice şi încadrarea textului în limita de spaţiu precizată.
3. Citeşte cu atenţie textul următor:
Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub
auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire pănă astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării
româneşti.
(Titu Maiorescu , Eminescu şi poeziile sale)
Exprimă-ţi punctul de vedere, într-un eseu de două – trei pagini şi apelând la exemple din opera
poetului, asupra justeţii afirmaţiei lui Titu Maiorescu în legătură cu posteritatea creaţiei eminesciene.
4. „Every cloud has a silver lining” – think of an experience in your life, or invent one, that might
illustrate the above adage (approx. 400 words).
5. „La disparition de nombreuses espèces de la faune et de la flore pose la question de la survie
de l’espèce humaine.” Partagez-vous cette opinion? Donnez un point de vue motivé, illustré d’exemples
précis. (15 à 20 lignes)
Evaluarea continuă la clasă
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6. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-un
text epic din literatura universală şi într-un text epic din literatura română.
Notă! Vei primi 20 de puncte pentru conţinut şi 10 puncte pentru redactare (organizarea ideilor
în scris – 3p.; utilizarea limbii literare – 3p.; ortografia şi punctuaţia – 3p.; aşezarea corectă a textului
în pagină, lizibilitatea – 1p.). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum o pagină.
7. Citeşte cu atenţie următorul text:
Maiorul şi-a fumat ţigareta până la carton. Apoi se repede la mingea pe care i-am adus-o eu şincepe s-o trântească. Mingea sare până la policandrul din tavanul salonului, unde turbură grozav liniştea
ciucurilor de cristal.
– Ionel! Astâmpără-te, mamă! Ai să spargi ceva… Vrei să mă superi? Vrei să moară
mama?
Dar maiorul s-a-ndârjit asupra ghiulelei săltătoare, care i-a scăpat din mână: o trânteşte cu mult
necaz de parchet. Eu aduc spre gură ceaşca, dar, vorba francezului, entre la coupe et les lèvres… mingea
îmi zboară din mână ceaşca, opărindu-mă cu cafeaua, care se varsă pe pantalonii mei de vizită, coloarea
oului de raţă.
– Ai văzut ce-ai făcut?… Nu ţi-am spus să te-astâmperi… Vezi? Ai supărat pe domnul!… aldată n-o
să-ţi mai aducă nicio jucărie! Apoi, întorcându-se către mine, cu multă bunătate:
– Nu e nimic! Iese… Cafeaua nu pătează! Iese cu niţică apă caldă!…
(I.L. Caragiale, Vizită…)
Imaginează-ţi că eşti martor la întâmplarea povestită mai sus. Care este impresia ta faţă de cele
petrecute? Descri-o într-un text de 10-15 rânduri.
Notă! Vei primi 20 de puncte pentru conţinut şi 10 puncte pentru redactare (organizarea ideilor
în scris – 3p.; utilizarea limbii literare – 3p.; ortografia şi punctuaţia – 3p.; aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea – 1p.). În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se
încadreze în spaţiul precizat.
Avantaje
• proiectarea necesită un timp redus;
• nu necesită materiale auxiliare;
• …………………………………………………;
• …………………………………………………
Limite
• acoperă o arie mică de conţinuturi, deşi timpul necesar pentru elaborarea răspunsului este în
general mare;
• schema de notare este greu de realizat;
• necesită mult timp pentru evaluare;
• fidelitatea este scăzută;
• …………………………………………………;
• …………………………………………………
Utilizare
Încurajează mai ales activităţile creatoare şi critice precum discutarea cauzelor şi a efectelor, analiza
situaţiilor complexe, argumentarea unor opinii etc.
Câteva recomandări privind realizarea eseului liber:
• alegerea temei trebuie realizată în funcţie de obiectivul/ obiectivele de evaluare şi în paralel cu
schema de notare;
• schema de notare trebuie să clarifice exact ce abilităţi vor fi recompensate şi în ce proporţie;
• scopul schemei de notare este de a minimaliza subiectivitatea şi a maximaliza fidelitatea şi
aplicabilitatea.
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Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările de mai sus.
1. Iată în ce chip se socot ei nemuritori: credinţa lor este că ei nu mor, ci că cel care piere se duce
la Zamolxis – divinitatea lor. (Herodot, Istorii).
Comentează asupra conceptului de „nemurire”, aşa cum este acesta ilustrat prin scrierile lui
Herodot.

2. Alcătuieşte o compunere despre opera unui prozator din perioada interbelică, studiat la clasă, şi
evidenţiază contribuţia acestuia la dezvoltarea literaturii române.

3. Write an essay about pets. (250 words)

Indiferent dacă are în vedere un eseu structurat sau liber, profesorul trebuie să pregătească atent
şi meticulos această activitate. Vă sugerăm în cele ce urmează să răspundeţi la următoarele întrebări
ÎNAINTE de a indica elevilor tema/ subiectul eseului de scris.
Exerciţiu
Alegeţi orice eseu pe care l-aţi propus elevilor. Recitiţi formularea cerinţei şi răspundeţi la
următoarele întrebări în legătură cu acea tema propusă.
1. A fost bine exprimată în scris cerinţa eseului, cu indicarea surselor suplimentare de
informare? DA - NU
2. Aţi discutat în prealabil cu elevii „paşii” care trebuie parcurşi în vederea scrierii unui
eseu? (De multe ori profesorii de ştiinţe presupun că elevii au învăţat de la limba
română să scrie un eseu; dar tehnica de scriere a unui eseu ştiinţific este diferită de
cea a unui eseu literar. NU evaluaţi niciodată ceva ce nu aţi explicat/ predat personal,
în prealabil.) DA - NU
3. Aţi oferit elevilor modele de eseu? (de preferabil nu prea bune, pentru a fi o bază de
discuţie) DA - NU
4. Aţi mai propune aceeaşi temă de eseu şi anul viitor? DA - NU
5. Şi dacă nu, cum aţi modifica titlul sau fişa de informaţii explicative?

Important! Este esenţial ca elevul să cunoască DINAINTE criteriile de evaluare a eseului.

Evaluarea continuă la clasă
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Vă oferim mai jos un posibil formular de evaluare. Observaţi că formularul conţine şi o coloană
destinată elevului.
Tema eseului.........................

Numele elevului..............................

Criterii de evaluare

Clasa........ Data....

Autoevaluarea
elevului

Evaluarea
profesorului

Corelarea fiecărui argument cu tema
Argumentare „Pro” şi „Contra”:
tezei eseului
aspectelor majore
concluziei
Oferirea dovezilor, exemplelor, ilustraţiilor pentru fiecare
argument
Organizarea argumentelor în ordinea priorităţii
Formularea clară a concluziei referitoare la tema eseului
Principalele puncte tari
Aspecte care ar putea fi îmbunatăţite
Ţine minte pentru următorul eseu
Vă propunem şi un formular pentru evaluarea rezolvării unui exerciţiu/ problemă la matematică.
Exerciţiu/ problemă.... din Capitol............

Nume elev............... Clasa...... Data.......

Criterii de evaluare

Evaluarea colegului/
autoevaluarea

Evaluarea
profesorului

Metodele folosite (adecvate, cât mai simple, elegante)
Justificarea metodei folosite (astfel încât principiile şi
formulele folosite să fie prezentate cât mai clar)
Prezentarea lucrării (aspect, lizibilitate)
Ţine minte pentru următoarea problemă
Rezolvare de probleme
Definirea acestui tip de item nu are în vedere sensul propriu al cuvântului problemă (chestiune,
exerciţiu, subiect, temă), ci se referă la situaţie-problemă, sarcină de lucru în care elevul se confruntă, în
general, cu un caz pentru care nu există o soluţie învăţată anterior/ o unică soluţie. Scopul este de a-l pune
astfel în situaţia de a folosi cunoştinţele şi deprinderile însuşite la disciplina respectivă, dar nu numai,
pentru a formula o posibilă soluţie a problemei.
Exemple
1. Alege un personaj literar – de exemplu, Persida sau Coana Chiriţa. Având în vedere trăsăturile
sale caracteristice, cultura, educaţia, valorile morale etc., transpuneţi-l într-un context cultural diferit
(de exemplu, în secolul al XX-ea, perioada interbelică). Demonstrează dacă şi cum s-ar schimba
comportamentul personajului în noul context. (În evaluare se va urmări cunoaşterea principalelor
componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului-sursă şi modul cum acestea sunt
valorificate în noul context. Atenţie! Contextualizarea însemnă de fapt maniera proprie a elevului de a
înţelege o perioadă/ un curent literar/ o temă/ un motiv literar etc.)
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2. Citiţi următorul text:
Un copac bătrân căzuse
De un mare, groaznic vânt,
Şi precum se aşternuse
Cu-ntregime-i la pământ,
S-afundase într-o baltă
Din vecinătatea sa,
Unde trestia cea naltă
E-n proprietatea sa:
Vede trestia întreagă
Legănându-se în vânt
Şi-i vorbi : Vecină dragă!
Eu la prea mirare sunt,
Cum, fiind tu subţirică
Şi fără puteri în trup,
Vânt, furtună nu te strică,
Vijelii mari nu te rup!?
Iar eu care din vechime

Am crescut puternic, gros,
Vântul cu aşa iuţime
Chiar din rădăcini m-a scos?
Trestia răspunde-ndată:
Pentru ce eu să mă stric?…
Că-n viaţă sunt plecată
Şi la vântul cel mai mic :
Cât de mult de-aş creşte-naltă,
Eu deloc nu mă mândresc,
Şi de-o parte şi de altă
La oricare mă smeresc.
Astfel e şi omul care
Nu e mândru, îngâmfat.
Ci-n viaţă la oricare
E supus şi e plecat.
(Anton Pann –Trestia şi copacul)

Organizaţi o dezbatere, având ca punct de plecare întrebarea: „Mă regăsesc, fie şi parţial, în morala
istorioarei lui Anton Pann?”
• Dezbaterea poate fi condusă (moderată) de profesoara/ profesorul vostru diriginte sau de unul
dintre voi. Rolul moderatorului este de a ordona discuţiile şi nu de a le cenzura sau comenta: el
nu poate interveni nici în expunerea argumentelor, nici în evaluarea vorbitorilor.
• Este bine să stabiliţi de la început un minim de probleme care vor fi puse în discuţie. Fiecare
dintre voi va interveni în dezbatere în momentul în care va considera că are ceva interesant,
important de spus.
• Nu monopolizaţi discuţia, fiţi toleranţi cu părerile colegilor, chiar dacă nu sunteţi de acord cu ele!
• Sintetizaţi pe tablă, pe un poster sau pe caietele voastre problemele abordate.
3. În 1462 are loc campania trupelor otomane în Ţara Românească, sub conducerea sultanului
Mahomed II, îndreptată împotriva lui Vlad Ţepeş. Ajunşi la Târgovişte, cronicile menţionează că otomanii
au descoperit o pădure de ţepi în care atârnau resturile soldaţilor capturaţi cu an înainte şi executaţi de
către munteni, ceea ce, după cum spune secretarul său particular, italianul Giovanni Angiolelo, l-a
înspăimântat pe sultan. După „atacul de noapte” de la Târgovişte, sub presiunea otomanilor, Ţepeş a luat
drumul pribegiei la curtea regelui Ungariei, Matei Corvin.
Sarcină de lucru:
• Pe baza informaţiilor pe care le deţineţi, prezentaţi-vă, în mod argumentat, părerea în legătura cu
pedeapsa aplicată soldaţilor otomani. Cum aţi reacţiona în calitate de cetăţeni ai secolului al XXIlea în faţa unei astfel de pedepse?
• Pe baza informaţiilor pe care le deţineţi, aduceţi argumente pro şi contra pentru soluţia refugiului
voievodului român în regatul Ungariei.

Evaluarea continuă la clasă
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4. Priviţi tabloul de mai jos, care înfăţişează o scenă de autodafé în Spania Evului Mediu.
Sarcină de lucru:
• Pe baza informaţiilor pe care le deţineţi cu privire la viaţa socială şi religioasă din Evul Mediu,
identificaţi-i pe inchizitori şi victimele. Imaginaţi-vă că trăiţi în acea perioadă şi formulaţi câte
două-trei argumente ale apărării şi, respectiv, ale acuzării într-un atare caz.

5. Premisă. Descrierea temei: Umanitatea la răspântie
Secolul al XX-lea nu a fost numai unul al progresului tehnologic fără precedent în istoria
umanităţii, al geneticii şi al fizicii cuantice, al cuceririi spaţiului şi al internetului, ci şi al celor mai
nimicitoare războaie din istorie, al „perfecţionării” mijloacelor de exterminare în masă, al holocaustului
şi al apartheid-ului, al totalitarismului de extremă dreapta şi stângă, al lagărelor naziste şi al Gulagului
stalinist, al epurărilor entice şi al terorismului religios, al genocidului din Rwanda (1994) şi al masacrului
de la Srebrenica (1995). Iar enumerarea ar putea continua.
Textul care urmează face parte dintr-un eseu scris în 1939 şi publicat postum (al cărui punct de
plecare este o pictură a lui Paul Klee, Angelus Novus), în care Walter Benjamin2 meditează sceptic asupra
sensului istoriei, descriind progresul ca o acumulare continuă de dezastre. Scritorul constată că mai-binele,
perfecţiunea se dovedesc a fi în realitate iluzii pe care însă doar Îngerul Istoriei le percepe. Privirea lui
fixă este desigur concentrată asupra unei viziuni apocaliptice, dar gura larg deschisă este incapabilă să
avertizeze asupra grozăviei la care asistă neputincios. Căci ceea ce pentru oameni pare doar o succesiune
de întâmplări ale trecutului se dovedeşte a fi, în fond, o singură catastrofă, violenţă pură pe care nimic
nu o poate opri. Dar Benjamin nu propune soluţii pentru depăşirea impasului în care pare a se afla fiinţa
umană în acest moment al existenţei sale, ci oferă doar o perspectivă personală asupra temei. Textul poate
fi interpretat, aşadar, mai degrabă ca rezolvare individuală şi subiectivă a unei probleme la care, în fond,
este puţin probabil să existe răspunsuri ferme şi definitive.
Există un tablou al lui Paul Klee numit Angelus Novus. El reprezintă un înger care pare a fi pe
punctul de a se îndepărta de ceva la care priveşte fix. Cască ochii, ţine gura deschisă şi aripile întinse.
Aşa arată probabil îngerul istoriei. Chipul său este întors către trecut. Ceea ce noi percepem ca pe un
lanţ de întâmplări, este pentru el o singură catastrofă care îngrămădeşte neîncetat dărâmături peste
dărâmături şi i le azvârle la picioare. Îngerul ar vrea să rămână, să-i învie pe morţi şi să refacă ce a fost
distrus. Dar dinspre Rai se iscă o furtună şi vântul îi bate în aripi atât de puternic, încât nu le mai poate
apropia. Furtuna îl împinge cu o forţă irezistibilă către viitorul spre care stă cu spatele, în vreme ce în
faţa sa mormanul de dărâmături creşte necontenoit, până la cer. Această furtună noi o numim progres.
(Walter Benjamin, Despre conceptul de istorie. Angelus Novus – Îngerul Istoriei)
Sarcini de lucru
1. Priveşte tabloul lui Paul Klee, care a fost punctul de plecare al textului reprodus, şi notează pe
caiet impresia produsă. Citeşte textul în faţa clasei şi discutaţi asupra celor notate pentru a vă compara
impresiile.
Walter Benjamin (1892-1940), filozof şi critic literar german. Fiind evreu, din cauza venirii la putere a lui Hitler se refugiază la Paris. În 1940,
după ocuparea Franţei de către armata germană, încearcă să ajungă în Statele Unite. Împreună cu un grup de emigranţi, trece Pirineii, dar la graniţa
spaniolă primarul micii localităţi Port Bou ameninţă că-i va preda Gestapoului. Disperat, Benjamin se sinucide, dar ca urmare a gestului său, ceilalţi
primesc permisiunea de a trece şi astfel îşi vor salva viaţa.
2
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2. Walter Benjamin este sceptic în ceea ce priveşte binefacerile progresul pe care îl aseamănă cu
o furtună care împinge cu violenţă umanitatea într-o direcţie necunoscută, dar presărată de catastrofe.
Exprimă-ţi opinia asupra afirmaţiei că vântul care împiedică Îngerul să se oprească şi să refacă ce a fost
distrus vine dinspre Rai.
3. Discutaţi, întreaga clasă, pentru a afla propriul vostru punct de vedere despre noţiunea de progres.
Puteţi aduce argumente în sprijinul afirmaţiilor voastre apelând şi la experianţa cotidiană, dar şi, eventual,
la texte filozofice, literare, la filme etc.
Avantaje
• poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline;
• permite folosirea unor materiale-suport stimulative;
• oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităţi;
• stimulează gândirea critică;
• …………………………………………………………………….;
• …………………………………………………………………….
Limite
• schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece ea trebuie să aibă în vedere o varietate de
modalităţi de exprimare a soluţiilor;
• necesită mult timp pentru evaluare;
• …………………………………………………………………….;
• …………………………………………………………………….
Utilizare
Se poate utiliza ca sarcină de lucru individuală sau de grup, scopul fiind dezvoltarea imaginaţiei, a
gândirii divergente etc., încurajând aşadar activităţile creatoare şi critice.
Câteva recomandări privind realizarea rezolvărilor de probleme:
• formularea cerinţelor trebuie să fie adecvată obiectivului de evaluare;
• situaţia-problemă trebuie să fie în concordanţă cu vârsta şi cu nivelul de pregătire al elevului;
• este de dorit ca, acolo unde este necesară utilizarea unor materiale suplimentare, acestea să fie
uşor de procurat şi puţin costisitoare.

Aplicaţii
Corectaţi în spaţiul rezervat, acolo unde consideraţi că este necesar, formularea itemilor
următori; identificaţi eroarea/ erorile, ajutându-vă de recomandările anterioare.
1. Grupează personajele din Baltagul în funcţie de locul pe care îl ocupă în economia romanului:
Personaje principale
Personaje secundare
Personaje episodice
2. Rezolvă: O lentilă biconvexă simetrică are indicele de refracţie n=1,5. Imaginea reală a unui
obiect luminos liniar, aşezat perpendicular pe axa optică principală la distanţa de 18 cm. de lentilă, este
de două ori mai mare decât obiectul. Dacă de prima lentilă se alipeşte o alta, imaginea obiectului aflat la
aceeaşi distanţă, devine virtuală şi de două ori mai mare decât obiectul.
a. Construieşte imaginea obiectului în prima lentilă şi în sistemul de lentile.
b. Determină raza de curbură a feţelor primei lentile.
c. Determină distanţa focală a celei de a doua lentile şi felul acesteia.

***
Evaluarea continuă la clasă
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Celor care au avut răbdarea să parcurgă acest (prea lung!) capitol, le oferim un…cadou: o listă care
conţine verbe „de comandă”. Folosiţi-le cu încredere! Vă vor ajuta cu siguranţă în formularea cerinţelor!
a accentua, a adnota, a afirma, a alcătui, a analiza, a arăta, a argumenta, a caracteriza, a clasifica, a
comenta, a compara, a completa, a construi, a defini, a delimita, a demonstra, a deosebi, a discuta, a
distinge, a elabora, a enumera, a enunţa, a evidenţia, a exemplifica, a explica, a exprima (opinia), a
expune, a folosi, a formula, a grupa, a identifica, a ilustra, a indica, a interpreta, a încercui, a înfăţişa,
a înlocui, a întocmi, a justifica, a menţiona, a motiva, a numi, a preciza, a prezenta, a propune, a
redacta, a relata, a releva, a reliefa, a reproduce (din memorie), a selecta, a semnala, a sintetiza, a
specifica, a stabili, a sublinia, a transcrie...
Înainte de a încheia, iată şi…
…zece întrebări pe care este bine să ni le punem când construim un test:
Formularea itemilor permite elevului să demonstreze că are abilitatea pe care dorim să o
evaluăm?
Itemii pot fi rezolvaţi folosind deprinderile pe care intenţionăm să le testăm?
Informaţiile cerute sunt relevante?
Folosirea materialelor auxiliare (hărţi, grafice, ilustraţii etc.) este funcţională?
Formularea itemilor este logică şi corectă din punct de vedere gramatical?
Formularea itemilor face apel la cunoştinţe din experienţa de viaţă a elevului?
Limbajul folosit este accesibil elevilor?
Enunţul conţine suficiente informaţii pentru a permite un răspuns corespunzător?
Timpul alocat este suficient?
Grila de notare poate fi aplicată cu uşurinţă?
…trei recomandări:
1. Pentru a se elimina zecimalele, este preferabil să se elaboreze o grilă în banda 1 – 100.
2. Într-un test, itemii consideraţi dificili nu trebuie punctaţi mai mult; rolul lor este doar de a
diferenţia pe cei foarte buni de cei buni.
3. Într-un test de evaluare curentă trebuie avut în vedere un număr limitat de obiective de evaluare.
…două concluzii:
A. Este dificil ceea ce nu ştiu!,
B. dar Nu tot ce este dificil este şi complex!
…şi un Tabel. Acesta conţine aceleaşi zece caracteristici ale itemilor, pe care le-aţi mai evaluat şi
la pagina 10. Având în vedere experienţa căpătată, evaluaţi-le încă o dată, oferind fiecăreia un număr de
zero, una – trei steluţe.
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Caracteristici

Alegere
duală

Alegere Asociere Răspuns Completare Întrebări
Eseu
multiplă
scurt
structurate structurat

Eseu
liber

Rezolvare
de
probleme

Permit evaluarea
unui număr mare
de conţinuturi
Au o fidelitate
ridicată
Sunt uşor
de aplicat/
administrat
Scrierea lor
presupune costuri
materiale mici
Pot fi realizaţi
într-un timp scurt
Permit elaborarea
rapidă a
răspunsului
Sunt adecvaţi
pentru evaluarea
exprimării scrise
Presupun
originalitate
în elaborarea
răspunsului
Pot fi rezolvaţi
uşor prin
„ghicirea”
răspunsului
Necesită un timp
scurt pentru
notare

Comparaţi punctajele obţinute în cele două evaluări pentru a constata eventualele diferenţe. Dacă
acestea există, explicaţi-le în spaţiul de mai jos.

Evaluarea continuă la clasă
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Metode şi
instrumente
de evaluare

CAPITOLUL

5

În acest capitol vom utiliza următoarele concepte:
instrument ⇒ parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea
performanţelor;
metodă ⇒ calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi demonstra cunoştinţele;
probă ⇒ orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de profesor;
test de diagnostic ⇒ evaluează progresul elevilor în învăţarea anumitor elemente punctuale din cadrul
cursului;
test de plasament ⇒ grupează elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ de la acelaşi
nivel;
test sumativ ⇒ are în vedere un capitol/ părţi mai vaste de materie, scopul fiind de a indica nivelul
atins de elevi la sfârşitul unei perioade/ etape de învăţare.
Calităţile unui instrument de evaluare
• Obiectivitate • Validitate • Fidelitate • Aplicabilitate
De ce este necesar un test? Ce să cuprindă testul? Ce fel de test să fie? Cum voi folosi rezultatele
obţinute de elevi?
Profesorul este cel mai în măsură să ştie ce test este mai potrivit pentru cursul predat şi pentru clasa
de elevi cu care lucrează. În acest ghid vor fi prezentate trei tipuri de teste: de plasament, de diagnostic
şi sumativ – acestea fiind de altfel tipurile mai des folosite în şcoală. Pentru că denumirile şi categoriile
de teste variază în funcţie de autori, în tabelul de mai jos prezentăm definirea lor prin referire la conţinut,
scop şi factorii care trebuie luaţi în considerare pentru fiecare categorie în parte.
Categorie

Conţinut

Scop

Consideraţii

Test de
plasament

referire generală la activitatea
de predare anterioară;
orientarea e spre activitatea
viitoare de învăţare

gruparea elevilor

E nevoie să obţinem rapid
rezultate.
Trebuie să combinăm o
varietate de forme de testare

Test de
diagnostic

referire în amănunt la
activitatea de predare
anterioară

motivare;
organizarea
activităţii de recuperare

Are în vedere obiective pe
termen scurt.
Conţine exemple noi ale
materialului predat.

Test sumativ

referire generală la o parte
mai largă a capitolelor
predate

certificare;
comparaţie cu alţi elevi, în
cadrul aceleiaşi grupe
ierarhizare

Conţine material asemănător
cu cel predat, dar plasat în
contexte noi.
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De unde să încep? La ce nivel sunt elevii mei?
Testul de plasament are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ
de la acelaşi nivel. El are în vedere nivelul actual al elevului. De aceea testul verifică mai degrabă abilităţi
generale, nu anumite puncte specifice ale învăţării. De obicei e nevoie ca rezultatele să fie obţinute
rapid pentru a putea organiza predarea propiu-zisă. Acest lucru presupune anumite restricţii în alegerea
formatului testului. Pe de altă parte, e necesar să se aplice o varietate de teste, deoarece o paletă largă de
activităţi va oferi o imagine mai exactă a nivelului elevului.
E recomandabil ca profesorul să discute cu fiecare elev individual, fie chiar şi câteva minute, înainte
de a hotărî gruparea acestora. În cadrul interviului, profesorul va avea în vedere rezultatele diferitelor teste
aplicate până în acel moment, pe care le va coordona cu notele personale şi cu celelalte rezultate şcolare
obţinute de elev.
Probabil că avantajul cel mai mare al interviului constă în faptul că se poate evalua atât performanţa
orală (abilitatea de a se exprima, de a produce un discurs coerent), cât şi gradul de confort în utilizarea
conceptelor, noţiunilor şi deci, implicit, gradul de stăpânire a acestora.
Finalitatea unui test de plasament NU trebuie să fie împărţirea clasei în elevi buni şi foarte buni (ei
nici nu trebuie să ştie că se află într-o categorie sau alta), ci alegerea de către profesor a unor asemenea
elemente de strategie didactică, încât acestea să conducă la reducerea diferenţei între grupuri. Singura
situaţie în care elevul trebuie să-şi cunoască poziţia într-un grup este în urma testului de selecţie pentru
includerea în clase cu predare intensivă a unei limbi străine.
Cum o să ştiu cât de bine şi-au însuşit elevii elementele predate într-un anumit interval de timp?
Testul de diagnostic (numit uneori şi test formativ sau de progres) evaluează progresul elevilor
în învăţarea anumitor elemente punctuale din cadrul cursului. Este aplicat de obicei la sfârşitul unui şir
de lecţii focalizate pe o anumită problemă (arie de vocabular, probleme de gramatică, tip de probleme,
tip de deprindere etc.). Acest tip de teste poate fi o extindere a lecţiei de la momentul de predare la cel
de evaluare. Testul de diagnostic va furniza informaţia necesară organizării activităţii de recuperare. Prin
urmare, conţinutul testului se referă la anumite obiective precise, pe termen scurt, şi va conţine exemple
diferite ale aceluiaşi material prezentat în predare.
Ce nivel au atins elevii?
Testul sumativ se referă la o perioadă de timp mai mare, anterioară aplicării, şi are în vedere un
capitol/ părţi mai vaste de materie. Scopul este de a indica nivelul atins de elevi la sfârşitul unei perioade/
etape de învăţare, dar şi ierarhizarea acestora într-un grup sau categorie. Important de reţinut este că
standardul trebuie să fie menţinut constant de la un an la altul şi că acesta este extern unei anumit grup
de elevi sau manual. Cu alte cuvinte, pentru ca testul sumativ să aibă relevanţă, el trebuie aplicat tuturor
elevilor dintr-un an de studiu, indiferent de profesorul care predă la clasă, şi repetat mai mulţi ani la rând.
Se ridică totuşi un număr de probleme cu privire la conţinutul testului, deoarece este greu de
presupus că tot ce s-a predat într-un an (de exemplu) poate fi evaluat într-o oră (sau două) şi totuşi testul
trebuie să reflecte conţinutul întregului curs.
Clasificarea prezentată până acum se dovedeşte a fi totuşi relativ arbitrară, deoarece, deşi e
convenabil să afirmăm că scopurile unui test pot fi riguros definite, practică demonstrează că acestea
sunt mult mai numeroase. De exemplu, am afirmat că un test sumativ se administrează la sfârşitul unei
perioade mai mari de învăţare pentru a măsura nivelul de performanţă atins de elevi. Totuşi elevul care
susţine, de exemplu, o probă de limbă străină la un examen o face mai cu seamă în speranţa de a obţine o
certificare a cunoştinţelor sale. În aceeaşi manieră, putem considera că un test de plasament se referă la o
perioadă anterioară (prin conţinutul său), dar în acelaşi timp e îndreptat spre viitor, deoarece ierarhizează
elevii şi astfel determină nivelul/ ritmul de lucru într-o perioadă ulterioară de timp.
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Un test bun trebuie să ofere însă şi posibilitatea de stabili o comparaţie între elevii testaţi. De fapt,
într-un anume sens, orice evaluare se bazează pe o comparare:
a) între elevi;
b) pentru acelaşi elev, în ceea ce priveşte stadiul la care se află în prezent faţă de un moment
anterior;
c) în privinţa abilităţii dovedite de elev în îndeplinirea sarcinii de lucru.
Totuşi trebuie reţinut că rezultatele unui test sunt relative, în sensul că scorul obţinut nu are valoare
absolută în afara condiţiilor în care a fost susţinută testarea. Acest lucru este valabil atât pentru testele
obişnuite, la nivel de clasă, cât şi pentru testele naţionale. Un elev care a realizat un scor de 75% la un
test la nivel de clasă pare că a obţinut un rezultat bun, dar acest rezultat al său va fi mai puţin impresionant
dacă alţi douăzeci au obţinut un scor la fel sau mai bun. Pe de altă parte, un scor de 50% poate fi mare
pentru un alt colectiv de elevi. Aceste două situaţii pot fi considerate extreme, dar demonstrează faptul
că rezultatele de la teste diferite nu au neapărat aceeaşi valoare, chiar dacă plaja de note are aproximativ
aceeaşi distribuţie. De asemenea, nu trebuie neglijat nici subiectul evaluării, elevul: pe conţinuturi similare
acesta poate produce rezultate diferite la momente diferite, datorită unor variabile (condiţii fizice, afective
etc.) care nu pot fi întotdeauna anticipate.
De aceea este foarte important să alegem şi să construim tipul de test adecvat în funcţie de
obiectivul urmărit. Profesorul care nu este conştient de relaţia dintre conţinut şi rezultate riscă să creeze
teste care vor oferi informaţii false.
În paginile următoare vă prezentăm principalele metode şi instrumente de evaluare, astfel încât să
puteţi alege varianta optimă în funcţie de obiectivul de evaluare urmărit.
I. Metode tradiţionale:
1. Probe orale: puncte forte
• flexibilitatea modului de evaluare;
• posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori;
• ..........................................................................;3
• ..........................................................................
puncte slabe
• validitate şi fidelitate reduse;
• consum mare de timp;
• stres;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
Recomandări
Sunt preferate atunci când se evaluează capacităţi şi abilităţi ce nu pot fi surprinse prin intermediul
probelor scrise (de exemplu, capacitatea de comunicare verbală). Tocmai de aceea, nota trebuie să reflecte
obligatoriu şi capacităţile/ abilităţile specifice comunicării orale (competenţă comunicaţională, utilizare
corectă şi adecvată a limbii române literare, fluenţă, personalizare a discursului).
2. Probe scrise: puncte forte
• economie de timp;
• obiectivitate şi fidelitate sporite;
• posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul – este adevărat, între anumite limite, stabilite
dinainte – în ritmul propriu;
• diminuarea stresului;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
3
Ca şi în capitolul anterior, completaţi spaţiile punctate cu alte puncte forte sau puncte slabe pe care le-aţi ,,descoperit” experimentând pe cont
propriu. Aceeaşi sarcină de lucru v-o recomandăm şi pe mai departe.
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puncte slabe
• relativă întârziere în timp între momentul când se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul
când se încearcă remedierea acestora;
• costuri materiale relativ mari;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
Recomandări: sunt adecvate în situaţia când se doreşte măsurarea cu acurateţe a nivelului
performanţelor unui grup-ţintă (teste formative, sumative, examene naţionale etc.).
3. Probe practice: puncte forte
• dezvoltă atât unele competenţe generale importante (analiză, sinteză, evaluare), cât şi specifice
(aplicative);
• favorizează legătura dintre teorie şi practică;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
puncte slabe
• costuri materiale ridicate;
• consum mare de timp;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
Recomandări: având în vedere caracterul lor predominant formativ, probele practice sunt adecvate
în situaţia în care se doreşte familiarizarea elevilor cu observarea şi înregistrarea datelor, cu realizarea
diverselor investigaţii, cu interpretarea rezultatelor precum şi cu utilizarea aparatelor şi a diverselor
materiale.
II. Metode complementare de evaluare
1. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin:
a. fişă de observare (I)
Numele elevului ...........................................................................
Clasa ..............................
Disciplina .....................................................................................
Data ................................
EVENIMENTUL
....................................................................................................................................................................
OBSERVAŢII
....................................................................................................................................................................
b. fişă de observare (utilă pentru activităţi de comunicare tip discuţie, dezbatere etc.)
Numele
elevului

Ascultare
activă

Interes
pentru
a solicita
informaţii

………

F.B./ B./S.

F.B./ B./ S.

Exprimare
de opinii

F.B./ B./ S.

Susţinere
argumentată
a opiniilor

Organizare
adecvată
a discursului

F.B./ B./ S.

F.B./ B./ S.

Abilităţi de
comunicare
nonverbală/
paraverbală
F.B./ B./ S.

puncte forte
• elimină stresul;
• nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
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puncte slabe
• consumă mult timp;
• observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
c. Chestionar:
1. Particip cu plăcere la dezbaterile pe teme literare organizate în cadrul orelor de limba română:
da indiferent nu
2. Îmi place să citesc şi cărţi aflate pe lista bibliografiei facultative:
da indiferent nu
3. Consider că lectura îmi poate îmbogăţi viaţa:
da indiferent nu
4. ..........................................................................................................................:
da indiferent nu
puncte forte
• absenţa stresului;
• nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
puncte slabe
• consumă mult timp;
• enunţurile/ răspunsurile elevilor sunt subiective;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
Recomandări: datele colectate se rezumă la un număr limitat de comportamente, de aceea este
necesară utilizarea repetată.
2. Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi:
- enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor);
- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele/ informaţiile necesare (de către
elev,
dar şi cu îndrumarea profesorului);
- strângerea datelor/ informaţiilor (de către elev);
- stabilirea strategiei de utilizare a datelor/ informaţiilor (de către elev, cu îndrumarea profesorului);
- scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev).
Atenţie! Înainte de a propune sarcina de lucru, este bine să-ţi răspunzi la următoarele întrebări:
- ce cunoştinţe vor aplica elevii?
- ce deprinderi/ abilităţi îşi vor exersa?
- la ce nivel de înţelegere se va plasa demersul, în ansamblu?
- care vor fi rezultatele învăţării?
- cum le voi evalua?
puncte forte
• stimulează creativitatea şi iniţiativa;
• dezvoltă capacitatea de argumentare şi gândirea logică;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
puncte slabe
• consumă mult timp;
• presupune o evaluare holistică, aşadar mai puţin obiectivă;
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• ..........................................................................;
• ..........................................................................
Recomandări: este utilă în situaţia când se doreşte atât urmărirea procesului şi realizarea
produsului, cât şi atitudinea elevului implicat în aceste activităţi.
3. Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca în echipă. Realizarea sa presupune
parcurgerea cel puţin a următorilor paşi:
- enunţarea sarcinii de lucru;
- repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului;
- colectarea datelor/ a materialelor;
- prelucrarea şi organizarea datelor/ a materialelor;
- realizarea produsului;
- prezentarea.
Atenţie! Înainte de a propune sarcina de lucru, este bine să vă răspundeţi următoarelor întrebări:
- tema este propusă de elevi sau de profesor?
- structura proiectului este impusă de profesor sau aparţine elevilor?
- profesorul va fi şi coordonatorul sau doar evaluatorul produsului?
- evaluarea se va concentra pe proces, pe produsul final, pe ambele elemente?
Tema, formatul şi structura proiectului pot fi negociate cu elevii în măsura în care propunerile lor
sunt în concordanţă cu obiectivul de evaluare stabilit de profesor. Chiar dacă formal profesorul anunţă
că va fi doar evaluatorul produsului, el rămâne şi coordonatorul din umbră, indiferent de vârsta elevilor
săi. De asemenea, în evaluare este bine să fie antrenaţi şi elevii pentru ca aceştia să înveţe să ofere şi
să primească feedback pentru o activitate. Chiar dacă evaluarea se concentrează asupra produsului, şi
procesul trebuie observat cu atenţie şi, eventual, corijat. Nu ar fi drept faţă de elevi să aşteptăm momentul
final de prezentare a proiectului ca să le spunem ce-au greşit cu câteva săptămâni în urmă.
puncte forte
• evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor;
• dezvoltă creativitatea, precum şi capacitatea de argumentare şi de gândirea logică;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................
puncte slabe
• consumă mult timp;
• ierarhizarea produselor este dificilă;
• ..........................................................................;
• ..........................................................................;
Criterii de evaluare
- pentru produs - validitate
- elaborare şi structurare
- calitatea materialului utilizat
- creativitate
- pentru proces - raportare la tema proiectului
- documentare
- lucru în echipă (distribuirea şi asumarea adecvată a sarcinilor)
- calitatea rezultatelor (valorificare în practică, aplicabilitate, posibile conexiuni etc.)
- dezvoltare de competenţe tranferabile (utilizarea TIC, managementul personal)

Evaluarea continuă la clasă

57

Recomandări: este util pentru evaluarea unor capacităţi de nivel superior precum aplicarea, analiza,
sinteza şi evaluarea (emiterea unei judecăţi privind valoarea unui material şi/ sau a unei metode).
4. Portofoliul poate conţine:
• lucrări scrise
• teste
• compuneri
• fişe
• proiecte
• ......................................................;
• ......................................................
puncte forte
• evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului;
• oferă o imagine clară asupra evoluţiei în timp a elevului;
• ....................................................................................................;
• ....................................................................................................
puncte slabe
• consumă mult timp;
• e foarte subiectiv;
• ....................................................................................................;
• ....................................................................................................
Recomandări: este util pentru învăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor. El nu trebuie să
capete doar caracterul de ,,vitrină” frumos aranjată, ci să permită strângerea unor informaţii despre
activitatea elevului într-o anumită perioadă de timp (semestru, an şcolar) şi, în funcţie de acestea, să
ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi, capacităţi în funcţie de obiectivele de învăţare propuse. De
aceea, portofoliul poate fi centrat şi pe o temă anume. De exemplu, putem cere elevilor să selecteze fişele
de lectură ale cărţilor care le-au plăcut cel mai puţin, iar într-o discuţie ulterioară, în grup, să le aflăm
argumentele. Astfel vom identifica nu numai preferinţele, ci şi motivele pentru care, în anumite situaţii,
randamentul unora dintre elevii noştri a fost nesatisfăcător.
5. Autoevaluarea presupune:
- prezentarea sarcinii de lucru, a obiectivelor curriculare etc. pe care trebuie să le atingă elevii;
- încurajarea evaluării în cadrul grupului/ clasei;
- completarea unui chestionar la terminarea unei sarcini de lucru importante;
- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
Chestionar (I)
1. Pentru rezolvarea sarcinii de lucru, am parcurs următorii paşi:
.....................................................................................................................................
2. În acest fel, am învăţat:
.....................................................................................................................................
3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi:
.....................................................................................................................................
4. Activitatea mea aş califica-o ca fiind:
.....................................................................................................................................
5. Pot justifica acest calificativ astfel:
.....................................................................................................................................
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Chestionar (II)
1. Cel mai mult m-a interesat:
.....................................................................................................................................
2. Cel mai puţin m-a interesat:
.....................................................................................................................................
3. Aş mai avea nevoie de clarificări în legătură cu următoarele aspecte:
.....................................................................................................................................
4. În timpul orei/ orelor m-am simţit (bifaţi!): ☺
Atenţie! În funcţie de obiectivul urmărit, chestionarele pot fi semnate sau nu, de către elevi.
puncte forte
• încurajează elevul să-şi pună întrebări în legătură cu modul în care a rezolvat o sarcină de lucru;
• stimulează elevul să-şi conştientizeze progresele şi achiziţiile făcute;
• ....................................................................................................;
• ....................................................................................................
puncte slabe
• este dependent de sinceritatea elevului;
• consumă timp pentru colectarea şi interpretarea datelor;
• ....................................................................................................;
• ....................................................................................................
Recomandări: metoda are efect numai dacă este folosită în mod constant. Este important însă ca
elevul să nu o perceapă ca pe o imixtiune în intimitatea sa, ci ca pe o modalitate utilă de autocunoaştere.
De aceea, trebuie să-i fie anunţate de la început obiectivele curriculare şi de evaluare vizate. Chestionarele
este bine să fie incluse în portofoliul elevului, iar datele obţinute să fie comparate cu propriile noastre
informaţii despre el. De asemenea, periodic putem să le prezentăm părinţilor.
Completaţi chestionarul de mai jos. Marcaţi calificativele foarte mare, mare şi redusă prin trei,
două sau o steluţă (*). În cazuri-limită, puteţi să nu oferiţi nicio steluţă.
Chestionar
Metode şi
instrumente
de evaluare

Ce metode
utilizezi?

Calificative
Validitate

Fidelitate

Obiectivitate

Aplicabilitate

Ce metode ai
vrea să mai
utilizezi?

Oral
Scris
Fişă de
evaluare
Scară de
clasificare
Investigaţie
Proiect
Portofoliu
Chestionar
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Anexă
Portofoliul școlar
Probleme generale
Portofoliul este o colecţie de lucrări având drept scop să demonstreze eforturile elevului, progresul
şi realizările sale într-un anumit domeniu. Această metodă complementară de evaluare a fost inspirată de
portofoliile artiştilor plastici, fotografilor, manechinelor, arhitecţilor etc., în care aceştia îşi înregistrează
realizările spre a le arăta celor interesaţi să le cunoască realizările. Portofoliul şcolar este deci o colecţie
de materiale cu un anumit specific vizând, de exemplu, demonstrarea abilităţii de a scrie eseuri ştiinţifice
sau literare, metode de realizare a experimentelor etc.
Portofoliile trebuie păstrate în locuri accesibile, pentru a fi completate. Valoarea potofoliului constă
în posibilitatea dată elevului, în primul rând, de a-şi urmări şi evalua progresul în învăţare, asumându-şi
totodată şi responsabilitatea actului învăţării.
Direcţii generale de utilizare a portofoliului
Iniţierea activităţii
Realizarea portofoliului cere timp şi dorinţă de a explora diferite alternative, până la găsirea
strategiei optime. De aceea, la început este vital să se negocieze cu elevii modalitatea de „asamblare” a
acestuia, pentru a-i motiva în alcătuirea lui.
Ce este un potofoliu?
Un dosar, un clasor, o cutie, un biblioraft – orice obiect de îndosariere, care poate fi dezvoltat
ulterior şi care poate fi păstrat convenabil. Fiecare portofoliu trebuie marcat cu numele elevului şi clasa
din care face parte. Eventual, i se poate atribui un element distinctiv, spre a fi mai uşor recunoscut, mai
ales de elevii mici.
Ce fel de lucrări intră în portofoliu?
Conţinutul portofoliului depinde în foarte mare măsură de specificul obiectului de învăţământ, de
aria tematică, de scopul pentru care a fost constituit (progres, recuperare, abilităţi paraşcolare). Portofoliul
se referă mai ales la partea scrisă produsă de elev, dar poate cuprinde şi alte elemente (fotografii, colaje)
cu condiţia ca acestea să fie realizate direct de elev. Este bine să fie delimitate clar principiile şi scopul
selectării materialelor, astfel ca portofoliul să nu devină un „sertar de resturi şi gunoaie”, căci materialele
adunate vor face la un moment dat obiectul unei evaluări!
Câte elemente va conţine portofoliul?
Pentru raţiuni practice, numărul pieselor din portofoliu trebuie stabilit cu aproximaţie de la început.
Este greu să evaluezi portofolii cu număr diferit de piese, după cum este la fel de greu să identifici
progresul realizat de elev pornind de la un portofoliu cu un număr redus de piese. Pe de altă parte, un
portofoliu amplu nu înseamnă neapărat un progres însemnat.
Când ataşăm piese noi în portofoliu?
Elevii trebuie să aibă acces facil la portofolii pentru a le putea completa, actualiza şi consulta, în
vederea autoinstruirii. Uneori, profesorul în colaborare cu elevul, poate reorganiza portofoliul. Revizuirea
portofoliului împreună cu elevii este importantă pentru particularizarea activităţii de recuperare.
Cine are acces la portofoliu?
Evident, elevii ar trebui să aibă acces tot timpul. Profesorul ar trebui să-l poată vedea, cu sau fără
prezenţa elevilor, acesta fiind un element asupra căruia se va negocia de la început. Părinţii ar trebui să
poată vedea portofoliul din când în când, în acest fel deschizându-se calea spre implicarea familiei în
ce?, cât? şi cum? învaţă copilul lor. Dar pentru păstrarea autenticităţii portofoliului, el ar trebui păstrat la
şcoală ca părinţii să nu fie tentaţi să-l „îmbunătăţească”.
Portofoliul este o bună sursă de informaţii şi pentru alţi profesori; de exemplu, examinarea
portofoliului la o limbă modernă de către profesorul de limbă română (sau invers) poate dezvălui elemente
de interes asupra conţinutului ca şi abilităţilor elevului în domeniul limbă şi comunicare.
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Unde se ţin portofoliile?
Păstrarea acasă nu este cea mai bună soluţie, căci s-ar putea ca elevul să nu-l aibă la îndemână
exact atunci când îi este necesar sau să fie tentat să înlocuiască unele piese cu altele, „cosmetizate”. Este
recomandabilă să fie păstrate la şcoală, într-o zonă uşor accesibilă atât elevului cât şi profesorului: cabinet,
laborator, un spaţiu din bibiliotecă.
Utilizarea interactivă a potofoliului
Diseminarea rezultatelor obţinute şi a progresului realizat stimulează plăcerea de a învăţa şi
facilitează elevilor asumarea responsabilităţii în propria instruire. Iată câteva sugestii de utilizare în mod
interactiv a portofoliului, încât să ducă la dezvoltarea responsabilităţii elevului faţă de propria instruire:
• pe cât posibil, luaţi decizii cu privire la conţinutul şi utilizarea portofoliului împreună cu elevii;
• este important ca elevii să aleagă singuri piesele pe care le ataşează, profesorul hotărând doar
categoria şi cantitatea;
• negociaţi cu elevii modul şi ponderea evaluării portofoliului în media finală;
• stabiliţi o periodicitate în revizuirea şi, eventual, reorganizarea portofoliului, astfel încât aceasta
să se poată face în colaborare elev – profesor; stabiliţi de asemenea, pe cât posibil, scopuri
individuale pentru fiecare elev; discuţia în sine poate astfel constitui pentru profesor un bun prilej
de evaluare non-formală a elevului;
• este de dorit să includeţi şi părinţii în revizuirea portofoliului; acest lucru se poate face fie la
şcoală, cu prilejul unor întâlniri cu părinţii, fie trimiţând acasă anumite piese spre a fi analizate
şi comentate de aceştia. În acest caz este important să oferiţi părinţilor indicaţii simple şi clare
despre obiectivul lucrării respective şi despre modul de evaluare;
• încurajaţi elevii să-şi revizuiască portofoliul împreună cu un coleg, să se sfătuiască. Este însă
necesr ca aceştia să fie instruiţi cum să facă în mod colegial comentarii şi observaţii critice
constructive;
• asiguraţi-vă că discuţia despre portofoliu se poartă în termeni pozitivi, de colaborare şi, mai ales,
de faţă cu elevul al cărui portofoliu este analizat;
• adoptaţi o atitudine pozitivă şi încurajatoare.
Evaluarea portofoliului
Nu sunt doi elevi la fel, nu învaţă la fel, nu le este la fel de uşor să realizeze un anumit lucru.
Portofoliul, ca succesiune de materiale adunate pe parcursul învăţării, reflectă strădania şi responsabilitatea
asumată de elev în procesul de învăţare.
Aprecierea portofoliului are în vedere în primul rând progresul realizat şi, de asemenea, efortul
depus pentru realizarea acestuia. De aceea nu trebuie să se aplice acelaşi „metru”/ aceleaşi criterii de
evaluare tuturor elevilor. De exemplu, în cazul unui elev dezordonat, vom aprecia ordinea şi rigoarea cu
care au fost selectate piesele; în cazul unui elev care se limitează de obicei la litera manualului, putem
aprecia piesele care reflectă efortul de investigare, de aprofundare, de studiu individual ş.a.m.d.
Totuşi, un salt evident între primele şi ultimele piese în ceea ce priveşte calitatea materialului
trebuie să fie un criteriu comun, iar elevii trebuie încurajaţi să urmărească ei înşişi acest criteriu.
Vor deveni astfel conştienţi de progresul realizat, va creşte respectul de sine şi încrederea în propriile
forţe.
Deşi evaluarea prin intermediul portofoliului este mai puţin riguroasă decât cea realizată prin
metodele tradiţionale, ea are marele avantaj că o personalizează, oferind totodată informaţii variate pe
baza cărora profesorului îşi poate întemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului.
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CAPITOLUL

Proiectarea şi
administrarea
testelor

6

În acest capitol vom utiliza următoarele concepte:
baterie ⇒ un set de teste pentru evaluarea diferitelor abilităţi, permiţând o estimare globală a nivelului
de cunoştinţe al elevului;
descriptori de performanţă ⇒ criterii unitare de apreciere a performanţelor la elevi;
feedback ⇒ circulaţia permanentă a informaţiei de la şi către către profesori, factori de decizie, părinţi.
specificaţii ⇒ o descriere a testului (sau a unei baterie de teste) care indică exact ce anume se cere a fi
îndeplinit. Specificaţiile se scriu de obicei înainte de test, dar pot suferi modificări pe parcursul creării
testului în funcţie de nevoi practice.
Cum se scrie un test? De unde să încep? Cum ştiu că e un test bun?
Alcătuirea unui test bun începe de la stabilirea specificaţiilor. Cu cât acestea sunt stabilite mai
precis, cu atât mai bine. Sunt însă aşa de mulţi factori care trebuie luaţi în considerare, încât stabilirea
unor specificaţii corecte este mai de grabă rezultatul unei analize atente decât al unor definiţii precise.
Care sunt elementele specificaţiilor?
Figura următoare sugerează care sunt elementele specificaţiilor unui test. Exemplele date nu
trebuie luate altfel decât ca sugestii, deoarece fiecare profesor este în măsură să decidă singur ce anume
să includă în specificaţii, astfel încât să poată atinge propriul scop. Şi în acest proces se bazează pe forţa
experienţei de predare şi buna cunoaştere a condiţiilor în care se va da testul. Numai el poate fi în măsură
să stabilească dacă şi când să ignore anumite elemente sau să insiste asupra altora, introducându-le în
specificaţii.
Aşa cum am spus la începutul acestui Modul, predarea şi evaluarea sunt două procese strâns legate
între ele. În construirea demersului de predare-învăţare, profesorul stabileşte nişte obiective care ar trebui
atinse printr-un număr de abilităţi/ deprinderi aplicate într-un context tematic şi operaţional. Acesta
constituie baza evaluării. Orice instrument de evaluare este transpus într-un format şi explicat prin
instrucţiunile date pe materiale folosite pentru a colecta răspunsurile elevilor care vor fi evaluaţi (notaţi).
Rezultatele evaluării constituie feedback pentru elev, deoarece îi dau măsura muncii sale; în acelaşi timp,
evaluarea constituie feedback pentru profesor care confruntă aceste rezultate cu obiectivele stabilite şi
hotărăşte dacă şi în ce măsură poate continua cu obiectivele următoare.
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Stabilirea obiectivelor
Ceea ce apare de obicei înscris ca specificaţie la capitolul „obiective” depinde de tipul de test pe
care îl creează profesorul. Un test de plasament este orientat spre viitor şi deci va fi logic să fie construit
avându-se în vedere ceea ce urmează să înveţe elevul şi stabilind limite negative de tipul: „nu poate încă
să …”. Pe de altă parte însă, un test de plasament, destinat aşadar elevilor de toate nivelurile, ar fi prea
lung dacă ar cuprinde absolut toate elementele deja predate conform programei şi la mai multe niveluri
de dificultate. Este deci mai bine să se pornească de la un conţinut mai general şi să se diferenţieze
nivelurile în cadrul testului. Pentru un test de progres, obiectivele sunt aceleaşi ca şi cele pentru predarea
curentă şi ar trebui să fie uşor de formulat în măsura în care cursul în sine este bine şi clar structurat.
Evaluarea continuă la clasă
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Situaţia este ceva mai complicată în cazul testelor sumative, deoarece obiectivele trebuie stabilite pe baza
conţinuturilor de învăţare prezentate pe o perioadă mai lungă de timp. Dar şi în acest caz, acestea pot să
fie stabilite relativ precis.
Abilităţi/ deprinderi
Specificarea abilităţilor se face cel mai bine dacă sunt privite din punctul de vedere al elevului
care susţine testul. Deoarece deprinderile nu se manifestă izolat unele faţă de altele, abordarea lor se face
corelat. Să luăm de exemplu evaluarea abilităţilor de utilizare a unei limbi străine.
Exerciţiu

1. Întocmiţi o listă a abilităţilor de care credeţi că ar trebui să facă dovadă un elev; faceţi
abstracţie de nivel sau clasă.

2. Comparaţi lista cu prezentarea de mai jos.
Desigur că ne interesează dacă elevul înţelege un mesaj ascultat sau citit; ne interesează și
dacă poate transmite un mesaj oral sau în scris; este de asemenea util să anticipăm posibilele
sale răspunsuri la ceea ce a ascultat, căci elevul trebuie să poată face și dovada unor
cunoștinţe privitoare la conţinut: de exemplu, să-și asume și să „interpreteze” un rol, să poată
rezuma conţinutul unui mesaj. La ce nivel și în ce măsură ne așteptăm să facă oricare dintre
aceste lucruri depinde vârstă, nivel și …cerinţele programei.
3. Faceţi acum aceeași aplicaţie pentru obiectul pe care îl predaţi.

Conţinutul
În secţiunea de conţinut a unui test se va include enumerarea detailată a temelor şi a elementelor
ce vor fi urmărite în raport cu obiectivele stabilite de la început. Problema este mai simplă pentru testele
de progres şi sumative, pentru care există deja un set de materiale de inclus în test, decât pentru cele de
diagnostic (Vezi tipurile de test, scopul pentru care se aplică şi ceea ce ar trebui să conţină). Programa
şi cursul în sine furnizează o bază excelentă care doar trebuie suplimentată în cazul testelor sumative.
Testele de plasament sunt însă o altă problemă. Acestea ar trebui să aibă în vedere ceea ce s-a studiat
anterior în termeni de deprinderi şi conţinut tematic, dar în acelaşi timp trebuie să permită şi gruparea
elevilor pe nivel/ orientare.
Formatul
La acest capitol se includ numărul de întrebări, tipul de tehnici de testare, îmbinarea tehnicilor
obiective cu cele subiective, tipul de răspuns aşteptat (în cazul itemilor semiobiectivi şi subiectivi),
proporţia între tipurile de tehnici utilizate, timpul alocat.
Instrucţiunile
Instrucţiunile date elevului despre cum urmează să rezolve cerinţele/ itemii sunt un element de
validitate foarte important. Formularea trebuie să fie deosebit de atentă pentru a nu genera confuzii. E
bine să se ofere din timp elevilor modele de teste, astfel încât la momentul testării reale ei să ştie clar ce
au de făcut. Ceea ce ne interesează este dacă elevul ştie şi poate să-şi utilizeze cunoştinţele şi nu dacă este
suficient de perspicace încât să ghicească ce aşteaptă profesorul de la el. Este contraproductiv să întindem
capcane elevului pentru a urmări modul în care pică în ele sau le evită. În cazul unei formulări neclare, nu
se va putea afla dacă elevul şi-a însuşit sau nu conţinutul/ abilitatea vizat(ă) prin obiective, ci doar că nu a
înţeles ce are de făcut.
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Într-un sens mai larg, instrucţiunile se referă şi la aranjamentul elementelor în test, astfel încât
atenţia elevului să fie îndreptată asupra conţinutului şi nu asupra formei. Se consideră un defect dacă, de
exemplu, la un test de ascultare într-o limbă străină, pauzele pe bandă nu sunt suficient de mari pentru a
permite elevilor să dea/ să marcheze răspunsurile, sau dacă texul de citit continuă pe spatele foii de test şi
există riscul ca elevul să nu vadă continuarea sau să-i fie dificil să urmărească cerinţele şi textul în acelasi
timp.
Materialele
Problema materialelor apare în momentul administrării testului, dar trebuie luată în considerare de
la început. Facilităţile existente (multiplicare, fotocopiere, proiecţie), timpul alocat, locul de desfăşurare,
aşezarea elevilor – toate aceste elemente materiale pot înfluenţa considerabil valoarea testului. Foile de
răspuns de acelaşi fel, cu aceeaşi organizare uşurează mult evaluarea şi contribuie la obiectivitatea notării.
Chiar dacă în ultimul timp frecvenţa testelor prezentate pe foi tipizate a crescut, răspunsul oferit de elevi
în ordinea şi forma aleasă de ei poate îngreuna corectarea. Pe de altă parte, furnizarea şi a foii de răspuns
trebuie să ia în considerarea spaţiul acordat pentru completarea soluţiilor. În această din urmă situaţie, se
recomandă plasarea instrucţiunilor pentru fiecare item deasupra spaţiului alocat pentru răspuns.
Schema de organizare a răspunsurilor se poate oferi la retroproiector sau pe tablă. În cazul în care
nu există facilităţi de multiplicare a foii de test, acesta poate fi scris pe folie şi prezentat la retroproiector,
iar schema de răspuns poate fi prezentă mai înainte, pe tablă. Acest sistem are două mari avantaje: se
economiseşte timpul de scriere a subiectelor pe tablă, diminuându-se posibilitatea „micilor” comentarii pe
şoptite, iar răspunsurile sunt bine organizate, ceea ce induce un element de ordine în gândirea elevului.
Pentru a asigura elevii de obiectivitatea analizării lucrărilor, este recomandabil ca acestea să fie doar
numerotate; o listă de corespondenţă număr – nume va fi păstrată de elevi până la momentul evaluării,
când se va face identificarea lucrărilor. Procedura nu depinde de „miza” testului, ci are în vedere strict
obiectivitatea evaluării.
Trebuie reţinut că aspectul îngrijit al testului prezentat şi buna organizare a condiţiilor de rezolvare
scad considerabil tensiunea pentru elevi şi cresc valoarea testului.
Notarea
S-ar putea presupune, mai ales în cazul testelor care conţin itemi de tip obiectiv, că notarea vine
aproape de la sine, dar lucrurile nu stau întotdeauna aşa. Valoarea itemilor (număr de puncte) va fi
stabilită în funcţie de importanţa şi relevanţa lor pentru obiectivul de testat. Trebuie luată în considerare şi
ponderea fiecărui test în evaluarea finală.
La câteva zile după încheiera procedurii de stabilire a specificaţiilor, este recomandabil să revedeţi
încă odată tot testul şi să analizaţi fiecare hotărâre luată. Acest lucru vă va oferi o perspectivă generală şi
va scoate la iveală eventualele contradicţii ce au trecut neobservate anterior.
Pentru itemii subiectivi, este mai puţin evident cum se face notarea, chiar dacă obiectivul de
evaluare a fost corect şi clar stabilit. De exemplu, în cazul „redactării unei scrisori oficiale de o pagină,
cu respectarea normelor de ortografie, punctuaţie şi structurare a unui text oficial”, cum vom evalua o
lucrare care nu are greşeli de ortografie sau de punctuaţie, dar pe alocuri iese din registrul oficial? Dar una
care păstrează registrul oficial, dar are greşeli de punctuaţie? Cum vom aloca punctajul într-o asemenea
situaţie? Vom pune pe acelaşi plan greşelile de ortografie şi cele de punctuaţie?
Dacă gândim aşa, vom proceda în consecinţă şi, oricât de tare şi de răspicat am spune că evaluarea
face o simplă măsurare, o cântărire a ceea ce poate el să facă, elevul o va percepe ca pe o penalizare,
ca la concursurile de gimnastică: combinaţia de figuri are valoarea X, orice ezitare, imprecizie, greşeală
este penalizată şi X devine X minus ceva. Adică, o evaluare negativă. Numai că evaluarea curentă NU
este un concurs. Evaluarea este deopotrivă o reflectare a muncii elevului şi a profesorului, o măsurare a
capacităţilor/ competenţelor atinse de elev. În acelaşi timp, ea ar trebui să indice cu oarecare precizie şi ce
trebuie îndreptat.
O evaluare pozitivă se poate realiza numai pe baza unor descriptori de performanţă.
Descriptor de performanţă = criteriu de evaluare + grad/ calitate

Evaluarea continuă la clasă
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Să presupunem că vrem să construim descriptori de performanţă pentru obiectivul de evaluare mai
sus menţionat, cel cu scrisoarea oficială. Care ar fi criteriile? În primul rând elevul trebuie să redacteze
o scrisoare, nu o compunere oarecare. Trebuie, de asemenea, să se gândească la un context oficial, să
demonstreze că stăpâneşte structura unui astfel de text etc. În consecinţă, trebuie să estimăm care ar fi
treptele pe care le poate atinge, să stabilim în ce constă un nivel minim şi care ar fi nivelul maxim pentru
fiecare criteriu. (vezi tabelul)
Punctaj

Încadrare
în subiect/
răspunde
cerinţelor

Operare cu
noţiuni/
concepte

Organizarea
lucrării

Adecvarea
registrului/
vocabular

Impresie
generală

10 p.

Perfect încadrat
în subiect; a
atins toate
aspectele
implicate de
cerinţă

Utilizează
corect toate
conceptele/
noţiunile
necesare
construirii
demonstraţiei

Organizare
foarte clară,
înlănţuire logică
a ideilor care
sunt foarte bine
strucurate în
paragrafe

Registru
adecvat pe
tot parcursul
textului,
vocabular foarte
variat

Impresie
puternică asupra
cititorului;
foarte
convingător

8 p.

Bine încadrat
în subiect;
atinge aproape
toate aspectele
implicate de
cerinţă

Utilizează
corect
aproape toate
conceptele/
noţiunile
necesare
demonstraţiei

Organizare
destul de clară;
bună înlănţuire
a ideilor

Registru
adecvat,
vocabular
adecvat

Text
convingător
care
impresionează
cititorul

6 p.

Se încadrează
în subiect;
atinge aspectele
esenţiale

Utilizează
conceptele
esenţiuale

Încercare de
organizare,
dar pe alocuri
confuză.

Registru
pe alocuri
neadecvat,
vocabular sărac

Text
convingător, dar
neutru

5 p.

Oarecum în
subiect, cu
referire la
câteva aspecte.

Utilizează
cu ezitări
câteva dintre
conceptele
necesare

Idei bune, dar
nelegate

Registru
inconsecvent,
vocabular sărac,
cu unele greşeli

Datorită
ezitărilor,
textul nu este
convingător

Dacă o lucrare este perfect încadrată în subiect, utilizează corect aproape toate conceptele,
dar organizarea este neadecvată, pe alocuri confuză, are registru şi vocabular adecvate şi are un text
convingător, dar neutru va primi 10 + 8 + 6 + 6 + 6 = 36 p. Pentru traducerea acestor puncte în notă, vom
înmulţi cu 2 şi vom împărţi la 10. Rezultat: 72 p. = 7,20. Avantajul utilizării descriptorilor de performanţă
constă în primul rând în posibilitatea pe care o oferă aceştia de a indica mai precis aspectele asupra cărora
trebuie să insiste elevul pentru ca astfel să afle ce are de îmbunătăţit. La o eventuală „a doua şansă”, el
va ştii ce are de îndreptat: organizarea lucrării (paragrafare, elemente de legătură etc.), evitarea repetării
aceloraşi cuvinte şi înlocuirea lor cu sinonime adecvate contextual. Aceste indicaţii concrete şi practice,
specifice vor duce la crearea unui text convingător care impresionează cititorul şi, evident, la mărirea în
mod corespunzător a punctajului.
Exerciţiu
În tabelul de mai sus au fost marcate cu bold, la primul criteriu, modalităţile de exprimare
a diferitelor niveluri. Identificaţi aceste elemente pentru celelelate criterii.
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Aplicaţii
Ce itemi semiobiectivi şi subiectivi utilizaţi cel mai des în evaluările elevilor? Construiţi
descriptori de performanţă pentru una dintre ele.
Cât de greu e să faci un test? Cu ce să încep? Există oare un drum mai neted şi mai sigur?

Orice încercare de elaborare a unui test ar trebui să urmeze un anumit algoritm. Dacă urmăm
mereu acelaşi „drum”, probabilitatea de a greşi este mai mică, câştigăm încredere şi avem mereu aceleaşi
elemente de referinţă. O „reţetă” simplă, dar sigură pe care o recomandăm ar trebui să includă următoarele
etape:
1) Stabilirea OBIECTIVELOR testului (ce doriţi să aflaţi despre elev: dacă şi-a însuşit elementele
abia predate, dacă intenţionaţi sau nu să-l plasaţi într-un grup de acelaşi nivel sau dacă cunoaşte un anumit
limbaj tehnic/ registru etc.).
2) Alegerea tipului de ABILITĂŢI ce urmează a fi testate (cu atenţie la cuplarea corectă a
abilităţilor receptive ca stimul cu acelea reproductive: înţelegere orală/ exprimare orală sau în scris, citit/
exprimare orală sau în scris).
3) Stabilirea CONŢINUTULUI testului (de exemplu, la o limbă străină: conţinutul lingvistic,
zona de vocabular, structurile gramaticale; conţinut tematic: experienţă umană cotidiană sau experienţa
personală a elevului sau/ şi elemente de cultură şi civilizaţie din spaţiul cultural respectiv – anglo-saxon,
francez, german etc.).
4) Stabilirea FORMATULUI (ce va conţine testul: un text de citit sau de ascultat, dimensiune;
un text de scris, dimensiune, cât de complex; o conversaţie, cât de complexă, câte minute, cât timp este
alocat testului etc.).
5) Formularea INSTRUCŢIUNILOR cât mai simplu şi mai clar.
6) Alegerea tipului de MATERIALE necesare pentru elev (foaia de test, foaia de răspuns) şi pentru
profesor (hartă, materiale pentru un experiment, bandă audio, echipament de ascultare, text pentru dictare,
formulare de notare, întrebări pentru conversaţie/ interviu etc.).
7) Stabilirea SCHEMEI DE NOTARE (câte puncte se acordă pentru fiecare item).
Notare şi/ sau evaluare
Profesorul care doreşte să ştie cât de bine a performat un test sau cum să interpreteze rezultatele
obţinute ar trebui să stăpânească şi câteva noţiuni de statistică. Principiul de bază al statisticii ne arată
că dacă un eveniment s-a repetat în trecut (în cazul nostru, un scor la un test) sunt şanse multe ca el să
se repete şi în viitor. Acest lucru înseamnă că un anumit rezultat care s-a repetat la un test ne poate da
informaţii despre testul respectiv. Dacă am putea să „testăm” testul înainte de a-l aplica la clasă, am putea
să aflăm ce „merge” şi ce nu „merge”, ce nu este suficient de clar exprimat. S-ar putea să fie dificil, atât
din punct de vedere al timpului cât şi al condiţiilor materiale, să aplicăm un test în totalitate întâi la o clasă
paralelă şi abia apoi la clasa-ţintă. Totuşi, informaţia despre testul pe care urmează să îl aplicăm şi de care
avem absolută nevoie se referă cel puţin la: nivelul de dificultate, consecvenţa în notare şi validitate, adică
gradul în care măsoară ceea ce şi-a propus să măsoare. Gradul de dificultate al unui test este indicat de
media scorurilor realizate. Un test este bun şi sigur, dacă grupuri similare de elevi obţin aceleaşi rezultate,
în medie, chiar dacă sunt corectate de profesori diferiţi. Validitatea de conţinut este dată, după cum am
arătat în Capitolul III, de claritatea instrucţiunilor, cu alte cuvinte se referă la faptul că elevii înţeleg şi
rezolvă itemul în sensul în care a dorit examinatorul.
În revizuirea unui test, trebuie avută în vedere, de asemenea, orice deviere de la intenţia iniţială şi
analizarea cauzelor acestei devieri.

Evaluarea continuă la clasă
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În preajma unei evaluări, un profesor ar trebui să-şi pună cel puţin următoarele întrebări: Cum aş
putea să „testez” testul înainte de a-l aplica? Dacă îl aplic, fie şi pe bucăţele, oare nu îi voi dezvălui
conţinutul?
Aceste temeri sunt în bună parte justificate, dar nu trebuie să constituie o piedică în efortul de a
îmbunătăţi testul. Putem, şi este recomandabil să o facem, să dăm instrucţiunile cu alt conţinut. Este o
bună practică în vederea evaluării atât pentru elevi cât şi pentru profesor. Chiar părţi din conţinut pot
fi „încercate” pe elevi înainte de test, mai ales dacă ne aducem aminte ce s-a discutat în Capitolul V:
unele teste trebuie să prezinte noi exemple de material predat (Care? Vă amintiţi?), iar altele trebuie să
prezinte acelaşi material în contexte noi (Care? Vă amintiţi?). Deci, prezentând în diverse momente fie
instrucţiunile, fie o parte de conţinut al testului, nu facem decât să pregătim elevii pentru evaluare. Elevii
trebuie învăţaţi să citească cu atenţie instrucţiunile, dar în acelaşi timp putem să le facem sarcina mai
uşoară scriind instrucţiunile în aşa fel încât să le atragem atenţia asupra elementelor importante.
Iată doar câteva reguli de respectat şi care vor contribui la asigurarea calităţii testului:
• scrierea instrucţiunilor pe aceeaşi pagină cu sarcina de lucru propriu-zisă;
• scrierea cu caractere groase a unui cuvânt cheie;
• exprimarea simplă.
La cele de mai sus se adaugă şi modul în care înregistrăm rezultatele, le analizăm şi le interpretăm.
Din analiză şi interpretarea rezultatelor vom afla date importante despre performanţa elevilor, dar şi despre
testul aplicat. Înregistrarea ordonată a rezultatelor la un test poate fi sursă de informaţii spre îmbunătăţirea
acelui test la o aplicare viitoare, în anul următor, la un alt colectiv. De asemenea, rezultatele sunt şi o
dovadă a evoluţiei fiecărui elev. Vă propunem un model practic de înregistrare a rezultatelor care permite
să analizăm în acelaşi timp rezultatele pe elev şi pe item.
Test (tip) … Data … Clasa …
Obiective …
Conţinuturi vizate …
Tipuri de itemi …
Nr.
crt.
1.
2.
…
25.

Nume elev

Item I
nr. pct./item

Item II
nr. pct./item

Item III
nr. pct./item

Item ...X
nr. pct./item

Total puncte/
elev

Total realizări /
item

25

20

19

…..

Media
pe clasă

Informaţia de deasupra tabelului este necesară atât pentru prezent (obiectivele menţionate se
regăsesc în conţinuturile itemilor), cât şi pentru viitor (va fi mai uşor să identificăm testul în portofoliul
nostru de teste).
Tabelul se citeşte atât orizontal cât şi vertical. Pe orizontală urmărim realizările fiecărui elev;
pe verticală culegem informaţie despre colectivul de elevi în general, dar şi despre test.
Gradul de dificultate/ complexitate al itemilor poate creşte de la începutul testului spre sfârşit;
putem considera că un item este realizat şi deci elevul „cunoaşte/ poate să realizeze ceva cu ceea ce
cunoaşte”, dacă rezolvă corect cel puţin 4/5 din item. Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere,
când am notat că la itemul I 25 de elevi au rezolvat corect, nu însemnă că toţi l-au rezolvat perfect, dar toţi
au obţinut cel puţin 8 din cele 10 puncte alocate. Rămâne să analizăm dacă greşelile manifestate (adică
acea cincime) sunt întâmplătoare sau au un anumit grad de repetabilitate între elevi (pentru a şti cum să
organizăm activitatea de recuperare). E important ca la itemii integrativi punctajul să fie stabilit defalcat
pe elemente de formă şi elemente de conţinut.
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Dacă un item de la începutul testului este realizat de foarte puţini elevi sau dacă unul de la sfârşit
este realizat de toţi elevii, atunci am greşit în gradarea dificultăţii itemilor.
Şi ce dacă? – ne putem întreba.
Reamintim că două dintre scopurile aplicării unui test, şi nu cele mai puţin importante, au în vedere
să ajute elevii să îşi organizeze cunoştinţele şi să ofere o imagine, şi nouă, şi lor, asupra nivelului de
cunoştinţe şi abilităţi. În plus, scopul testului de plasament este să stabilească şi o ierarhizare a elevilor
potrivit abilităţilor dovedite. De aceea, păstrarea unui crescendo de dificultate este importantă.

Evaluarea continuă la clasă
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Anexă
Proiectarea și aplicarea testelor și a baremelor de corectare și de notare

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
ISTORIE
I. Obiective de evaluare
• să ordoneze evenimente personale, evenimente istorice;
• să povestească aspecte ale legăturilor dintre mediul geografic şi viaţa oamenilor;
• să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică;
• să folosească termeni istorici în situaţii diverse;
• să exprime opinii personale în aprecierea faptelor din trecut şi din prezent.
II. Proba de evaluare
1. Completează:
a) Ştiinţa care se ocupă cu studiul trecutului omenirii din cele mai vechi timpuri şi până în zilele
noastre se numeşte .............................................
Mărturia scrisă sau nescrisă despre trecut se numeşte .............................................
Totalitatea actelor sau documentelor unei instituţii, care se referă la activitatea
dintr-o anumită perioadă de timp se păstrează în
b) Indică numărul anilor care alcătuiesc:
• un secol (veac) ............... ani;
• un deceniu ............... ani;
• un mileniu ............... ani.
2. Completează spaţiile punctate, astfel încât următoarele enunţuri să fie adevărate:
• Acum 2500 de ani, pe teritoriul ţării noastre au trăit ....................... ....................... Ţara lor se
numea ....................... Capitala statului a fost stabilită la .......................
• Statul dac a cunoscut cea mai mare dezvoltare în timpul lui ....................... şi al lui .......................
• Deoarece Dacia era o ţară ......................., cu un popor ....................... împăratul roman
....................... se pregăteşte să o cucerească. Între daci şi romani au avut loc .......................
războaie între anii .......................
• Ca urmare a victoriei romanilor, o parte din Dacia devine .......................
• Poporul român şi limba lui s-au format în spaţiul dintre ....................... şi în urma convieţuirii
îndelungate a ....................... cu ....................... şi a asimilării unor elemente străine.
3. Notează în spaţiul rezervat, cu A (adevărat) sau F (fals), următoarele enunţuri:
a. De Paşte, la masa tradiţională, românii mănâncă drob şi pască. F
b. Galii sunt strămoşii poporului italian. F
c. Grecii se mai numeau eleni. F
d. Limba maghiară este de origine latină, ca şi româna. F
e. Majoritatea românilor sunt de religie ortodoxă. F
f. Francezii sunt renumiţi pentru vinuri şi brânzeturi. F
4. Stabileşte, prin săgeţi, corespondenţa dintre cele trei coloane.
Mircea cel Bătrân
1595
Călugăreni
Ştefan cel Mare
1475
Rovine
Mihai Viteazul
1395
Vaslui (Podul Înalt)
5. Încercuieşte răspunsul corect:
• Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la:
a. Bistriţa
b. Cozia
c. Suceava
• Ştefan cel Mare a domnit:
a. 12 ani
b. 32 de ani
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• Mormântul lui Ştefan cel Mare se află la:
a. Putna
b. Suceviţa
c. Voroneţ
• Capul lui Mihai Viteazul se află înmormântat la:
a. Mănăstirea Bistriţa
b. Mănăstirea Cozia

c. Mănăstirea Dealu

• Domnitorul mazilit la Constantinopol a fost:
a. Constantin Brâncoveanu
b. Dimitrie Cantemir

c. Mihai Viteazul

• Avram lancu a fost:
a. un mare împărat

c. un revoluţionar român

b. un haiduc

• Voievodul Dragoş era din:
a. Banat
b. Maramureş

c. Muntenia

• Pe căţeluşa lui Dragos o chema:
a. Mioriţa
b. Molda

c. Moviliţa

• Pe stema Moldovei, în timpul domniei lui Dragoş, era reprezentat:
a. un bour
b. un vultur
c. un zimbru
• Lui Baiazid, sultanul turcilor, i se mai spunea:
a. Fulgerul
b. Trăsnetul

c. Viforul

• Napoleon a fost împăratul:
a. Angliei
b. Franţei

c. Germaniei

• Regina Maria a României a fost soţia regelui:
a. Carol I
b. Carol al II-lea

c. Ferdinand

• Ecaterina Teodoroiu a luptat în:
a. Războiul de Independenţă
b. Primul Război Mondial

c. al Doilea Război Mondial

• Titlul cărţii scrise de Marco Polo după întoarcerea sa din călătorie este:
a. „Cartea cărţilor”
b. „Cartea călătoriilor mele”
c. „Cartea Minunilor”
• Continentul descoperit de Cristofor Columb este:
a. America
b. Asia
c. Australia
• Badea Cârţan a mers pe jos până la:
a. Rovine
b. Roman

c. Roma

6. Uneşte portretul cu numele conducătorului.

Vlad Ţepeş

Decebal

Al. I. Cuza

Mihai
Viteazul

Ştefan
cel Mare

Mircea
cel Bătrân

7. Răspunde la întrebările:
a. Cine a poruncit construirea castelului Pelişor?
b. Unde a călătorit Marco Polo?
c. Cât a durat călătoria lui Cristofor Columb până la descoperirea noilor pământuri?
d. Ce meserie avea Badea Cârţan?
e. Cum se numea nava pe care a călătorit Emil Racoviţă?
f. Cum se numeşte Imnul Uniunii Europene?
Evaluarea continuă la clasă
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III. Descriptori de performanţă:
ITEMUL
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SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

1.

completează trei cuvinte
potrivite

completează şapte cuvinte
potrivite

completează toate cuvintele
cerute

2.

completează patru cuvinte
potrivite

completează nouă cuvinte
potrivite

completează toate cuvintele
cerute

3.

notează corect două
enunţuri

notează corect patru
enunţuri

notează corect toate
enunţurile

4.

realizează corect două
corespondenţe

realizează corect patru
corespondenţe

realizează corect toate
corespondenţele

5.

încercuieste corect
douăsprezece răspunsuri

încercuieşte corect
paisprezece răspunsuri

încercuieşte corect toate
răspunsurile

6.

realizează corect două
corespondenţe

realizează corect patru
corespondenţe

realizează corect toate
corespondenţele

7.

răspunde corect la cel puţin
trei întrebări

răspunde corect la cinci
întrebări

răspunde corect la toate
întrebările
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GEOGRAFIE
Caracteristici geografice ale orizontului local (poziţia geografică a României, relieful, clima,
apele)
Evaluare sumativă
Obiective de evaluare:
• să localizeze corect elemente ale spaţiului geografic, într-un context dat;
• să identifice caracteristici ale realităţii înconjurătoare;
• să construiască enunţuri despre fenomene şi fapte din realitatea înconjurătoare;
• să elaboreze enunţuri explicative referitoare la fenomene din lumea înconjurătoare.
1. Completează enunţurile:
a. România se află în partea de .......................... a Europei.
b. Ca suprafaţă, face parte dintre ţările .............................. ale Europei.
c. Ţara noastră are o suprafaţă de aproximativ ...................................
2. Subliniază denumirile apelor care formează graniţe naturale între România şi vecinii săi:
Dunăre, Olt, Argeş, Prut, Tisa, Bistriţa, Buzău, Siret.
3. Uneşte prin săgeţi denumirile ţărilor vecine şi ale punctelor cardinale corespunzătoare
poziţiei lor faţă de România:
Ucraina
NV
Ungaria
N
Serbia
E
Bulgaria
SE
Marea Neagră
S
Republica Moldova
SV
4. Completează enunţurile cu numele formelor de relief care corespund definiţiilor date:
a) .......................... au înălţimi mari şi prezintă pante abrupte.
b) .......................... au peste 300 metri înălţime, pante domoale şi culm rotunjite.
c) .......................... sunt cele mai joase şi mai netede forme de relief.
d) .......................... sunt netede, dar mai înalte decât câmpiile.
5. Încercuieşte varianta corectă:
A. Localitatea ta se află într-o zonă de :
a. câmpie;
b. deal;
c. podiş;
d. munte.
B. Clima ţării noastre se caracterizează prin :
a. două anotimpuri;
b. patru anotimpuri;
c. diferenţe mari de temperatură de la zi la noapte.
C. În estul şi sud estul ţării bat în timpul iernii:
a. austrul;
b. crivăţul;
c. vânturile de vest.
D. Majoritatea râurilor din ţara noastră izvorăsc din :
a. Câmpia Română;
b. Depresiunea Transilvaniei;
c. Munţii Carpaţi.
E. Partea de sud a ţării este străbătută de râurile:
a. Jiu, Crişul Alb, Ialomiţa;
b. Olt, Argeş, Jiu;
Evaluarea continuă la clasă
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c. Siret, Mureş, Dâmboviţa.
F. Cel mai mare lac din România este:
a. Snagov;
b. Razim;
c. Izvorul Muntelui.
6. Argumentează, într-o compunere de 8-10 rânduri, următoarea afirmaţie: Marea Neagră
prezintă o importanţă deosebită pentru ţara noastră.
1

2

3

4

5

6

Suficient

Un enunţ
corect

O denumire
corectă

2 corelaţii
corecte

2 nume
corecte

2 variante
corecte

Un
argument

Bine

2 enunţuri
corecte

2 denumiri
corecte

4 corelaţii
corecte

3 nume
corecte

4 variante
corecte

2 argumente

Foarte bine

3 enunţuri
corecte

3 denumiri
corecte

6 corelaţii
corecte

4 nume
corecte

6 variante
corecte

Mai multe
argumente
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Evaluare sumativă
Sfârşitul semestrului I
Obiective pentru evaluare:
• să redacteze diverse texte de mică întindere, adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării;
• să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate;
• să aşeze corect în pagină textele, respectând scrierea cu alineate pentru a marca trecerea de la o
idee la alta;
• să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.
Citeşte cu atenţie textul:
Ţapul şi şarpele
Un ţap, voind să treacă într-o livadă, a fost silit să dea printr-o apă. Şi n-are încotro, se lasă în
gârlă şi începe să înoate./1
Când era pe la jumătatea râului, se pomeneşte lângă dânsul cu un şarpe care îi zice:
– Măi, ia-mă şi pe mine să mă treci la uscat. Ţapul, temător îi răspunde:
– Tu vezi că abia pot să mă duc pe mine şi tu mai ceri să te iau şi pe tine?
– Iată că umblu să mă înec şi atâta prietenie nu pot găsi la tine?/2
Ţapul îl lăsă să se urce pe dânsul şi îşi puse toate puterile să înoate. Şarpele începu a se încolăci în
jurul gâtului ţapului ca să-1 sugrume.
– Ce faci? Uite, nu mai pot răsufla şi ne vom îneca amândoi.
– Vezi că mie mi-e foame şi te voi mânca.
Atunci ţapul spuse:
– Aşteaptă puţin să ieşim la margine şi acolo îţi voi arăta prietenia. Acum mai slăbeşte-mă din
dragoste ca să pot înota.
Şarpelui îi plăcură vorbele şi slăbi pe ţap din strânsoare... /3
(după Petre Ispirescu)
Răspunde la următoarele cerinţe:
1. Ştiind că textul cuprinde trei fragmente, scrie câte o idee principală corespunzătoare fiecărui
fragment.
a) .......................................................................................................
b) .......................................................................................................
c) .......................................................................................................

2. Transformă dialogul dintre cele două personaje în povestire de 4-6 rânduri. Scrie textul obţinut.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3. Scrie câte două însuşiri (trăsături) pentru fiecare personaj din povestire, folosind adjective.
a) .......................................................................................................
b) ........................................................................................................
4. Scrie câte o propoziţie pentru fiecare ortogramă: într-o, n-are, n-am, ia, i-a.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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5. Selectează verbele din următoarele propoziţii şi analizează-le, precizând timpul, persoana şi
numărul.
Un ţap înota prin râu. El vede un şarpe. Acesta îl va mânca.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
6. Identifică substantivele din următorul enunţ şi analizează-le, precizând felul, genul şi numărul
fiecăruia:
Şarpele se încolăci în jurul gâtului ţapului.
7. Scrie un final alcătuit din 5-6 enunţuri, al întâmplării prezentate în povestirea Ţapul şi şarpele.
Descriptori pentru evaluarea sumativă - sfârşitul semestrului I
SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

1. Scrie corect o singură idee
principală.

1. Scrie corect două idei
principale.

1. Scrie corect cele trei idei
principale.

2. Scrie textul fără să schimbe
persoana şi numărul pronumelor
şi al verbelor.

2. Scrie textul şi face minore
greşeli de redactare (persoană,
numărul pronumelor şi ale
verbelor) sau de exprimare.

2. Scrie corect textul, schimbând
corect persoana şi numărul
pronumelor şi al verbelor.

3. Identifică cel puţin câte o
însuşire corectă pentru fiecare
personaj.

3. Identifică însuşirile
personajelor, făcând o singură
greşeală.

3. Identifică însuşirile tuturor
personajelor.

4. Scrie cel puţin două propoziţii
corecte cu ortograme.

4. Scrie cel puţin trei propoziţii
corecte cu ortograme sau patru,
dar cu mici greşeli de logică.

4. Scrie corect cele cinci
propoziţii cu ortograme.

5. Alege şi analizează un
verb sau două verbe, dar cu
maximum una-două greşeli.

5. Analizează corect cel puţin
două verbe sau toate trei, dar cu
maximum una-două greşeli.

5. Analizează corect cele trei
verbe.

6. Analizează corect cel puţin un
substantiv.

6. Analizează corect cel puţin
două substantive.

6. Analizează corect cele trei
substantive.

7. Scrie un text cu greşeli de
exprimare sau gramaticale, din
trei-patru propoziţii.

7. Scrie un text cu una-două
greşeli, cinci-şase propoziţii.

7. Scrie textul corect după
cerinţe.
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EDUCAŢIE CIVICĂ
Evaluarea unităţii de învăţare: COMUNITATEA
I. Obiective de evaluat
• să recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor sociale;
• să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice Educaţiei civice;
• *să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic.
II. Proba de evaluare
I. Identifică şi denumeşte tipurile de comunitate din care face parte copilul din imagine.

1. Precizează în ce relaţii personale se poate afla copilul cu comunitatea din care face parte.
2. Numeşte criteriile care stau la baza apartenenţei unei persoane la o comunitate;
3. Exemplifică relaţiile tale pozitive şi relaţiile tale negative cu:
Vecinii din bloc:
Copiii din grupul de joacă:
Locuitorii de pe strada ta:
Localnicii din satul sau oraşul natal:

a) pozitive: .....................
b) negative: ....................
a) pozitive: .....................
b) negative: ....................
a) pozitive: .....................
b) negative: ....................
a) pozitive: .....................
b) negative: ....................

II. Încercuieşte litera/ literele corespunzătoare variantei/ variantelor pe care o/ le consideri
corectă/ corecte:
1. Suntem o naţiune. De ce?
a. avem aceeaşi religie;
b. avem tradiţii comune;
c. locuim pe acelaşi teritoriu.
d. ziua naţională a românilor este pe 1 Decembrie;
e. vorbim aceeaşi limbă.

Evaluarea continuă la clasă
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2. În România trăiesc şi alte naţionalităţi, precum:
a. brazilieni;
b. germani;
c. indieni;
d. maghiari;
e. marocani.
3. Însuşirile poporului român consideri că sunt:
a. dexteritate;
b. hărnicie;
c. încredere în forţele proprii;
d. ospitalitate;
e. vitejie.
4. Ce ţări fac parte din Uniunea Europeană?
a. Armenia;
b. Franţa;
c. Israel;
d. Italia;
e. Olanda.
III. Descriptori de performanţă
SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

Rezolvă parţial exerciţiul:
bifează unele soluţii greşit sau
nu bifează toate soluţiile cerute.

Rezolvă parţial exerciţiul.

Rezolvă corect şi în totalitate
exerciţiul.

Alege răspunsuri corecte pentru
două grile.

Alege răspunsuri corecte pentru
trei grile.

Alege toate răspunsurile corecte.
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Evaluarea unităţii de învăţare: SOCIETATE ȘI STAT
I. Obiective de evaluat
• să recunoască şi să folosească termenii specifici disciplinelor sociale;
• să identifice reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii;
• să compare în termeni simpli informaţiile necesare luării unor decizii.
II. Proba de evaluare
1. Completează enunţurile:
a. România este un stat naţional, suveran şi ....................., unitar şi .....................
b. Forma de guvernământ a statului nostru este .....................
c. Statul român este un stat de ....................., social şi .....................
d. Cea mai reprezentativă organizaţie europeană este ....................................... care cuprinde
peste ............ de state printre care şi România.
e. Ziua naţională a României este la ...............................................................
f. Imnul de stat al României este intitulat ...............................................................
2. Denumeşte simbolurile statului român:
3. Notează „X” în casetele corespunzătoare:
Principalele îndatoriri ale cetăţeanului sunt:
a) să respecte regulile de convieţuire socială;
b) să folosească mai rar taxiul;
c) să îşi plătească impozitele;
d) să nu muncească prea mult;
e) să asculte de Primul Ministru.

□
□
□
□
□

Simbolurile naţionale sunt:
a) imnul;
b) Preşedintele;
c) drapelul;
d) Ziua Naţională;
e) Guvernul.

□
□
□
□
□

Drepturile cetăţeanului într-un stat democratic sunt:
a) dreptul la vot;
b) dreptul la asistenţă socială;
c) dreptul la prime de vacanţă;
d) dreptul la proprietate;
e) dreptul la jocuri pe calculator.

□
□
□
□
□

Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot de către:
a) cetăţeni;
□
b) partide;
□
c) Uniunea Europeană;
□
d) pensionari;
□
e) copii.
□
4. Alcătuieşte o compoziţie care să aibă ca punct de plecare îndemnul „Deşteaptă-te, române!”.
5. Realizează un desen sugestiv pentru îndemnul „Deşteaptă-te, române!”.
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III. Descriptori de performanţă
SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

Completează corect trei
enunţuri.

Completează corect cinci
enunţuri.

Completează corect toate
enunţurile.

Recunoaşte două simboluri ale
statului român.

Recunoaşte toate simbolurile
statului român.

Recunoaşte toate simbolurile
statului român.

Alege răspunsuri corecte pentru
două grile.

Alege răspunsuri corecte pentru
trei grile.

Alege toate răspunsurile corecte
pentru cele patru grile.

Are patru-cinci erori în
elaborarea compoziţiei.

Are două-trei erori în elaborarea
compoziţiei.

Elaborează corect compoziţia,
utilizează un limbaj adecvat şi
expresiv.

Realizează corect desenul.

Realizează corect şi artistic
desenul.

Realizează corect şi artistic şi
original desenul.
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Semestrul al II-lea
I. Obiective de evaluat
• să recunoască şi să folosească termenii specifici disciplinelor sociale;
• să identifice reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii;
• să compare în termeni simpli informaţiile necesare luării unor decizii.
II. Proba de evaluare
1. Consideri că este important şi util faptul că faci parte dintr-o comunitate locală? Motivează-ţi
opţiunea, oferind minim patru variante de răspuns la rubrica DA şi tot atâtea la rubrica NU.
Exemplu:
DA

NU

Pentru că beneficiez de transport în comun,
electricitate etc.

Pentru că nu am suficiente parcuri.

DA

NU

2. Imaginea alăturată simbolizează Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).
Desenează în spaţiul de mai jos o imagine simbol care să o înlocuiască pe aceasta. Descrie
simbolurile folosite.
3. Realizează o compunere cu titlul „Suntem din Europa. Să facem cunoştinţă!”, care să cuprindă
prezentarea unei ţări membre a Uniunii Europene.
III. Descriptori de performanţă
SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

Formulează corect două variante
de răspuns.

Formulează corect trei variante
de răspuns.

Formulează corect mai mult de
patru variante de răspuns.

Realizează corect desenul.

Realizează corect desenul şi
descrie simbolurile folosite.

Realizează corect şi artistic
desenul; descrie corect
simbolurile folosite.

Are cinci-şase erori în modul
cum elaborează compunerea,
din punctul de vedere al
conţinutului, aşezării în pagină
şi ortografiei.

Are trei-patru erori în modul
cum elaborează compunerea,
din punctul de vedere al
conţinutului, aşezării în pagină
şi ortografiei.

Elaborează corect compunerea,
din punctul de vedere al
conţinutului, aşezării în pagină
şi ortografiei.

Evaluarea continuă la clasă
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GIMNAZIU
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1.
Sunt vizate următoarele obiective (la nivelul clasei a VI-a):
4.1. să redacteze texte cu destinaţii diverse
4.2. să utilizeze un lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului
4.3. să înlănţuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie
Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Costin/ Costina Petrescu, ai sosit de câteva ore la Iaşi
unde vei participa la faza finală a Concursului Naţional de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”
şi ai trimis părinţilor care locuiesc la Suceava următoarea telegramă: Călătorit bine. Camera cămin aşa
şi aşa. Cunoscut „adversarii”. Tipi simpatici. Mîine concurs. Revin veşti bune. Sper. Costin/ Costina.
Transformă telegrama într-o scrisoare de 8-10 rânduri, păstrând toate informaţiile.
Scrisoarea trebuie:
- să conţină formulele şi celelalte convenţii specifice acestui tip de compunere; 4 puncte
- să aibă un conţinut şi un stil adecvate situaţiei imaginate; 3 puncte
- să respecte normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 3 puncte
Timp estimat pentru răspuns: 15 minute.
Barem de corectare şi de notare:
1. Convenţii specifice ale scrisorii: 4p.
• formule de adresare şi de încheiere adecvate relaţiei cu destinatarul (de ex. Dragii mei,…; Dragă
mamă şi tată,… etc.; Cu bine,…; Cu drag,… etc.): 2p.;
• dată; loc; semnătură adecvată relaţiei cu destinatarul (Costin/ Costina – Atenţie! sub nicio formă,
Costin/ Costina Petrescu!): 2p.(pentru 1-2 elemente care apar în compunere: 1p.)
2. Conţinut adecvat cerinţei: (punctele se acordă numai pentru încadrarea în limita minimă de
rânduri cerută): 3p.
• textul propriu-zis: (conţinut adecvat cerinţei: în totalitate: 2p./ parţial: 1p.)
• tonalitate potrivită relaţiei cu destinatarul: 1p.
3. Estetica lucrării/ aşezare în pagină: 1p.
• alineat; scris lizibil.
4. Corectitudinea limbii utilizate:
• exprimare (lexic, sintaxă), proprietatea termenilor: 1p.
• ortografie şi punctuaţie: 1p. (0p. pentru două sau mai multe greşeli cumulate).
***
După modelul de mai sus, completaţi spaţiile punctate cu obiectivele/ competenţele adecvate
testului propus. Alocaţi, de asemenea, pentru fiecare test şi un punctaj. Scrieţi apoi baremul de corectare şi
de notare potrivit.
2.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Mihai/ Mihaela Georgescu şi peste exact două
săptămâni, pe data de 26 mai, vei împlini 14 ani. Redactează, pe o coală separată, o scrisoare de 10-15
rânduri, către un prieten/ o prietenă, al cărei început să fie:
Dragă Adriana/ Adrian,
Număr cu nerăbdare zilele care au mai rămas până la 6 mai şi ele parcă sporesc în loc să scadă!
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În realizarea scrisorii, trebuie:
• să ai formula de încheiere potrivită relaţiei cu destinatarul, precum şi celelalte convenţii ale
acestui tip de compunere – data, [locul], semnătura;
• să ai un conţinut şi un stil adecvate situaţiei sugerate de începutul propus;
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
3.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Mihai/ Mihaela Roşianu şi fratele tău mai mic, Victor
vrea să-i scrie lui Moş Crăciun despre cadourile pe care şi le doreşte. Pentru el Crăciunul este cu atât
mai important, cu cât coincide şi cu aniversarea zilei de naştere, când l-ar dori printre invitaţi şi pe Moş
Crăciun. Cum nu are decât cinci ani, a apelat la tine. Compune, pe o coală separată, o scrisoare-invitaţie
de 7-8 de rânduri, în care să-i comunici lui Moş Crăciun dorinţele fratelui tău. Data redactării scrisorii este
14.12.2009.
Atenţie! – scrisoarea trebuie:
• să conţină formulele şi celelalte convenţii specifice acestui tip de compunere;
• să aibă un conţinut şi un stil adecvate situaţiei imaginate;
• să respecte normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
Timp estimat pentru răspuns: 15 minute.
Barem de corectare şi de notare:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
4.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Citeşte cu atenţie următorul text:
Stimate amice,
Ştiu ce prieten eşti cu profesorul Costică Ionescu şi cât nu e în stare să-ţi refuze o rugăminte. Măndatorezi până-n suflet dacă obţii de la el pentru elevul Mitică Georgescu din clasa a IV-a, liceul X… la
latină nota 7, fără de care băiatul, care mi-e rudă de aproape, rămâne şi anul acesta repetent, ceea ce ar
fi o mare nenorocire pentru familia lui – o familie dintre cele mai bune – şi pentru mine o mare mâhnire.
Cu cele mai afectuoase salutări, a dumitale bună prietenă,
Mari Popescu
(I.L. Caragiale , Lanţul slăbiciunilor)
Evaluarea continuă la clasă
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a. Redactează, pe o coală separată, în numele „amicului”, o scrisoare de 4-5 rânduri, către
profesorul Costică Ionescu.
b. Redactează, în numele „amicului”, o scrisoare de 4-6 rânduri, prin care să dai un răspuns
rugăminţii doamnei Mari Popescu.
Atenţie! – scrisorile trebuie:
• să conţină formulele şi celelalte convenţii specifice acestui tip de compunere;
• să aibă un conţinut şi un stil adecvate situaţiei imaginate;
• să respecte normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
5.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Imaginează-ţi următoarea situaţie: Vărul tău Radu Stoian, care locuieşte din strada Primăverii, nr.
14 şi este elev în clasa a IV-a la Şcoala Numărul 11 din Iaşi, intenţiona să se înscrie la Biblioteca „Mihai
Eminescu”, întrucât, după ce a vizionat la TV serialul Toate pânzele sus, dorea să citească şi romanul
cu acelaşi titlu, de Radu Tudoran. A scris o cerere, dar bibliotecara i-a înapoiat-o, spunându-i că nu
i-o acceptă până nu va fi redactată corect. Cum tu eşti elev în clasa a VIII-a, Radu te-a rugat să-l ajuţi.
Rescrie-i cererea reprodusă mai jos, pe o coală separată, corectând toate erorile.
CERERE
Stimată doamnă bibliotecară,
Subsemnatul Radu Stoian doresc să citesc romanul „Toate pânzele sus” de Radu Tudoran şi de
aceea vă rog să aprobaţi înscrierea mea la Biblioteca „Mihail Eminescu”, pe care o conduceţi.
Vă mulţumesc!
Data:
19.4.2009
Semnătura:
Radu
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
6.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Completează spaţiile punctate cu elementele de relaţie adecvate contextului.
Am de citit o schiţă … o nuvelă. || şi, sau
Am citit o schiţă … o nuvelă. || şi, sau
Textul citit de tine a fost o schiţă … o nuvelă? || şi, sau
Schiţa … am citit-o a fost interesantă. || care, pe care
Schiţa … deschide volumul de opere al lui Caragiale am citit-o deja. || care, pe care
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
7.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Rescrie cele şapte propoziţii, astfel încât fraza rezultată să aibă următoarea alcătuire: circ. de
cauză/1; principală/2; circ. consecutivă/3; circ. de scop/4; artibutivă/5; circ. de scop/6; atributivă/7. Ai în
vedere şi punctuaţia adecvată.
…că deja îşi programase o excursie la mare…
…care o chinuiseră în ultima vreme…
…să uite de emoţiile…
…unde se pregătise bine pentru examen…
…unde în anii trecuţi se simţise atât de bine…
…dar să revadă şi locurile minunate…
…era aşa sigură de reuşită…
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
8.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Transcrie următoarele enunţuri în tabelul de mai jos, astfel încât să exprime una dintre cele două
atitudini. În alegerea răspunsului, este bine să ai în vedere topica şi punctuaţia.
Frumos te mai porţi şi tu cu prietenii tăi!
Te porţi frumos cu prietenii tăi.
„Grozav” exemplu ai dat colegilor!
Ai dat colegilor un exemplu grozav.

Evaluarea continuă la clasă
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ironie
ironie
admiraţie
admiraţie
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
9.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Citeşte cu atenţie următorul text:
În 15 septembrie începu, în fine, şcoala. Frumos încolonaţi pe două rânduri, elevii, majoritatea cu
flori, străbăteau curtea îndreptându-se spre intrarea principală rezervată de obicei profesorilor, dar care,
cu această ocazie era deschisă şi elevilor, ca spre a marca o dată în plus caracterul sărbătoresc al zilei.
La intrare, numai zâmbet, se afla directoarea primă, privind cu părintească afecţiune apropierea primelor
rânduri.
(Ioan Groşan, Marea amărăciune)
Imaginează-ţi că eşti unul dintre elevii încolonaţi pe două rânduri care, în 15 septembrie, aşteaptă
să reînceapă cursurile. Descrie, în 10-15 rânduri, propriile tale sentimente faţă de acest eveniment.
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
10.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Rezumă în 3-5 rânduri fabula Mâţa şi şoarecii de Esop, reprodusă mai jos:
Într-o casă în care erau mulţi şoareci se înnădise o mâţă care mergea acolo în toate zilele şi-i vâna
într-una. De la o vreme, văzând şoarecii că numărul lor se tot împuţinează, ziseră între dânşii:
— Fraţilor, nu trebuie să mai ieşim de prin găurile noastre, că de vom mai ieşi, toţi vom pieri, iar
de nu, vom avea linişte şi vom scăpa.
Atunci pisica, nemaivăzând niciun şoarece ieşind din găuri, se gândi că ce-ar face ca să-i poată
scoate, şi socoti că era bine să pară că a căzut de la un loc înalt şi să se lungească pe pământ ca şi cum ar
fi moartă. Şi chiar aşa făcând, un şoarece se uita la dânsa dintr-o gaură şi, văzând-o astfel lungită, îi zise:
— O, jupâneasă mâţă! De ţi-aş vedea pântecele umflat ca o tobă, tot nu mă voi apropia de tine.
Timp estimat pentru răspuns: ……
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Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
11.
Sunt vizate următoarele obiective/ competenţe (la nivelul clasei a….)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Completează spaţiile punctate cu o continuare de patru replici a dialogului dintre profesor şi elev,
al cărui conţinut să fie adecvat contextului. Vei folosi şi următoarele semne ortografice şi de punctuaţie:
semnul exclamării, semnul întrebării, punctele de suspensie şi apostroful.
Profesorul: Compunerea ta seamănă suspect de mult cu a colegului de bancă.
Elevul: Dar ştiţi şi dumneavoastră că planul lucrării l-am făcut împreună, în clasă!
Profesorul: ..................................................................................................................
Elevul: .........................................................................................................................
Profesorul: ..................................................................................................................
Elevul: .........................................................................................................................
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
(În evaluarea răspunsului trebuie avute în vedere, între alte criterii, şi alegerea registrului stilistic
potrivit relaţiei dintre vorbitori şi folosirea semnelor ortografice şi de punctuaţie cu ajutorul cărora pot
fi sugerate mimica, gestica şi tonalitatea. De exemplu, punctele de suspensie care întrerup comunicarea
exprimă nesiguranţa sau emoţia elevului bănuit de a fi făcut un lucru nepermis, semnele de exclamare şi
de întrebare pot sublinia tonul autoritar al profesorului. Apostroful, într-o formulă de adresare de genul
dom’ profesor, poate exprima, în situaţia imaginată, linguşeala, încercarea elevului de „a intra sub pielea”
profesorului. Evident, totul depinde de turnura pe care elevul o va da discuţiei dintre cei doi.)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Evaluarea continuă la clasă
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LICEU
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1.
Sunt vizate următoarele competenţe (la nivelul clasei a X-a):
Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte
1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice
şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea textului
de mai jos:
În grădină, Tudor Bălosu îl invită pe vecin în casă. Moromete ezită, spunând că mai are treabă, dar
pe urmă se hotărî:
— Haide, poate mai ai din ţuica aia de la munte.
Mai avea, şi băură aldămaşul. Tudor Bălosu era bucuros de mica afacere, salcâmul era dintr-aceia
care se foloseau pentru fundamentul caselor şi se găseau cam greu. Moromete însă nu prea se îndemnă,
nu avea nicidecum înfăţişarea celui care a vândut ceva. Erau singuri în odaie şi se uita din când în
când spre uşă, se uita prin casă, aşteptând parcă să mai intre cineva. Tudor Bălosu crezu că îi ghiceşte
gândurile şi strigă spre odaia cealaltă:
— Victore, hai mă şi ia o ţuică cu Moromete!
Casa lui Bălosu avea trei odăi mari, spre deosebire de a Moromeţilor, care avea două. Odaia în
care stăteau era curată, cu paturi de fier cu tăblii. Sub geamul dinspre drum era aşezată o maşină de
cusut, Singer, la care lucra mama, Aristiţa Bălosu, care nu se ştie când învăţase să croiască rochiile şi
cămăşile cele mai frumoase din sat. Pereţii odăii erau plini de covoare, fotografii în rame cu Bălosu
şi Aristiţa la cununie. Victor militar, fotografiat în culori, cu grad de sergent. Polina singură, sfioasă şi
parcă străină de ea însăşi, cu mâna pe un taburet. Pe jos era aşternut un covor de cârpe.
Victor intră în odaie cu un prosop în mână. Avea pantaloni de „piele de drac”, bufanţi, şi ghete
galbene cu ciorapi vărgaţi traşi pe pulpă. Se ştergea pe ceafă şi arăta vesel. Era un flăcău nu prea voinic,
dar se purta ca şi când ar fi fost.
— Bună dimineaţa, nea Ilie, spuse el.
— Ia o ţuică, Victore, îl îndemnă taică-său.
— Ţi-am mai spus, tată, că nu obişnuiesc ţuică dimineaţa, răspunse Victor cu un glas din care se
vedea că îi făcea multă plăcere că nu obişnuieşte.
— De ce, Victore, ai stomahul deranjat? întrebă Moromete cu seriozitate.
— Nu, dar nu obişnuiesc.
— Noi obişnuim! spuse Moromete puţin absent, rotunjind şi spălând cuvintele întocmai ca feciorul
lui Bălosu.
Victor Bălosu fusese câtva timp voiajorul firmei de la care cumpăraseră maşina de cusut şi învăţase
să folosească cu gravitate cuvinte puţin cunoscute. Nici el, nici taică-său nu băgară de seamă ironia
ascunsă a vecinului.
— Cum devine asta, Victore?! reluă Moromete mirat.
— Ce anume, nea Ilie?
— Să nu-i placă cuiva băutura.
— Asta devine după facultăţi, răspunse Victor cu modestie. Sunt unii oameni care le place să aibă
mintea turburată. Mie îmi place să fie limpede.
(Marin Preda, Moromeţii)
Răspunde la fiecare dintre următoarele cerinţe, realizând înţelegerea textului de mai sus:
1. Schiţează, în 5 - 10 rânduri, un ,,portret” al locatarilor, folosind numai informaţiile ce pot fi
deduse din descrierea interiorului casei familiei Bălosu.
4 puncte
2. Alcătuieşte, în 3-5 rânduri, profilul psihologic al lui Victor, ţinând seama de înfăţişarea,
vestimentaţia şi limbajul său.
4 puncte
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3. Identifică două cuvinte rostite de Victor, pe care le consideri a fi nepotrivite nivelului său cultural.
4 puncte
4. Transcrie o replică din care se poate deduce ironia ascunsă a lui Ilie Moromete. 4 puncte
5. Motivează, în 5-10 rânduri, alegerea făcută la exerciţiul anterior, folosind numai argumente
furnizate de textul citat.
4 puncte
6. Subliniază, în textul realizat de tine ca răspuns la exerciţiul 5, patru cuvinte/ structuri specifice
exprimării unei opinii.
4 puncte
7. Rezumă, în maximum 30 de cuvinte, scena de mai sus.
4 puncte
8. Scrie patru locuţiuni/ expresii care să conţină cuvântul piele.
4 puncte
9. Corectează erorile din ultima replică a lui Victor, indiferent de natura lor.
4 puncte
10. Selectează, din lista următoare, numele a două dintre registrele stilistice ale limbii prin care ar
putea fi caracterizată ultima replică a lui Victor: argotic, colocvial, cult, oral, popular, regional, scris.
4 puncte
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
1. De exemplu: interiorul este o combinaţie de elemente „orăşeneşti”, indicând bunăstare (casa
avea trei odăi mari, spre deosebire de a Moromeţilor, care avea două; paturi de fier cu tăblii; o maşină de
cusut Singer), dar şi orgoliu de oameni „ajunşi” (fotografii în rame cu Bălosu şi Aristiţa la cununie; Victor
militar, fotografiat în culori, cu gradul de sergent), şi ţărăneşti (pe jos era aşternut un covor de cârpe). O
notă aparte pare a face Polina, judecând după fotografia care o înfăţişează singură, sfioasă şi parcă străină
de ea însăşi, cu mâna pe un taburet. (explicaţie logică, text coerent, încadrare în numărul de rânduri,
norme ortografice şi de punctuaţie respectate - 4 p.; explicaţie logică, încadrare în numărul de rânduri,
ezitări în ceea ce priveşte redactarea şi o eroare ortografică/ de punctuaţie - 2 p.; explicaţie în sensul
sugestiilor oferite, neîncadrare în numărul de rânduri, ezitări în ceea ce priveşte redactarea, maximum
două erori ortografice şi/ sau de punctuaţie - 1 p.) 4 p.
2. De exemplu: atât îmbrăcămintea, care o imită în mod caraghios pe cea a orăşenilor (avea
pantaloni de „piele de drac”, bufanţi, şi ghete galbene cu ciorapi vărgaţi traşi pe pulpă), cât şi felul
de a vorbi (nu obişnuiesc ţuică dimineaţa; asta devine după facultăţi) indică un ins orgolios şi mărginit
totodată. Este de remarcat şi fotografia înfăţişându-l militar, singura în culori, din cameră, şi, de
asemenea, comentariul naratorului: Era un flăcău nu prea voinic, dar se purta ca şi când ar fi fost. Este
evident că se crede altfel decât ceilalţi, mai ales că în armată avansase până la gradul de sergent şi o
vreme fusese voiajor comercial. (explicaţie logică, text coerent, încadrare în numărul de rânduri, norme
ortografice şi de punctuaţie respectate - 4 p.; explicaţie logică, încadrare în numărul de rânduri, ezitări
în ceea ce priveşte redactarea şi o eroare ortografică/ de punctuaţie - 2 p.; explicaţie în sensul sugestiilor
oferite, neîncadrare în numărul de rânduri, ezitări în ceea ce priveşte redactarea, maximum două erori
ortografice şi/ sau de punctuaţie - 1 p.) 4 p.
3. (nu) obişnuiesc, (asta devine după) facultăţi. (2 + 2) 4 p.
4. De exemplu: De ce, Victore, ai stomahul deranjat?; Noi obişnuim! 4 p.
5. Indiferent de replica aleasă, este util a avea în vedere cele două comentarii ale naratorului:
întrebă Moromete cu seriozitate; spuse Moromete puţin absent, rotunjind şi spălând cuvintele întocmai ca
feciorul lui Bălosu. (explicaţie logică, text coerent, încadrare în numărul de rânduri, norme ortografice
şi de punctuaţie respectate - 4 p.; explicaţie logică, încadrare în numărul de rânduri, ezitări în ceea ce
priveşte redactarea şi o eroare ortografică/ de punctuaţie - 2 p.; explicaţie în sensul sugestiilor oferite,
neîncadrare în numărul de rânduri, ezitări în ceea ce priveşte redactarea, maximum două erori
ortografice şi/ sau de punctuaţie - 1 p.) 4 p.
6. Cuvinte/ structuri specifice exprimării unei opinii (verbe de opinie: a crede, a considera, a
presupune etc.; adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative:
probabil, posibil, desigur, fără îndoială, cu siguranţă etc.; conjuncţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol
argumentativ, folosite mai ales pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, conclusiv
etc.: deoarece, din cauză că, încât, ca să, aşadar etc.). (1 + 1 + 1 + 1) 4 p.
Evaluarea continuă la clasă

89

7. Realizarea rezumatului. (prezentarea secvenţelor în ordinea logicii textului şi relatarea la
persoana a III-a, fără cuvinte şi expresii din limbajul curent, fără citate şi fără figuri de stil sau descrieri,
transformarea dialogului în vorbire, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie, încadrare în
numărul de cuvinte - 4 p.; respectarea parţială a cerinţelor specifice realizării rezumatului, respectarea
normelor ortografice şi de punctuaţie, depăşirea numărului de cuvinte - 2 p. respectarea parţială a
cerinţelor specifice realizării rezumatului, depăşirea numărului de cuvinte, o eroare ortografică sau de
punctuaţie - 1 p.) 4 p.
8. De exemplu: a i se face pielea găină, a-i face pielea tobă, (a fi) numai piele(a) şi os(ul), gros la
piele, a-i intra (pe) sub piele (cuiva), a scoate şapte piei (de pe cineva), a-şi pune pielea pe băţ, a-şi vinde
scump pielea, a nu-şi mai încăpea în piele etc. (1 + 1 + 1 + 1) 4 p.
9. Sunt unii oameni cărora le place să aibă mintea tulburată. (2 + 2) 4 p.
10. colocvial, oral, popular. (2 + 2) 4 p.
***
2.
Sunt vizate următoarele competenţe (la nivelul clasei .....................)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
În lac se oglindă castelul. A ierbii
Molatece valuri le treieră cerbii.
În vechea zidire tăcere-i şi numa
Perdelele-n geamuri scânteie ca bruma.
Străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie
Ajunse în fugă de-a lunei văpaie,
Ce-n vârfuri de dealuri acum se iveşte
Ş-a stâncelor muche pe cer zugrăveşte.
Păreau urieşi ce în cuib de balaur
Păzeau o măreaţă comoară de aur,
Căci luna, ce roşă prin ele răsare,
Comoară aprinsă în noapte se pare.
Iar lebede albe din negrele trestii
Apar domnitorii ai apei acestei,
Cu aripi întinse o scutur şi-o taie
În cercuri murinde şi brazde bălaie. [...]
(Mihai Eminescu, Diamantul Nordului)
Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
***
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3.
Sunt vizate următoarele competenţe (la nivelul clasei a XII-a):
1.1. Aplicarea cunoştinţelor de limbă în studiul şi interpretarea textelor literare
1.2. Redactarea unor tipuri diverse de compuneri pornind de la diferite texte literare
2.4. Integrarea unei opere literare într-un anumit context
3.1. Construirea unei argumentaţii scrise pe o temă dată
1. Scrie un eseu de tip argumentativ, de 2-3 pagini, despre un roman de succes aparţinând
perioadei de până la al Doilea Război Mondial, motivându-ţi opţiunea şi integrând în textul tău cinci
dintre următoarelor concepte operaţionale: construcţia subiectului (expoziţiune, conflict, intrigă, punct
culminant, deznodământ), epilog, incipit, modernism, modalităţi de caracterizare a personajului, narator,
perspectivă narativă, realism, roman (tipuri), secvenţă narativă, tradiţionalism. 40 de puncte
NOTĂ! Pentru conţinutul eseului, vei primi 20 de puncte; pentru redactarea eseului, vei primi
20 de puncte (organizarea ideilor în scris: 4 puncte; utilizarea limbii literare: 4 puncte; abilităţi analitice
şi critice: 4 puncte; ortografia: 3 puncte; punctuaţia: 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea: 2 puncte).
Punctele pentru redactare le vei primi numai dacă eseul tău se încadrează în limita minimă indicată!
2. Imaginează-ţi următoarea situaţie: Eşti distribuitor de cărţi şi doreşti să faci cunoscută librarilor
apariţia romanului ales de tine la prima cerinţă, sperând ca aceştia să ţi-l comande. Scrie un text de
maximum zece rânduri, al cărui scop să fie de a informa. Textul redactat de tine trebuie să cuprindă cel
puţin cinci informaţii pe care le consideri importante. 10 puncte
Timp de lucru: 120 de minute
Barem de corectare şi de notare
A. Conţinut: 20 de puncte
Alegerea potrivită a romanului: 1 p.
Motivarea opţiunii: (foarte bine: 6 p.; bine: 4 p.; satisfăcător: 2 p.) 6 p.
Întrebuinţarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri (verbe de opinie: a crede,
a considera, a presupune etc.; adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii
evaluative: probabil, posibil, desigur, fără îndoială, cu siguranţă etc.; conjuncţii/ locuţiuni conjuncţionale
cu rol argumentativ, folosite mai ales pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
conclusiv etc.: deoarece, din cauză că, încât, ca să, aşadar etc.): (1 + 1 + 1) 3 p.
Integrarea celor cinci concepte: (2 + 2 + 2 + 2 + 2) 10 p.
B. Redactare: 20 de puncte (numai dacă se încadrează în limita minimă de pagini prevăzută!)
Organizarea ideilor în scris: 4 p.
— text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente, introducere, cuprins,
încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a ideilor etc.: 4 p.
— părţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu există un echilibru între ele; ideile
sunt, în general, subliniate prin paragrafe: 2 p.
— plan vag de structurare a textului, în care părţile componente sunt insuficient marcate; trecerea
de la o idee la alta nu este marcată în nici un fel: 1 p.
Utilizarea limbii literare: 4 p.
— stil şi vocabular adecvate conţinutului compunerii, claritatea enunţului, varietatea lexicului,
sintaxa adecvată: 4 p.;
— vocabular analitic limitat, cu ezitări în selectarea cuvintelor: 2 p.
— vocabular restrâns, monoton, repetiţii de cuvinte, inadecvare semantică: 1 p.
Abilităţi analitice şi critice: 4 p.
— o foarte bună relaţie idee-argument; ideile urmează succesiunea logică; argumentele sunt
prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de a formula judecăţi de valoare şi de interpretare critică: 4 p.
— încercări de a susţine ideile prin argumente, elemente de interpretare critică şi personală: 2 p.
— afirmaţii rareori susţinute de argumente, idei nerelevante, schematism în susţinerea ideilor: 1 p.
Ortografie (0 - 1 erori: 3 p.; 2 erori: 2 p.; 3 erori: 1 p.): 3 p.
Punctuaţie (0 - 1 erori: 3 p.; 2 erori: 2 p.; 3 erori: 1 p.): 3 p.
Aşezarea corectă a textului în pagină (1 p.), lizibilitatea (1 p.): 2 p.
Evaluarea continuă la clasă
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2.
– Informaţii posibile: numele distribuitorului, cum poate fi contactat (adresă, telefon, fax, e-mail
etc.), informaţii sumare despre carte (titlu, format, număr de pagini, dacă este cartonată sau broşată,
dacă are ilustraţii etc.), cine o editează (numele unei edituri de prestigiu ar putea constitui un element
de reclamă ce merită a fi avut în vedere), preţ (eventuale reduceri, în cazul unor comenzi substanţiale),
condiţii de livrare (cine livrează, cât de rapid), condiţii şi modalităţi de plată (cât de repede se va efectua,
sub ce formă: numerar, cec etc.) etc.: (1 + 1 + 1 + 1 + 1) 5 p.
– Redactare:
coerenţă: 2 p. (pentru o eroare: 1 p.; pentru mai mult de o eroare: 0 p.)
ortografie: 1 p. (pentru o eroare: 0 p.)
punctuaţie: 2 p. (pentru o eroare: 1 p.; pentru mai mult de o eroare: 0 p.)
***
4.
Sunt vizate următoarele competenţe (la nivelul clasei a ........)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Citeşte cu atenţie horoscopul de mai jos. Alege un personaj din romanul Enigma Otiliei de G.
Călinescu, al cărui profil psihologic se apropie mai mult de cel descris într-una dintre zodii şi justifică-ţi
opţiunea sub forma unei caracterizări de 25-30 de rânduri.
VĂRSĂTOR
Fire rece, imprevizibil
şi imaginativ. Este
activ. Are multe idei
bune pe care doreşte
să le dezvolte. Deşi
este individualist, îi
place societatea, în care
străluceşte. Apreciază
modul modern de viaţă,
iar progresul înseamnă
totul pentru el.
GEMENI
Comunicativ, energic,
sociabil, hotărât, activ,
uşor adaptabil. Uşurinţa
în exprimare îi permite
să abordeze cu succes
multe domenii. Dacă
interesele de moment
sunt prea puternice, se
orientează după cum
bate vântul. Fuge după
doi iepuri, îşi schimbă
comportamentul în
funcţie de starea de
spirit.
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PEŞTE
Înţelegător, modest,
soci-abil, visător,
sensibil, impresionabil,
dispus să se sacrifice
pentru alţii. Întâmpină
greutăţi în a fi practic.
Îşi îndeplineşte
conştiincios obligaţiile,
dar îi lasă cu plăcere pe
alţii să comande. Este o
fire interiorizată.

BERBEC
Încăpăţânat, îndărătnic,
îşi urmează cu hotărâre
drumul propriu.
Acţionează rapid, pentru
că vrea totul cât mai
repede. Decide fără
drept de apel, vrea şi
poate conduce. Deseori
este brutal, furios şi
certăreţ. Nu se lasă
dominat de sentimente.

TAUR
Fire raţională, iubeşte
ordinea, îşi cunoaşte
limitele. Este obiectiv,
răbdător şi rezistent,
dur, încăpăţânat,
inflexibil. Nu amestecă
datoria cu distracţia.
Sentimentele îi sunt
conduse de dorinţa de a
poseda, chiar dacă este
vorba despre ceva ce
nu-i aparţine.
RAC
FECIOARĂ
LEU
Precaut, sensibil, tandru, Încrezător în propriile
Modest, obiectiv,
meditativ, dornic de
meditativ, cu un simţ
forţe, mândru; ştie sălinişte, sentimental. Îi
pronunţat al datoriei,
şi apere interesele şi îi
place să atragă atenţia
plac laudele. Respectă
raţional, atent la detalii.
asupra sa. Conştient de Iubeşte frumosul şi
convenţiile sociale şi
propria valoare, este
recunoaşte necesitatea
studiul, apreciază viaţa
preocupat ca meritele
disciplinei, chiar
simplă. Este răbdător
să-i fie recunoscute.
dacă îi vine greu să
şi perseverent, dar
Ambiţios şi creativ, vrea indecizia îl poate face să
se lase îngrădit. Este
să fie „vioara întâi”, îşi rateze şansele. Uneori
susceptibil, uşor de
jignit şi adesea închis în organizează succesul şi este zgârcit sau cu
sine. Deşi nu pretinde că caută prestigiul social.
toane.
În familie tinde să
le ştie pe toate, vrea să
adopte rolul de stăpân.
aibă ultimul cuvânt.
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BALANŢĂ
Sociabil, diplomat.
Caracter armonios,
controlat de raţiune.
Menţinerea echilibrului,
ideea de „a trăi şi a-i
lăsa şi pe ceilalţi să
trăiască” sunt necesităţi
vitale. Este adaptabil,
are bun gust şi simţ
artistic. Iubeşte culorile,
muzica şi iese în
evidenţă prin înfăţişarea
plăcută.

SCORPION
Hotărât, rafinat, mândru
şi perseverent. Are
un caracter puternic,
voinţă şi dorinţă de a-şi
impune individualitatea.
Are un mod de a gândi
şi acţiona puternic
marcat de sentimente.
Permanent tensionat,
poate cădea uşor în
extreme. Atitudinea faţă
de ceilalţi este marcată
de neîncredere.

SĂGETĂTOR
Prietenos, pasionat, tolerant, îi plac libertatea şi
aventura. Este amabil,
deschis, optimist. Poate
fi însă şi extrem de
arogant. Succesele lui
se datorează intuiţiei,
dar şi disponibilităţii de
acţiune şi mobilităţii.
Iubeşte adevărul şi
dreptatea. Are un amor
propriu exagerat şi uşor
de lezat.

CAPRICORN
Este, sârguincios,
practic, perseverent.
Se orientează către
succes. Obţine cu greu
încrederea celorlalţi.
Are un puternic
simţ al realităţii.
Se concentreaza
asupra esenţialului.
Îşi consumă energia
metodic şi „se caţără”
încet, dar sigur spre
ţelurile lui ambiţioase.

Timp estimat pentru răspuns: ……
Barem de corectare şi de notare
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
LIMBA ENGLEZĂ
1. Sunt vizate următoarele cunoştinţe şi competenţe (la nivelul clasei a IX-a):
The students will have to demonstrate knowledge and correct use of
• vocabulary areas: cinema, books, fashion
• use of tenses
• word category
• grammatical structures: expressing attitudes - modality
The students will have to demonstrate the ability to use adequately
• expressions and collocations with the vocabulary areas
• paragraph structure
• narrative of events
SKILLS
Reading and writing
FORMAT
Objective items (multiple choice, fill in) – 200 words
Semi-objective items (transformation) – 150 words
Subjective items (essay writing) – 400 words
Timp estimat pentru răspuns : 100 de minute
Barem de corectare şi de notare
MARKING SCHEME & DESCRIPTORS
The objective and semi-objective parts will be worth 50% and they will be evaluated per entry; for
the subjective items the performance descriptors currently in use (task achievement, language accuracy,
vocabulary range, register and style, overall impression) will be applied to cover 50% (25x2).

Evaluarea continuă la clasă
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2.
Sunt vizate următoarele cunoştinţe şi competenţe (la nivelul clasei a XII-a):
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
If you had to teach your language to a person who knew nothing about it at all, how would you
begin? What would you do so that this person could learn your language as quickly and easily as
possible? Write a paragraph of about 150 words expressing 2 hypothetical present and past situations and
3 conditional structures to fulfil the task and express 1 wish about the future. (Dacă ar trebui predaţi limba
română unei persoane care nu ştie deloc cu ce aţi începe? Ce anume aţi face ca acea persoană să înveţe
româneşte repede şi uşor? Pentru realizarea sarcinii scrieţi un paragraf de aproximativ 150 de cuvinte în
care exprimaţi două situaţii ipotetice în prezent şi trecut, trei structuri condiţionale şi o dorinţă referitoare
la viitor).
Timp estimat pentru răspuns: ……

English Language Department | Adriana Ţepelea & Ana-Maria Baciu | ..th grade, 1st semester

Barem de corectare şi de notare:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.
Aveţi mai jos un test la limba engleză. După ce îl citiţi, stabiliţi ce tip de test este şi pentru ce clasă/
nivel. La sfârşitul testului sunt indicate o parte din obiectivele de evaluare. Completaţi cu cele care credeţi
că lipsesc.
I. A couple of days ago the postman left an envelope, which your dog devotedly hurried to bring to
you. However, his enthusiasm resulted in some bitten words here and there. In order to make sense of the
leaflet, fill in each gap with ONE suitable word.
A challenging holiday
Are you bored with spending 1._________ holidays with your parents? Are you unhappy
2._________ somebody else telling you what your day should look 3__________? Are you in for a
challenge? The Artistic Minitechnicus can be the change you are looking 4____________!
As the venue of the camp we have chosen the small Northumberland town of Alnwick,
5__________ was used as an exterior location for making the first Harry Potter movie and which has
been declared to be the best place to live in the United Kingdom. The market town, also known for
6__________ medieval castle (also used in the movie as Harry Potter’s wizardry school), has come to
the top in a survey published in British Country Life magazine. Come and enjoy the Hogwarthian
atmosphere!
We are offering you the chance to meet the most 7___________ people: pragmatic artists, ingenious
scientists, spirited jesters and playful teachers. They all get 8___________ once a year not only to cherish
9__________ other’s company, but also to accomplish a fabulous project. What they do and what they
experience ultimately contributes 10__________ everyone’s personal development.
Prove that you too can join the club of the brainiest! You will find enclosed in the envelope the two
conditions for your admittance.
Should you have a younger brother/sister that you can persuade to come along, you get a 50%
discount.
It’s no wizardry, come and build the magic yourself!
II. You convinced your twelve-year-old brother to go with you. He was so thrilled about it that he
wanted to share the news with a pen-friend in Australia. Hmm… More work for you! Now you have to
help him clean up his letter. Find the mistakes and underline them. Rewrite each corrected part in the
space provided on the answer sheet.
Now, that you have convinced your little brother, you have to concentrate on the two admittance
tasks.
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Dear Mike,
Thanks for your last letter. I’ve got an incredible news for you! Guess what? I’m going to spend ten
days in Harry Potter’s school of magic in the town of Alnwick. Did you knew that the entire movie was
filmed there? Since I have seen the film the first time, I have wanted to visit the place.
The other day, while I did my homework, my brother came into the room and showed me a leaflet. I
immediately recognized Harry’s school, but thought it was just another book. The big surprise was that,
in fact, we will be going there on a camp. I know my brother for a lifetime and he still amazes me!!!
My brother always was the artist in the family and laughed at me for playing with tools all the time.
But now it seems he can’t go without me and my technical skills. We are going to form so a great team
that I hope we will win the prize for the best project.
I am such anxious to go! I’ll tell you more about it when we will come back.
Lots of my love,
Ionuţ
III. The first task in the envelope requires you to describe yourself in a poem. Challenged yet?
Well… here is some help.
A. Match each of the adjectives with its appropriate definition:
1. conscientious
2. self-confident
3. down-to-earth
4. petulant
5. irksome

a. behaving in an impatient and angry way for no reason at all
b. somebody/ something that annoys you
c. showing a lot of care and attention to whatever you do
d. sure that you can do things well
e. practical and direct in a sensible and honest way

B. Write the two words that best fit the illustrations above:
1. so proud of your abilities or qualities that you behave as if you were better than the others.
2. having the quality of remaining faithful.
C. Come up with three other adjectives that describe you.
D. Using any of the above, fill in the structure given below to complete this poetic self- portrait.
I am …………………………,
the kind of person who ………………………
when………………………………. .
I will always ……………
because I am……………….
even though …………………….…. .
So I am sure you’ll like me.
IV. The Alnwick Town Library is in possession of a manuscript of a story which is said to have
taken place in the area. However, the manuscript got damaged in unknown circumstances and there is
hardly any chance now to recreate it. But the Council is determined not to let magic disappear, so they
decided to use the remaining parts as an opportunity to stimulate youth creativity.
To the given fragment, write:
a) a 75-word paragraph that could come immediately BEFORE this one.
b) a 75-word paragraph that could come immediately AFTER this one.
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“How strange!” said the girl advancing cautiously on tiptoe. “And what a heavy door!”
She touched it as she spoke and it suddenly swung to with a metallic click.
“Good Lord!” said the man in panic, “I don’t believe there is a handle inside. You’ve locked us both
in!”
“Not both of us. Only one of us.” said the girl menacingly and before his eyes she passed straight
through the door, and vanished into thin air.
NUMBER _________________
NAME____________________
ANSWER SHEET
GOOD LUCK!

I.
1.……………………………………
2.……………………………………
3.……………………………………
4.……………………………………
5.……………………………………

6.……………………………………
7.……………………………………
8.……………………………………
9.……………………………………
10.……………………………………

Dear Mike,
Thanks for your last letter. I’ve got an incredible news for you! Guess what? I’m going to spend ten
days in Harry Potter’s school of magic in the town of Alnwick. Did you knew that the entire movie was
filmed there? Since I have seen the film the first time, I have wanted to visit the place.
The other day, while I did my homework, my brother came into the room and showed me a leaflet. I
immediately recognized Harry’s school, but thought it was just another book. The big surprise was that,
in fact, we will be going there on a camp. I know my brother for a lifetime and he still amazes me!!!
My brother always was the artist in the family and laughed at me for playing with tools all the time.
But now it seems he can’t go without me and my technical skills. We are going to form so a great team
that I hope we will win the prize for the best project.
I am such anxious to go! I’ll tell you more about it when we will come back.
Lots of my love,
Ionuţ
II. Write the corrected form ABOVE each word that you underline as mistaken.
III. The first task in the envelope requires you to describe yourself in a poem. Challenged yet?
Well… here is some help.
A. Match each of the adjectives with its appropriate definition:
B. 1 ..........................................
2 ..........................................
C. 1 ..........................................
2 ..........................................
3 ..........................................
D. I am .........................................................................................,
the kind of person who ................................................................
when ..............................................................................................
I will always .................................................................................
because I am ................................................................................
even though ...................................................................................
So I am sure you’ll like me.
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IV.
a)
b)
EVALUATION OBJECTIVES
O1 – The students will have to demonstrate knowledge and correct use of:
vocabulary areas: ……………………………………………..
literary concepts: framework story,
Congratulations! You have completed all your tasks! Welcome to the Club of the Brainiest!
O2 – The students will have to demonstrate the ability to explain and give relevant contexts for
terms connected to relationships
O3 – The students will have to demonstrate the ability to use adequately :
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
SKILLS
Reading and writing
FORMAT
- objective items: ....................................................................
- semi-objective: poem writing in given structure
- subjective: .............................................................................
MARKING SCHEME & DESCRIPTORS
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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CAPITOLUL

7

Interpretarea
rezultatelor

Interpretarea rezultatelor nu se poate opri la jumătatea drumului. E nevoie să analizăm şi distribuţia
scorurilor obţinute. Teoretic este de aşteptat ca 1/3 dintre elevi să obţină un scor scăzut, o altă treime să
obţină un scor înalt şi o altă treime, un scor mediu, şi aşa se şi întâmplă de obicei. Dar această simplă
acceptare a unei probabilităţi nu este motivantă nici pentru elev, nici pentru profesor. Mai mult decât
atât, marja între cele trei grupe este ca nisipurile mişcătoare şi putem pierde controlul înainte de a ne da
seama. Dacă proporţiile se schimbă, de pildă creşte numărul celor care obţin scoruri mici, atât predarea
cât şi testarea ulterioară trebuie să ţină cont de aceasta. Este rău dacă sunt mulţi elevi care obţin scoruri
(traduse în note) mici şi este simptomatic dacă mulţi elevi obţin scoruri mari: în ambele cazuri ceva este
în neregulă cu testul, şi poate chiar cu demersul didactic.

Raportarea la acest standard are o anumită semnificaţie: ne oferă parametrii faţă de care să ne
evaluăm rezultatele. Un număr mare de scoruri mici trebuie să ne pună probleme de organizare fie a
unui program de recuperare, fie de ajustare a stilului, obiectivelor şi conţinutului predării. O deplasare
importantă în zona scorurilor mari trebuie validată de rezultate asemănătoare la acelaşi test, dar corectat
de altcineva şi coroborat cu rezultate asemănătoare la alte teste de acelaşi tip. Pe de altă parte, dacă un şir
de teste confirmă rezultatele înalte, logica şi practică didactică ne vor cere să ridicăm ştacheta, să punem
în faţa elevilor noi sarcini motivante; nu ne-ar folosi la nimic să batem pasul pe loc.
Se pot realiza însă şi calcule mai complexe care să stabilească măsura în care un test este sau nu o
oglindire veridică a performanţei elevilor. Aceste statistici se realizează însă la nivelul testelor naţionale.
Pentru nevoile obişnuite ale activităţii curente la clasă nu trebuie să ne complicăm.
Pe de altă parte, o analiză atentă a plajei de distribuţie a scorurilor/ notelor obţinute ne dă o imagime
destul de clară atât a modului de realizare a itemilor, cât şi, implicit, a performanţei elevilor. În analiza
realizării individuale a fiecărui item, putem constata că obiectivul a fost realizat, dar pot apărea şi alte
greşeli care nu sunt neapărat legate de obiectivele fixate. Nu le putem ignora şi nici nu putem să le punem
pur şi simplu pe seama neatenţiei elevului. La urma urmelor, o bună cunoaştere a unui capitol se dovedeşte
tocmai prin deprinderea formată, de exemplu, de utilizare în mod spontan şi corect a conceptelor; un test
bine întocmit evaluează capacitatea de înţelegere şi exprimare în contextul obiectului/ materiei respective,
deci fără să dea posibilitatea focalizării pe o problemă de conţinut în sensul îngust, rămânând adică la
nivelul reiterării celor predate. De fapt, am putea spune că diferenţele cele mai evidente între un exerciţiu
de practicare a unei deprinderi şi un test constau tocmai în calitatea testului de a se apropia mai mult de o
situaţie reală şi de a folosi concepte, ca şi în modul în care pune problemele şi creează contextul.
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Exemple:
1. Limbă străină
Care dintre cele două formulări este un simplu exerciţiu şi care poate fi item de test?
A) Alege cuvântul potrivit în contextul dat. (de exemplu – experienţă/ experiment)
B) În textul de mai jos, printr-un accident, s-au şters nişte cuvinte; citeşte cu atenţie textul şi pune la
loc cuvintele care lipsesc.
2. Biologie
Care dintre cele două formulări este un simplu exerciţiu şi care poate fi item de test?
A) Un copil bolnav, în greutate de 45 de kg, primeşte prin transfuzie 1 l. de sânge.
Calculaţi cantitatea de apă conţinută de plasma sângelui copilului după transfuzie, ştiind că:
- volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corpului;
- elementele figurate reprezintă 45% din compoziţia sângelui;
- apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei.
B) Bila este produsul de secreţie al celulelor ficatului?
La inventarierea greşelilor, le vom urmări atât pe cele recurente, legate de obiectivele testului, cât
şi pe cele recurente în afara obiectivelor. În funcţie de aceste rezultate se va organiza şi activitatea de
recuperare.

Între entuziasm și realism. În loc de concluzii
În urma parcurgerii acestor pagini, probabil că vă veţi spune: ,,Gata! Nu mai am probleme, nu mai
trebuie să investesc în cărţi de teste, care sunt aşa destul de scumpe.”
Să nu ne grăbim totuşi!! Deşi am abordat câteva probleme generale cu care ne confruntăm frecvent
în activitatea de evaluare curentă la clasă, să nu uităm că în cele din urmă responsabilitatea finală îi revine
profesorului practicant. El este cel mai în măsură să decidă:
• ce anume trebuie să cuprindă un anume test,
• dacă este necesar să-l aplice,
• cum şi când să-l aplice.
În proiectarea şi aplicarea evaluării, el cunoaşte cel mai bine nevoile elevilor săi şi condiţiile
concrete ale şcolii/ clasei şi în funcţie de acestea îşi va preciza şi scopurile activităţii didactice. De aceea
nu am oferit exemple de teste complete pentru o anumită disciplină: exemplele au avut doar rolul de a
ilustra ceea ce ar trebui să conţin un test şi nu de a fi preluate pur şi simplu şi aplicate oriunde şi în
orice condiţii.
Am încercat, de asemenea, să argumentăm de trebuie ca profesorul să-şi pună un număr de întrebări
la fiecare etapă a pregătirii testului şi să îşi răspundă la ele precis şi clar. Iată, recapitulând, câteva dintre
ele. Experienţa şi practica de zi cu zi vă vor sugera desigur şi altele, în funcţie de stilul de lucru al
fiecăruia. Adăugaţi-le la cele de mai jos şi nu uitaţi: răspunsuri precise şi punctuale oferă şanse bune ca
testul să furnizeze informaţia aşteptată.
• obiectivele testului sunt clare pentru profesor?
• delimitarea conţinuturilor este în concordanţă cu obiectivele?
• este clară necesitatea testului în acel moment?
• ………………………………………………………………..?
• ………………………………………………………………..?
Am dori de asemenea să subliniem încă odată că înregistrarea datelor statistice nu trebuie să fie
un scop în sine, dar nici nu trebuie neglijată: statistica rezultatelor poate fi un sprijin şi un indiciu pentru
deciziile viitoare în activitatea de predare. Nu puneţi aşadar rezultatele într-un sertar în care să umblaţi rar
(sau deloc!). Planificaţi şi organizaţi următoarea testare pornind de la rezultatele celei precedente.
Şi nu în ultimul rând, ar fi de subliniat că un test bun nu este rezultatul muncii unui singur profesor,
oricât efort ar depune el. Comentariile şi sugestiile colegilor, care vor privi testul respectiv din puncte
de vedere diferite şi care astfel vor identifica mai uşor ambiguităţile sau posibilele erori pe care autorul
nu le-a sesizat sau le-a luat drept un dat general acceptat, sunt importante. În acelaşi timp, activitatea
în echipă, cu posibila consecinţă că testul va fi aplicat la clase paralele în diferite variante, este un pas
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spre asigurarea unui standard şcolar uniform în evaluarea şi pregătirea elevilor pentru examenele
naţionale. Variantele de teste create pot fi adunate în portofolii la fel cum adunăm materiale ajutătoare
pentru predare. Tot aşa cum facem note de relevanţă pe marginea materialelor care ne-au servit mai bine
decât altele în predare, tot aşa vom nota şi observaţiile referitoare la desfăşurarea testului, întrebările puse
de elevi, modul de soluţionare a neclarităţilor. Pornind de la aceste note, vom putea îmbunătăţi testul în
vederea aplicării viitoare la alt colectiv, dar mai ales vom ordona propria noastă experienţă şi în mod sigur
vom elabora apoi un test mai bun.
Ar mai fi poate de subliniat că trăsătura cea mai importantă a unui bun creator de teste este
răbdarea. Este aproape imposibil ca un test să performeze bine încă de la prima lui aplicare la clasă.
Faptul că sunt necesare mai multe revizuiri nu trebuie să fie motiv de îngrijorare sau descurajare, ci
trebuie înţeles ca o condiţie esenţială pentru realizarea unui test bun. Profesorul câştigă experienţă şi pe
această cale.
Să tragem linie, aşadar, şi să adunăm!
Etapele (ideale!) proiectării şi administrării unui test ar trebui să fie:
• stabilirea obiectivelor de evaluare;
• alegerea tipului de test;
• alocarea timpului de rezolvare;
• alegerea formatului;
• scrierea itemilor;
• stabilirea schemei de notare;
• administrarea testului;
• evaluarea;
• interpretarea rezultatelor.
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CC*: up to Unit 9
• narrative tenses
• time expressions
• comparisons , intesifiers
• question tags
• articles
• countable un/- nouns
• modals (advice, deduction)
Extension: paragraph, narrative story, plot, character
and theme, basic figures of speech – similes and
metaphors
Cultural and literary concepts based on “R&J”, the
Sonnets, literary diary – Samuel Pepys etc (excerpts
in Literary Companion)

CC: up to Unit 9
• modals
• passive voice
• relative clauses
• conditionals
• description of places and situations
Extension: text mechanics,
description of person, place,
character, moments of the plot, theme vs. message,
literary genres: Romantic poetry, literary ballads,
short-story, the Gothic novel
Cultural and literary concepts based on Coleridge,
Wordsworth, E.A. Poe, (excerpts in Literary
Companion)

9th

10th

Evaluarea continuă la clasă

Estimated unit coverage

Grade

The students will have to demonstrate ability to use
correctly:
• modals of certainty, possibility
• passive voice
• reporting verbs
• conditional
The students will have to demonstrate knowledge
and correct use of
• vocabulary areas: technology, inventions,
relationships, communication (one considered
more significant by the teacher)
• concepts- elements of prosody (rhyme, rhythm)
• tropes: metaphors, symbols
• short- story structure: plot, character,
atmosphere, effect on reader
The students will demonstrate the ability to build a
structured literary essay.

The students will have to demonstrate ability to use
correctly:
• present perfect simple and continuous
• past tense simple and continuous
• modals: need, should, must
• reported speech
The students will have to demonstrate knowledge
and correct use of:
• vocabulary areas: body and health,
entertainment, shopping (one considered more
significant by the teacher)
• concepts- story, plot, character, theme
• figures of speech-simile &metaphor
The students will demonstrate ability to build a diary
entry of about 250 words

Evaluation objectives

Subjective items
a) literary essay
b) analysis of literary concepts and devices on a
first-sight text.
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Semi-objective items
Transformation/rephrase 15 entries
Reported speech with different reporting verbs –10
entries

Objective items:
Cloze+Multiple-choice on vocabulary – 10 entries
Word formation -5 entries
Error correction (tenses+ time expressions)- 10
entries

Subjective items
diary/story 50%

Semi-objective items
Transformation/rephrase 10 entries
Word building/word category – 15 entries

Objective items:
Cloze+Multiple-choice on vocabulary – 10 entries
Error correction (tenses+ time expressions)- 5 entries

Recommended format

Exemplu de coordonare a evaluării semestriale în cadrul catedrei; este şi o modalitate de a informa elevii asupra tuturor aspectelor legate de evaluarea sumativă
semestrială.

Anexă
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CC: up to Unit 8
• all tenses
• gerund and infinitive
• modifiers, intensifiers
• reported speech
• inversion and emphasis
Extension: expressing opinion, for/against essay,
setting, symbols, style.
”Tess of the d’Urbervilles”, Oscar Wilde and
(excerpts in Literary Companion)

CC*: up to Unit 9
• all tenses
• conditionals
• inversion
• modals + perfect infinitive
• writing a proposal
Extension: expressing personal response on a
literary text, theme vs message vs subject, text
mechanics (techniques of persuasive writing, style)
dystopia, political speeches (excerpts in Literary
Companion)

11th

12th

The students will demonstrate the ability to build a
structured personal response to a literary text.

The students will have to demonstrate ability to use
correctly:
• all tense forms
• conditional and wish-expressing structures
• emphatic structures
The students will have to demonstrate knowledge
and correct use of:
• vocabulary areas-environment, sports, city life,
the mind and the unconscious
• concepts theme/message/character, personal
response

The students will have to demonstrate ability to use
correctly:
• verbal structures
• reported speech
• emphatic structures
The students will have to demonstrate knowledge
and correct use of:
noun collocations
• vocabulary areas: sports, family dynamics,
superstitions, technology (one that seems
important)
• concepts: setting, symbols
• tropes
The students will demonstrate the ability to build a
structured “for and against” essay.

Evaluation objectives
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* core curriculum

Estimated unit coverage

Grade

Subjective items
literary essay
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Semi-objective items
Error correction (sentence mechanics and complex
structures) 10 entries
Transformation/rephrase 10 entries

Objective items:
Cloze+Multiple-choice on vocabulary and
collocations – 10 entries
Word formation–10 entries
Word in different contexts-10

Subjective items
a) for/against essay
b) analysis of literary concepts and devices on a new
text.

Semi-objective items
Transformation/rephrase 15 entries

Objective items:
Cloze+Multiple-choice on vocabulary and
collocations – 15 entries
Error correction (tenses+ time expressions)- 10
entries
Word formation–10 entries

Recommended format

Iată, mai jos, un exemplu de lecţie de evaluare la biologie. Citiţi şi reflectaţi la ce alte teme/ situaţii
puteţi utiliza acelaşi plan cu modificări referitoare la conţinut.
Stabilirea interrelaţiilor funcţionale dintre sistemele digestiv, respirator, circulator şi excretor
în realizarea funcţiei de nutriţie la vertebrate
(Materialele pentru biologie prezentate în acest modul au fost create şi utilizate cu succes de
Claudia Neguţ, prof. gr. I la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti)
Tipul lecţiei: recapitulativă
Tipul activităţii: pe grupe
Durată: 50 minute
Localizare: clasă sau laborator
Scopul activităţii:
• Stabilirea interrelaţiilor funcţionale dintre sistemele digestiv, respirator, circulator şi excretor în
realizarea funcţiei de relaţie la vertebrate, pe baza cunoştinţelor dobândite pe parcursul capitolului
„Funcţiile de nutriţie în regnul animal”.
Obiective educaţionale:
• dezvoltarea abilităţilor de exprimare liberă, cursivă, fluidă şi flexibilă a opiniilor;
• stabilirea unor relaţii interpersonale, de cooperare, de lucru în echipă.
Obiective ştiinţifice:
• aplicarea şi utilizarea noţiunilor, concepte, teoriei referitoare la tema şi transpunerea lor în
practică;
• fixarea şi recapitularea cunoştinţelor dobândite;
• recunoaşterea, prin comparaţie, a rolului fiecărui sistem în realizarea funcţiei de nutriţie şi în
asigurarea funcţionării normale a organismului uman.
MOD DE DESFĂŞURARE
• organizarea elevilor în patru echipe, corespunzătoare fiecărui sistem în parte: digestiv, respirator,
circulator şi excretor;
• distibuirea fişelor individuale de lucru, pe care elevii le completează pe baza discuţiilor din
echipă; pe baza lor se face prezentarea în plen;
• distribuirea fişelor de evaluare care se completează individual, FĂRĂ discuţie în cadrul echipei;
• fiecare echipă are dreptul să pună întrebări de clarificare şi/sau să corecteze/completeze ce a
prezentat altă echipă; aceste contribuţii se premiază cu o contribuţie la nota echipei.
FIŞA DE LUCRU
Sistemul .........................
1. Enumeră cele trei funcţii fundamentale ale organismelor vii.
2. Enumeră componentele anatomice (organele şi ţesuturile fundamentale componente) ale
sistemului.
3. Precizează localizarea fiecărei organ component.
4. Precizează câte un rol pentru fiecare organ.
5. Prezintă în două /trei propoziţii sau o frază interrelaţia funcţională dintre toate organele
componente în realizarea funcţiei specifice a sistemului dat.
6. Descrie trei aspecte ale importanţei fiziologice a sistemului în realizarea funcţiei de nutriţie.
7. Formulează două ipoteze privitoare la consecinţele infecţiei cu un parazit (virus, bacterie,
ciupercă sau protist) ale unui organ component al sistemului exemplificat.
Stabilirea concluziilor se realizează prin:
• completarea, la tablă, a unei nomograme radiale de către un reprezentant al fiecărei echipe.
„Scheletul” nomogramei este desenat de către profesor. Elevii vor plasa în centru sistemul
circulator, iar radial celelalte trei sisteme.
• completarea individuală a fişei de evaluare.
Evaluarea continuă la clasă
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Exemplu de
FIŞĂ DE EVALUARE
pentru
Sistemul digestiv
I. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
Notă! Pentru fiecare răspuns corect primeşti câte un punct.
1. La mamifere, sistemul digestiv cuprinde:
a. inima şi vasele de sânge
b. plămânii şi căile respiratorii
c. rinichii şi căile urinare
d. tubul digestiv şi glandele anexe
2. Nutriţia heterotrofă presupune:
a. oxidarea substanţelor organice până la CO2 şi apă
b. prezenţa leucoplastelor
c. producerea de oxigen şi substanţe organice
d. preluarea substanţelor organice din alimente, prelucrate chimic total sau parţial
3. Stomacul:
a. aparţine sistemului excretor
b. este localizat în cavitatea toracică
c. este tetracameral, la om
d. secretă un suc acid
II. Citeşte afirmaţiile următoare. Dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată, scrie, în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciezi că afirmaţia este falsă, scrie, în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modifică parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.
• pentru fiecare stabilire corectă A/ F primeşti câte 0,5 puncte
• pentru fiecare reformulare a afirmaţiei false, astfel încât să devină adevărată, primeşti câte 1,5
puncte
• total: 6 puncte
1. La mamifere, sucul gastric conţine HCl.
2. La omnivore, stomacul este voluminos.
3. Ficatul este localizat în dreapta stomacului, sub diafragm.
4. Aminoacizii reprezintă produşii finali ai digestiei proteinelor.
5. Rezultatul digestiei bucale se numeşte chim.
6. Ulcerul gastric este produs de bacteria Helycobacter pylori.
Aveţi în continuare o modalitate de evaluare la biologie: «Interviu cu o celulă». După ce citiţi,
stabiliţi ce tip de evaluare este şi pentru ce clasă/ nivel. Sunt indicate o parte din obiectivele de evaluare.
Completaţi cu cele care credeţi că lipsesc.
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Sunt vizate următoarele cunoştinţe şi competenţe (la nivelul clasei a IX-a):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1. cunoştinţe privitoare la:
istoricul descoperirilor în domeniul citologiei
clasificarea celulelor vii
dimensiunile diverselor tipuri de celule
structura şi funcţionarea celulelor vii
mecanismele de realizare a diviziunii celulare
2. abilităţi de lucru cu microscopul
3. abilităţi de realizare a preparatelor microscopice proaspete
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Barem de corectare şi de notare:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Scopul
•
•
•
•
•

evaluarea cunoştinţelor despre celulă
încurajarea originalităţii în prezentarea noţiunilor specifice disciplinei
exprimarea liberă, cursivă, fluidă şi flexibilă a opiniilor
transpunerea noţiunilor în realitatea „macroscopică”
abordarea inter- şi transdisciplinară, prin utilizarea unor competenţe specifice altor discipline:
istorie, fizică, chimie, literatură, matematică dar şi din ştiinţa comunicării în mass-media

Obiective de evaluare
• aplicarea şi utilizarea creativă şi originală a unor noţiuni, concepte, teorii şi transpunerea lor în
realitatea imediată (sau chiar la limita fantasticului!)
• fixarea şi recapitularea cunoştinţelor dobândite
Creativitatea elevilor s-a manifestat prin:
• eseuri (în sensul literar al cuvântului), cu limbaj specific unui interviu
• poezii (v. attachment)
• ghicitori
• reprezentarea sub formă de benzi desenate (vezi imagini)
• dezbatere „electorală” între celula procariotă şi cea eucariotă filmată de către elevi
• schiţe cu meciuri de fotbal, şah, tenis, judo între diferite tipuri de celule
• pictură pe sticlă
• joc de tip „boggle”
• filmuleţe realizate, cu imagini microscopice înregistrate de ei şi „titrate” în limbaj ştiinţific
• miniscenetă în care actorii sunt componentele celulare, fiecare cu rol specific etc.

Viaţă adevărată
Curiozitatea de mult stăpâneşte această lume,
Toţi vrem să ştim ce suntem...cum anume?
Un vechi proverb zicea: „Răul de la rădăcină trebuie tăiat”
Dar şi la bine tot la temelie trebuie săpat.
Aşadar, dacă despre viaţă vrem să aflăm
Cu o celulă va trebui de vorbă să stăm.
Astfel mistere şi secrete vom descoperi
Uşor... lejer... făr-a ne chinui.
Zis şi făcut: „Bună ziua, dragă celulă!
După cum ştim, nu eşti atom, nici moleculă
Eşti fărâmiţa ce la a vieţii bază stă,
Eşti grăuntele ce nouă existenţa ne-o dă.”
„Tu zici că sunt aşa de importantă,
Dar eu nu mă consider chiar interesantă.
Trebuie sute de mii din una ca mine
Pentru a face o singură fiinţă... una ca tine.”
„Acum spui un adevăr pur, curat.
Dar dacă nu erai tu, eu aş fi existat?
Se pare că între noi există dependenţă:
Eu ca apariţie, iar tu în esenţă.”
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„Da, să te contrazic nu pot...
Chiar ai dreptate în toate şi în tot.
Oh, Doamne, cât mi-aş dori şi eu să fiu
Şi numai o clipă, o fiinţă sub cerul azuriu.
Să pot vedea prin ochi lumină,
Să am şi altceva, nu doar un strop de cromatină.
Culori de foc s-admir pe a apusului desen,
Vreau să le văd şi simt, dar nu în caroten.
Mi-ar plăcea să văd un râu, o floare,
Să simt o mireasmă dulce, îmbietoare.
Un tril prelung s-ascult în crâng;
Amintiri nepreţuite în al meu suflet să strâng.
Un boboc de trandafir să mă alinte uşor,
Gândul să-mi fie departe, să simt că zbor.
Mi-aş dori să fac tot ce-i omenesc:
Vreau să exist, să am şi să iubesc.”
„Înţeleg, dragă celulă, dar nu pot a te ajuta,
Soarta şi existenţa nu îţi pot schimba.
Să fii de viaţă creatoare e al tău destin,
Asta e menirea ta, e darul tău divin.”

Exerciţiu: Înainte de a da pagina, încercaţi să stabiliţi standardele de evaluare pentru realizările
elevilor la tema „Interviu cu o celulă”.
Evaluarea continuă la clasă
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Standarde de evaluare
pentru
„INTERVIU CU O CELULĂ”
competenţa derivată

noţiuni minimale
(note 5 – 7)

noţiuni maximale
(note 8 – 10)

Recapitularea informaţiilor de
citologie

- reactualizarea unor termeni şi
concepte specifice citologiei

- explicarea relaţiei dintre
componentele celulare şi
funcţiile fundamentale ale
celulei

Explorarea structurii celulei

- identificarea planului
general de organizare a
celulelor procariote şi a
celor eucariote (membrană,
citoplasmă necompar-timentată
/ compartimentată) , nucleu /
nucleoid)

- descrierea comparativă a
structurii electronomicroscopice
a tipurilor majore de celule (proşi eucariote, vegetale/animale)
stabilirea conexiunilor
funcţionale între organite în
stabilirea funcţiilor celulare

Studierea şi utilizarea
bibliografiei pentru investigarea
celulelor

- studiul manualului

- descoperirea altor surse
bibliografice (pe suport scris,
audio sau electronic) decât cele
furnizate de către profesor
- studiul cu scop investigativ a
bibliografiei
- construirea “activităţii” pe
baza studiului individual

Comunicarea orală şi scrisă
utilizând corect terminologia
specifică biologiei

- utilizarea corectă a
terminologiei, în idei – suport
reduse ca număr
- vocabular stângaci, restrâns,
monoton
- putere de sugestie minimă
- eseu simplu, eventual copiat
integral sau fragmentat din
manual

- CREATIVITATE
- ORIGINALITATE
- utilizarea corectă a
terminologiei adecvate în
argumentarea opiniilor,
- exprimare cursivă, fluidă şi
flexibilă
- vocabular adecvat

Transferarea şi integrarea
cunoştinţelor de citologie în
realitatea “macroscopică”

- abordarea limitată strict doar la
noţiunile de citologie
- susţinere greoaie
- elevul citeşte după foaie
- neîncadrare în timp

- abordarea inter- şi
transdisciplinară, prin utilizarea
unor noţinuni specifice altor
discipline: fizică, chimie, istorie,
literatură, mass-media etc.
- susţinere liberă, coerentă şi
încadrată în timp
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Data: 10.11.2006

Durată: 2 ore (incluzând pauza)

Subiect: Rezolvarea de probleme

Evaluarea continuă la clasă

Toţi elevii vor fi capabili să:
• răspundă la întrebări legate de transformările gazului ideal
• utilizeze aparatul fizico-matematic necesar rezolvării de probleme
• aplice relaţiile matematice în rezolvarea de probleme
• compare diverse metode de rezolvare a problemelor, selectând metodele
optime, de la caz la caz

Competenţe specifice:
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Pentru profesor: să pună accentul pe învăţarea interactivă; să asigure un plan
de lucru detaliat; să lase grupele de elevi să descopere şi să corecteze singure,
folosind planul de lucru şi manualul; să sugereze subiecte de discuţie pe tema
dată, astfel încât elevii să găsească singuri concluziile aşteptate

Referinţe bibliografice: manualul de fizică pentru clasa a X-a, Editura Polirom, culegerea de probleme, ed. Nedion

Competenţe-cheie: elevii să fie capabili să înţeleagă, să explice şi să aplice noţiuni legate de transformările simple ale gazului ideal

Profesor: Mihai Surdu

Metode, stiluri de învăţare-predare
ÎA
–
Învăţare activă
I&R –
Întrebare şi răspuns
EX
–
Expunere
IAC
–
Învăţare cu ajutorul calculatorului
ID
–
Învăţare dirijată
Sala: clasa

Plan de lecţie

Curs: legile gazelor

CN „Mihai
Viteazul”
Bucureşti

Aveţi în continuare un exemplu de plan de lecţie de evaluare pentru rezolvare de probleme la fizică elaborat şi utilizat cu succes de profesor gr. I Mihai Surdu
de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti.

Durata
(min.)
10

15

5
15

12
20
17

5

Activităţi

Tip de predare

Profesorul

Elevii

Metodă de
învăţare

Prezintă tema, urmăreşte
realizarea ei, plimbându-se
prin clasă (icebreaker)

Se împart în şase grupe
(câte 2 grupe pentru fiecare
transformare a gazului ideal)
şi stabilesc, pe baza unui
brainstorming, tot ceea ce
este legat de transformarea
respectivă (definiţie, lege,
grafic, abordare experimentală,
conexiune cu TCM etc). Scriu
răspunsurile pe caiet, cu liniuţe
(nu e necesară rescrierea
lecţiei!)
Pe baza aspectelor discutate
în cadrul grupei, fiecare grupă
va pune întrebări celorlalte
grupe (prin tragere la sorţi)
despre transformarea pe care
cea de-a doua grupă a studiat-o.
Răspunsurile vor fi date cu
limită de timp (30 secunde) şi
vor fi rezumate pe flipchart.

ÎA

Verifică răspunsurile

Corectează/apreciază
efortul depus
Dă câte o problemă pentru
fiecare grupă (una cu
rezolvare grafică, una,
algoritmică şi una de
sinteză)
Urmăreşte realizarea
sarcinilor de lucru,
răspunde la întrebări.
Răspunde la întrebări.
Pune întrebări legate de
modalitatea de rezolvare şi
de corelarea cu noţiunile
teoretice studiate.
Dă o problemă de sinteză,
în care apare şi metoda
grafică. Urmăreşte modul
de lucru al elevilor.
Răspunde la întrebări.
Dă tema pentru acasă

Câştigă grupa care a pus cele
mai multe întrebări şi cea care
a răspuns la cele mai multe
întrebări.

Resurse

Flipchart,
caiete

I&R

ÎA
I&R
ID

Tablă,
cretă

Rezolvă, în cadrul grupei,
problema propusă, pe baza
discuţiei , folosindu-se de
materialul didactic auxiliar
(manual, caiet de notiţe).
Refac grupele, astfel încât în
fiecare grupă să fie câte un
elev care a rezolvat un tip de
problemă. Îşi explică reciproc
problemele
Rezolvă la tablă problemele,
fiecare problemă de către un
elev care nu a avut-o ca sarcină
de lucru
Rezolvă individual problema, pe
baza celor discutate anterior
Un elev rezolvă la tablă
problema
Notează tema
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Criterii de evaluare:
Nesatisfăcător
Lucrul pe
grupe

Lucru
individual

Evaluarea continuă la clasă

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Se încadrează în
termen şi scriu
principalele definiţii
şi formule.

Se încadrează în
termen şi scriu
principalele
definiţii şi formule.
Interpretează
graficele şi
prezintă abordarea
experimentală.

Se încadrează în
termen şi scriu
principalele
definiţii şi formule.
Interpretează
graficele şi
prezintă abordarea
experimentală.
Stabilesc
conexiunea cu teoria
cinetico-moleculară.

Se încadrează în
timp şi pun întrebări
legate de definiţii.

Se încadrează în
timp şi pun întrebări
legate de definiţii.
Cer transformări
de coordonate la
grafice.

Se încadrează în
timp şi pun întrebări
legate de definiţii.
Cer transformări
de coordonate
la grafice. Cer
exemple din viaţa
cotidiană, aplicaţii
ale transformărilor
în biologie, tehnică
etc.

Înţeleg problema,
fără să o rezolve
până la capăt.

Rezolvă problema,
cu ajutor.

Rezolvă problema
şi interpretează
rezultatele.

Răspunde la
întrebările legate
de definiţii.

Răspunde la
întrebările legate
de definiţii.
Interpretează un
grafic.

Răspunde la
întrebările legate
de definiţii.
Interpretează un
grafic. Stabileşte
conexiunea cu
TCM, cu alte
discipline în
care poate aplica
transformările
simple ale gazului.

Înţelege problema şi
ştie să pună întrebări
profesorului
referitor la aspecte
ale problemei.

Rezolvă problema,
cu minimum de
ajutor din partea
profesorului.
Poate să explice
rezultatele.

Rezolvă problema,
interpretează
rezultatul, explică
modalitatea de
rezolvare.
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Proces – dezbatere publică
„Ţesutul nervos vs. Ţesuturile epitelial, conjunctiv şi muscular”
Procesul – dezbatere publică a fost planificat ca o lecţie interactivă de recapitulare a cunoştinţelor
dobândite pe parcursul clasei a X-a, în cadrul unităţii de învăţare „Ţesuturile animale”. Întrucât în
trunchiul comun, clasele a XI-a, profil real, matematică-informatică au doar o singură oră de anatomie,
săptămânal, am realizat astfel, într-un timp foarte scurt (o singură oră de curs), atât reactualizarea
cunoştinţelor din clasa anterioară, cât şi legătura cu materia clasei a XI-a.
Conceptul lecţiei a fost prezentat cu ocazia unor diverse activităţi de formare şi a primit un feedback
pozitiv din partea colegilor mei, cadre didactice care predau biologia, dar şi alte discipline. Lecţia s-a
bucurat de succes şi în rândul elevilor.
NEGUŢ CLAUDIA MANUELA
Profesor de biologie, gradul didactic I
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti
Scopul lecţiei:
• Implicarea elevilor pe o perioadă semnificativă de timp, determinându-i să studieze, să
recapituleze şi să îşi conceapă „pledoaria“;
• Descoperirea unor „puncte forte” şi valorizarea lor, ceea ce poate determina o puternică motivaţie
interioară;
• Declanşarea unei eventuale „ucenicii” pentru viitorii jurişti;
• Sporirea respectului şi încrederii în sine, făcându-i să se remarce şi pe elevii mai puţin activi la
clasă;
• Favorizarea înţelegerii de tip empatic şi identificarea cu „personajul” interpretat.
Obiective educaţionale:
• utilizarea unor noţiuni, concepte, teorii în contexte noi
• dezvoltarea abilităţilor de exprimare liberă, cursivă, fluidă şi flexibilă a opiniilor
• stabilirea unor relaţii interpersonale, de cooperare
Obiective ştiinţifice:
• fixarea şi reactualizarea cunoştinţelor dobândite la ora de biologie
• recunoaşterea, prin comparaţie, a rolului fiecărui ţesut în funcţionarea normală a organismului
uman
Obiective formative:
• recunoaşterea fenomenelor biologice prin aplicarea cunoştinţelor în contexte diferite de
activitatea obişnuită de la clasă
• încurajarea comunicării, esenţiale în procesul de predare-învăţare
• modelarea activităţilor în echipă ale elevilor
• stabilirea relaţiilor elev→elev, elev→profesor, profesor→elev
• abordarea inter- şi transdisciplinară, prin utilizarea unor competenţe specifice altor
discipline:fizică, chimie, istorie, literatură
• implicarea profesorului în activitate, ca moderator, facilitator, resursă şi parte constitutivă a
colectivului
Etape
1. Pregătirea ştiinţifică a dezbaterii s-a realizat prin recapitularea noţiunilor specifice anatomiei,
în special a cunoştinţelor dobândite pe parcursul unităţii de învăţare „Ţesuturile animale”, în anul şcolar
anterior.
Elevii au utilizat manualele de biologie pentru clasa a IX-a, a X-a şi XI-a. Informaţiile cuprinse,
alături de notiţe le-au stimulat curiozitatea de a şti mai mult, ceea ce s-a concretizat printr-un studiu
individual intens, care a „construit” argumente puternice pro- şi contra dominanţei ţesutului nervos asupra
celorlalte trei tipuri de ţesuturi animale. Astfel, fiecare elev s-a informat amănunţit asupra structurii şi
funcţiei fiecărui ţesut / organ, în parte, dar şi asupra interacţiunilor dintre acestea.
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2. Studiu dirijat pe accentuarea:
• deosebirilor structurale şi funcţionale între cele patru tipuri fundamentale de ţesuturi;
• transpunerii în practică a noţiunilor şi fenomenelor biologice;
• construirea, de către elevi, a unei „schiţe de desfăşurare” a procesului;
• repetarea „rolurilor”;
• încurajarea „improvizaţiilor”, cu scopul de valorizare a creativităţii fiecărui participant.
3. Împărţirea rolurilor a fost realizată de către elevi!
• Pe tablă am notat responsabilităţile fiecărui personaj implicat:
• judecătorul
• juraţii
• avocaţii şi martorii acuzării (ai ţesuturilor epitelial, conjunctiv, muscular)
• avocaţii şi martorii apărării (ai ţesutului nervos)
• observator din partea presei, de la cotidianul fictiv „Histologia azi” (denumirea a fost stabilită tot
de către elevii mei!)
• public (invitaţii)
• Fiecare elev a nominalizat, în scris, pe un bilet de vot secret, câte un coleg, pentru fiecare rol.
• Prin însumarea voturilor, s-au atribuit rolurile. (Elevii au demonstrat astfel că se cunosc foarte
bine şi îşi pot alege corect şi obiectiv reprezentanţii!)
Calităţile „exploatate” au fost: imparţialitatea şi răbdarea (pentru judecător şi juraţi), respectiv
asertivitatea, temperamentul combativ, abilitatea de a susţine, cu diplomaţie, punctul de vedere (pentru
avocaţi şi martori).
4. „Construirea” materialului, pentru fiecare rol, a vizat:
• respectarea standardelor intelectuale ale vârstei şi a tipologiei psiho-motrice individuale;
• consultarea unei bibliografii suplimentare adiacente, utilizate ca „probă martor” în proces;
• crearea unor situaţii problemă, ipotetice sau reale, care au „întărit” înţelegerea procesului
biologic;
5. Desfăşurarea dezbaterii:
- Avocaţii apărării şi cei ai acuzării au recunoscut originea ţesuturilor în zigot. Fiecare dintre aceştia
au enumerat criteriile de diferenţiere morfologică, structurală şi fiziologică care au stat la baza clasificării
lor. Juraţii au evidenţiat asocierea ţesuturilor pentru îndeplinirea unei anumite funcţii, în constituirea
organelor.
Ţesutul nervos (acuzatul) şi-a argumentat importanţa, prin evidenţierea prezenţei sale în structura
tuturor organelor şi a implicării în coordonarea activităţilor.
Martorii apărării au demonstrat importanţa poziţionării centrale (a măduvei spinării şi a encefalului),
dar şi periferice (a nervilor şi a ganglionilor), precum şi rolul în integrarea organismului în mediul de
viaţă, îndeplinit de către componenta somatică, dar şi în controlul activităţii organelor interne, îndeplinit
de către componenta vegetativă. Avocatul apărării a demonstrat, cu exemple, sensul în care componenta
simpatică intervine în situaţii neobişnuite de viaţă, când pune organismul în stare de „fugă sau luptă”.
- Celelalte ţesuturi (acuzatorii) au argumentat şi au justificat importanţa structurală şi funcţională a
fiecăruia dintre ele şi interdependenţa cu sistemul nervos.
Ţesutul epitelial şi-a demonstrat rolul său senzorial, în transformarea energiei stimulului în impuls
nervos.
Martorii acuzării au susţinut, cu probe, structura arcului reflex, evidenţiind rolul neuronilor şi al
celulelor gliale în conducerea impulsului nervos către sistemul nervos central, dar şi către efectorii
musculari sau glandulari. Avocaţii apărării au recunoscut implicarea neuronilor în realizarea structurii
nervoase a retinei şi a epiteliului olfactiv.
Ţesutul conjunctiv şi-a alcătuit pledoaria, evidenţiind „intervenţia” sa în realizarea legăturilor
dintre diferite părţi/segmente ale organelor sau chiar organelor între ele, în apărare, susţinere, protecţie,
hrănire, termoreglare etc. Un martor al ţesutului osos a demonstrat rolul craniului şi al coloanei vertebrale
în protejarea organelor nervoase.
Avocaţii ţesutului muscular au afirmat necesitatea existenţei efectorilor musculari pentru realizarea
funcţiei de relaţie cu mediul. Martorii au explicat rolul muşchilor scheletici în realizarea pârghiilor, a
reflexelor osteotendinoase şi a celor de apărare, alături de ţesutul osos.
Evaluarea continuă la clasă
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„Fără muşchi viscerali, activitatea organelor interne ar fi compromisă!”, a exclamat un martor al
apărării. Miocardul, prin funcţia de pompare a sângelui, se contractă permanent, neobosit, în stare de
veghe dar şi în somn, şi este „direct răspunzător” de funcţionarea normală a celulelor. Martorii ţesutului
conjunctiv (cei ai sângelui) au explicat necesitatea circulaţiei mediului intern, în vederea aprovizionării
celulelor cu O2 şi cu nutrimente, dar şi a „igienizării” organismului de CO2, produşi de metabolism,
substanţe inutile, sau ajunse accidental în organism sau acumulate în exces. În plus, au demonstrat faptul
că nici o funcţie a organismului nu s-ar putea realiza dacă acesta nu ar avea imunitate!
Avocaţii ţesutului nervos au recunoscut lipsa de implicare a acestuia în realizarea automatismului
cardiac!
Bine argumentate ştiinţific, susţinute cu „probe martor” (planşe, mulaje, preparate microscopice,
prezentări Power Point, hand-out), toate intervenţiile au demonstrat că fiecare proces fiziologic a fost
înţeles nu numai din perspectiva adevărului ştiinţific biologic, dar şi din concretul activităţilor cotidiene.
(De exemplu, ţesutul nervos a fost acuzat de cel muscular de intenţia de creare a unei „monarhii ştiinţifice
absolute“, ceea ce impunea crearea unei noi „constituţii”!)
• Avocaţii şi martorii fiecărui ţesut s-au consultat în permanenţă, în echipă, astfel încât fiecare elev
a avut posibilitatea să-şi exprime punctul propriu de vedere.
• Apărarea şi acuzarea au căzut de comun acord asupra formării şi dezvoltării comportamentului de
viaţă sănătos, de combatere a fumatului, a consumului de droguri, de protecţie împotriva bolilor
cu transmitere sexuală etc.
• Subsemnata, ca redactor al cotidianului Histologia azi am lansat întrebări care au avut scopul de
a antrena discuţii legate de aspecte negative ale impactului mass-media şi al publicităţii asupra
sănătăţii.
• Juraţii s-au implicat în dezbatere, prin întrebările adresate apărării şi acuzării, cu scopul de a
accentua importanţa fiecărui ţesut şi relaţiile funcţionale dintre acestea.
Profesorul şi judecătorul nu s-au pronunţat nici pro- nici contra „dominanţei” ţesutului nervos
asupra celorlate ţesuturi, lăsând astfel posibilitatea de aprofundare şi de studiu.
6. Evaluarea activităţii implică cinci dimensiuni:
• Profilul individual, care reflectă domeniul abilităţilor de studiu şi cognitive ale elevului;
• Operarea cu o multitudine de concepte, deprinderi;
• Calitatea muncii: originalitatea, creativitatea, judecata;
• Comunicarea: efortul de colaborare cu colegii, profesorul de biologie;
• Reflecţia:capacitatea de argumentare şi susţinere a propriilor opinii.
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Glosar
A
aplicabilitate ⇒ testul poate fi administrat şi interpretat uşor

B
cheie ⇒ soluţie/ răspuns corect
curriculum ⇒ disciplinele de bază şi cele din extensie, programele de studii, ţintele care trebuie atinse în
cadrul fiecărui domeniu, standardele/ formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

D
descriptori de performanţă ⇒ criterii unitare de apreciere a performanţelor la elevi
distractori ⇒ soluţii/ răspunsuri greşite

E
eseu liber ⇒ tip de compunere în care se indică doar tema ce va fi tratată, elevul fiind cel ce decide
asupra parcursului
eseu structurat ⇒ tip de compunere care tratează o anume temă, indicată în cerinţă
evaluare ⇒ analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor
evaluare formalizată ⇒ evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se desfăşoară într-un
context standardizat
evaluare informală ⇒ evaluare în care obiectivele nu sunt riguros stabilite, iar contextul este
nestandardizat

F
feedback ⇒ circulaţia permanentă a informaţiei de la şi către profesori, factori de decizie, părinţi etc.
fidelitate ⇒ dacă este repetat, testul produce rezultate constante
format ⇒ maniera în care se organizează materialul într-un test

I
instrument ⇒ parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea
performanţelor
investigaţie ⇒ demers didactic care conduce la aprofundarea înţelegerii şi la asumarea de către elevi a
propriei învăţări
item ⇒ sarcina de lucru + formatul acesteia + răspunsul aşteptat
itemi cu alegere duală ⇒ presupun alegerea răspunsului corect din două variante posibile
itemi cu alegere multiplă ⇒ formaţi dintr-un enunţ (premisă) urmat de un număr de opţiuni (distractori)
din care elevul trebuie să aleagă soluţia corectă (cheia)
itemi de asociere/ tip pereche ⇒ presupun stabilirea unor corespondenţe/ asocieri între elemente
distribuite pe două coloane: pe una, premisele, iar pe cealaltă, soluţiile
itemi cu răspuns scurt ⇒ presupun un răspuns care constă într-un cuvânt sau un număr limitat de cuvinte,
maximum o propoziţie
itemi de completare ⇒ solicită producerea unui răspuns al cărui rol este să întregească un enunţ lacunar/
incomplet
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Î
întrebări structurate ⇒ un număr de aplicaţii având ca punct de plecare acelaşi material-suport (un text,
o hartă, o ilustraţie etc.)

M
metodă ⇒ calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi demonstra cunoştinţele

O
obiectivitate ⇒ concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori independenţi în ceea ce priveşte un
răspuns bun
observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
opţiuni ⇒ variante din care elevul trebuie să aleagă soluţia/ răspunsul corect

P
portofoliu ⇒ instrument de evaluare complementară care regrupează rezultate ale învăţării pe o perioadă
îndelungată)
premisă ⇒ enunţul cerinţei
probă ⇒ orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de profesor
proiect ⇒ activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conţinutului său, dar şi asupra
formei de prezentare

R
rezolvare de probleme ⇒ se referă la situaţie-problemă, sarcină de lucru în care elevul se confruntă, în
general, cu un caz pentru care nu există o soluţie învăţată anterior

S
specificaţii ⇒ o descriere a testului (sau a unei baterie de teste) care specifică exact ce anume se cere a fi
îndeplinit

T
test de diagnostic ⇒ (numit uneori şi test formativ sau de progres) evaluează progresul elevilor în
învăţarea anumitor elemente punctuale din cadrul cursului
test de plasament ⇒ are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ de la
acelaşi nivel
test de plasament ⇒ are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ de la
acelaşi nivel
test sumativ ⇒ se referă la o perioadă de timp mai mare, anterioară aplicării, şi are în vedere un capitol/
părţi mai vaste de materie; scopul este de a indica nivelul atins de elevi la sfârşitul unei perioade/ etape de
învăţare
testare ⇒ componentă a procesului de evaluare
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V
validitate ⇒ testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare
validitate de aspect ⇒ măsura în care testul este relevant/ important pentru elevi
validitate de conţinut ⇒ măsura în care testul acoperă, în mod uniform, elementele de conţinut pe care îşi
propune să le testeze
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