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De ce trebuie să schimbăm felul în care 
evaluăm?
Pentru că s-a schimbat lumea: 
• Tehnologia, mobilitatea socială, globalizarea, tipurile de slujbe
• Copiii, elevii sunt altfel motivați; sunt expuși unor influențe externe 

complet noi,au alte aspirații și perspective

Pentru că știm mult mai multe despre cum se produce învățarea
• Din studii și meta-studii despre predare învățare
• Din progresele neuroștiintei



România are mare nevoie de o reorientare a procesului de evaluare
a elevilor în sensul unui accent mai puternic pe raţionamentul
profesional al cadrelor didactice şi mai puţin pe evaluările externe. 
Lăsând loc evaluării ghidate în mai mare măsură de profesori, mai ales
evaluării formative, şi acordând sprijin personalului didactic în vederea
interpretării şi folosirii rezultatelor evaluării pentru a oferi feedback de 
calitate şi o predare diferenţiată va creşte calitatea învăţării pentru toţi
elevii. (…) Pentru a asigura această schimbare, va trebui ca publicul şi
părinţii să fie implicaţi într-o discuţie, bazată pe evidenţe, cu privire la 
rolul şi modul în care poate susţine aceasta procesul de învăţare al 
elevilor”

Raportul UNESCO  “România 2017 – Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul
educaţiei”. (p.129)



De unde începem și cum facem:

• Ce trebuie să știe și să poată face elevul?
• Cum știm că a învățat? Prin EVALUAREA competențelor si continuturilor

• Ce trebuie să învețe și să stăpânească pentru a face asta?
• Alegerea conținuturilor și abilităților necesare

• Ce oportunități de învățare va avea?
• Unitatea de învățare

• Cum vom măsura indicatorii de învățare? (evaluari sumaCve, formaCve; 
feedback)

• Planuri de lecții



Cum ştim dacă au  
învăţat?



De ce evaluez? 
(scopul, sensul)

Ce evaluez? 
(Conținuturi, 
competențe, înțelegere, 
aptitudini, etc)

Ce metodă de 
evaluare să
folosesc?

Cum mă asigur că
evaluarea va fi de 
calitate?

Cum pot folosi cele
învățate din
această evaluare?

FormaCva (pe care)
SumaCva (pe care)



Taxonomia Bloom (revizuita, 2001)

Creează

Evaluează

Analizează

Aplică

Înțelege

Își amintește Numește, Găsește, Alege, Identifică, 
Recunoaște, Localizează, 

Explică, Compară, Sumarizează Ilustrează,
Întreabă

Organizează, Clasifică, Dezvoltă, Planifică

Raționează, Argumentează, Investighează

Adaptează, Combină, Integrează, 
Concluzionează , Justifică

Creează un text/eseu/compunere/ desen/
Investigație



Exemple de evaluari forma0ve

• Scurte extemporale (fără notă în catalog) pe nivele Bloom despre un anumit
concept învățat: sistemul digesCv, poezia “Luceafărul”, …... De exemplu pot fi 5 
întrebări: “Numiți…”, Descrieți”, “Explicați…”, “Analizați…”, “Discutați…”

• Mini-proiecte pe diverse teme
• “Bilete de ieșire”: la sfârșitul lecției elevul scrie pe o bucățită de hârCe, sCck-up, 

etc : un lucru pe care l-a învățat, unul care i s-a părut dificil și unul pe care ar dori
să-l înțeleagă mai bine . Li se acordă 3-5 min la sfârșitul lecției

• Jurnal de reflecție. Un fel de extensie a “Biletelor de ieșire” însă cu accentul pe 
auto-analiză, “metacogniCe”. Cel pe care îl folosesc eu este un caiet în care 1-2 
pe luna elevii își analizează învățarea fie a unui concept, fie a rezultatelor de la 
un examen, fie o lucrare pracCcă, fie o excursie, etc. Ghidul posibilelor puncte de 
reflecție, ghid ce sub formă unei pagini este lipit pe prima pagină a jurnalului (un 
caiet de 48-64 de pagini) poate conține întrebări ajutătoare de genul: …..



Încă câteva exemple
• 1-2-4-clasa O variantă a “think, pair, Share” (Gândirea vizibilă, R. Ritchhart)
• 3 Rezumate – 10-15 cuvinte; 30-50; 75-100 Elevii se obisnuiesc cu 

mesaje/analize scurte iar asta poate fi exploatată în folosul învățării. Se 
poate face pe twitter. Se evaluează capacitatea de sinteză și de 
generalizare. 

• 4 colțuri - Foarte bun pentru recapitulare de teste-grilă (fiecare colț
trebuie să argumenteze alegerea) sau opinii diferite.

• Două Flori și-o Buruiană – La sfârșitul unei unități de învățare sau a unui
capitol mai important. Durata 10-15 minute. “ pe scurt descrieți două
lucruri învățate sau două concepte ce vi s-au părut interesante și unul care 
nu v-a plăcut”. (mai clar, care v-au plăcut și care nu și de ce)



Evaluare formativa:
Clasele 7-8 Ştiinţe: O lucrare/investigatie practică de laborator
Elevii cunosc deja teoria/conceptele şi regulile metodei ştiinţifice de investigare

Efectuati urmatoare lucrare practica

Scopul. ipoteza de lucru, materiale -

date elevului.

Metodologia de urmat- pas cu pas

(instructiuni)

Tabel de completat cu rezultatele

Concepeti si efectuati o 

investigatie practica pentru a testa o

teorie

Creati o investigatie practica ce are ca scop sa….

Li se spune scopul clar

Se dau materialele/ sau Lista de materiale

Elevii vor scrie o ipoteza de lucru, vor face un plan, il 
vor pune in aplicare, vor gresi sau nu, vor reface 
planul daca va fi nevoie dupa care,

Vor prezenta si analiza rezultatele

In final vor trage o concluzie bazata pe rezultatele 
investigatiei 

Prea uşor
Toate instrucţiunile sunt 
date. Elevii urmează o reţetă

Prea greu
Elevilor li se cere să 
creeze întregul 
experiment

Nivelul potrivit
Li se dau scopul 
investigaţiei, lista de 
materiale si structura 
generala



BIOLOGIE – cls V-a 

• Competenta specifica 

• 3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza
modelelor



Satisfacator (5-6)

• identifică cu ajutor după caracteristici cateva organisme din 
unele ecosisteme

• identifică relații de hranire sau de reproducere sau de apărare
dintre organisme

• identifică unele relații dintre organisme în lanțuri trofice



Foarte bine (9-10)

• iden:fică după caracteris3ci o gama largă de organisme dintr-o serie
de ecosisteme

• iden:fică relații de hranire, de reproducere și de apărare dintre
organisme și poate reprezenta grafic principalele lor caracteris3ci

• explică relațiile dintre organisme în lanțuri trofice, inclusiv adaptări la 
mediul de viață



BIOLOGIE – cls V-a 
Conținuturi sugerate: Cele de la punctul 1si 2 plus: Grupe de 
viețuitoare: bacterii, protiste, ciuperci, plante (mușchi, ferigi, 
gimnosperme, angiosperme), animale (spongieri, celenterate, 
viermi, moluște, artropode, pești, amfibieni, reptile, păsări, 
mamifere) – caractere generale
•

Competenta Nivel 1 Nivel 2 (note 5-6)
Cu ajutor

Nivel 3 (note 7-8)
Individual dar cu greseli

Nivel 4 (note 9-10)
Individual, corect si elaboreaza

3.1. Identificarea
caracteristicilor sistemelor
biologice pe baza
modelelor

nu identifica deloc, sau
o face foarte limitat, nici
unele dintre cerințele de 
la nivelul 2

-Identifică cu ajutor după
caracteristici
cateva organisme din unele
ecosisteme
- identifica relații de hranire
sau de reproducere sau de 
apărare dintre organisme
- identifica unele relații
dintre organisme în lanțuri
trofice

-identifică după caracteristici o gama 
largă de organisme dintr-o serie de 
ecosisteme
- identifica relații de hranire, de 
reproducere sau de apărare dintre 
organisme și poate reprezenta grafic 
principalele lor caracteristici
- descrie relațiile dintre organisme în 
lanțuri trofice, inclusiv adaptari le mediul 
de viata

-identifica după caracteristici o gama
largă de organisme dintr-o serie de 
ecosisteme
- identifica relații de hranire, de 
reproducere și de apărare dintre
organisme și poate reprezenta grafic
principalele lor caracteristici
- explică relațiile dintre organisme în
lanțuri trofice, inclusiv adaptari le mediul
de viata

3.2. Utilizarea unor
algoritmi cunoscuți în
investigarea lumii vii

nu identifica deloc, sau 
o face foarte limitat, nici 
unele dintre cerințele de 
la nivelul 2

- identifică criterii folosite în
scopul clasificarii
organismelor
- identifică asemănări sau
deosebiri între organisme
- urmărește o investigație
științifică

- identifică criterii folosite în scopul
clasificării organismelor
- identifică asemănări si/sau deosebiri
între organisme
- organizează o investigație științifică

- identifică și utilizează criterii în scopul 
clasificării organismelor
- identifică asemănări și deosebiri intre 
organisme
- organizează riguros și metodic o 
investigație științifică

Intervenție Remediere/
Recuperare

Dezvoltare Întărire/ Extindere Transferare/ Aprofundare



Geografie
Cls V-a Nivel 2 (nota 5-6) Nivel 3 (nota 7-8) Nivel 4 (nota 9-10)

3.1. Descrierea unor
elemente, fenomene şi
procese geografice folosind
noţiuni din matematică, 
ştiinţe şi tehnologii

Prezinta, unele elemente, 
fenomene şi procese
geografice folosind noţiuni
din matematică, ştiinţe sau
tehnologii

Măsoară, prelucreaza si prezinta, 
unele elemente, fenomene şi
procese geografice folosind noţiuni
din matematică, ştiinţe sau
tehnologii

Măsoară, prelucreaza, determina si
prezinta, unele elemente, 
fenomene şi procese geografice
folosind noţiuni din matematică, 
ştiinţe şi tehnologii

3.2 Precizarea legăturilor 
dintre realitatea geografică şi 
fenomene din domeniul 
ştiinţe şi tehnologii

Identifica și descrie, prin
enunţuri simple, cauzele
producerii unor fenomene
geografice și efectele lor 
asupra vieții cotidiene

Descrie și explica, prin enunţuri
simple, cauzele producerii unor
fenomene geografice și efectele lor 
asupra vieții cotidiene

Descrie și explica, prin enunţuri
simple, inclusiv utilizând aplicații
digitale, cauzele producerii unor
fenomene geografice și efectele lor 
asupra vieții cotidiene

3.3. Descrierea diversităţii 
naturale a realităţii 
geografice realizând corelaţii 
cu informaţiile dobândite la 
alte discipline şcolare

Identifica deosebiri dintre 
spaţii geografice diferite și 
urmărește proiecte simple 
pe tema conservării şi 
protecţiei diversităţii 
naturale, pentru formarea 
unor atitudini civice pozitive.

Identifica și descrie deosebiri dintre 
spaţii geografice diferite și 
elaborează cu ajutor extern
proiecte simple pe tema conservării 
şi protecţiei diversităţii naturale, 
pentru formarea unor atitudini 
civice pozitive.

Identifica și descrie deosebiri dintre
spaţii geografice diferite și
elaborează proiecte simple pe 
tema conservării şi protecţiei
diversităţii naturale, pentru
formarea unor atitudini civice
pozitive.



Bareme de corectare

Trebuie să arate ce poate face 
sau ce trebuie să ș1e să facă
elevul pentru fiecare nivel: 

FB,B,S, NS (sau pe note: 9-10; 7-
8; 5-6; <4)

Să fie correlate cu 
competențele, conținuturile și

obiectivele de învățare

Să fie suficient de explicite
pentru că elevul să știe ce

trebuie să facă pentru
calificativul respectiv

Să fie suficient de generale
pentru a nu da 

răspunsul înainte de 
completarea evaluării

Să le folosim atât pentru
îmbunătățirea învățării de către
elevi dar și a felului în care ne 
organizăm lecțiile viitoare și

predarea.

Să analizăm rezultatele atât la 
nivel de elev cât și de clasa. Să

creăm noi evaluări în care elevul
să aibă șansă de a arata cum și-a 

îmbunătățit competență
respective după feedback-ul 

primit.



Evaluarea acestor competente



Planul 
pentru o 
Evaluare 
Sumativă 





Alegeți una 
dintre
competențele
alăturate și
creați un tabel
cu descrierile pe 
cele 4 nivele de 
performanță

• Exemple de competenţă: 
Limba romana cls. IV-a

• 2.3. Prezentarea ordonată logic şi
cronologic a unui proiect/ a unei activităţi
derulate în şcoală sau extraşcolar

• 3.3. Extragerea dintr-un text a unor
elemente semnificative pentru a susţine o 
opinie referitoare la mesajul citit
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ală

Nivelul provocării este
adecvat stadiului
cogniBv al elevului în
acel moment. Cu
direcţionare, elevul
poate ajunge la 
nivelul maxim de 
dezvoltare cogniBvă
de care este capabil la 
un moment dat sau 
aproape de acesta

N
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e 
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e

Nivelul de competenţă

ANXIETATE

PLICTISEALĂ

Adaptat după “Victoria 
State Government 
Education and Training 
“(2014)

Prea greu -
Imposibil
pentru elev să
reuşească!

Prea uşor - Elevul 
poate ajunge la 
acest nivel şi 
singur



Exemple de predare-invatare flexibila
• Concentrați-vă pe literatie și numerație folosind

conținuturi de la o serie de materii. Utilizați
evaluarile naționale de literatie și de numerație.

• Setați o temă sau un concept comun pe care mai
multi elevi l-ar putea aborda într-o perioadă de timp
ca obiectiv al activităților de predare, de exemplu, 
selectează concepte precum: sănătate și bunăstare, 
interdependență, măsurare sau schimbare în timp, 
ca obiectiv al activităților de predare.(P)

• Utilizați învățarea în domeniile curriculum-ului ca 
accent pentru dezvoltarea
capacităților/competentelor, cum ar fi utilizarea
tehnologiilor informaționale și de comunicare sau a 
gândirii critice și creative.

• Oferiți elevilor oportunitatea de a finaliza investigații
și proiecte personale sau de colaborare cu 
îndrumare pentru profesori, de exemplu, să
exploreze o zonă de interes în profunzime sau să
investigheze un subiect sau o problemă în contextul
comunității locale a elevilor.

• Încurajați elevii să învețe de acasă prin
proiecte în mai multe etape.

• Oferiți elevilor experiențe de învățare ghidate
care se adresează mai multor subiecte, de 
exemplu, selectați conținut relevant pentru mai
multe subiecte și proiectați o experiență de 
învățare eșalonata în care elevii pot explora și
evalua informații și idei.(P)

• UGlizați experiențe de învățare online pentru
lucrări de teren și studii pe site, de exemplu
resurse, cum ar fi tururi online și lecții de pe 
diverse site-uri educaționale online.

• Monitorizați progresul, punând mai mult
accent pe evaluarea învățării, de exemplu, 
folosiți dovezi dintr-o serie de acGvități și
procese de învățare (de exemplu, jurnale de 
învățare, comentarii de la colegi, colaborări de 
chat) finalizate pe o perioadă de Gmp (de 
exemplu, o luna) pentru a face o judecată
asupra progresului elevului.


